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Het Nationaal Kankerplan in 2009
       Evaluatie en stand van zaken
 

Op 10 maart 2008 stelde 

minister Onkelinx het 

Nationaal Kankerplan 

2008-2010 voor. Het 

plan omvat 32 initiatie-

ven verdeeld over drie 

krachtlijnen: 

1) preventie en opspo-

ring, 2) zorg, behande-

ling en ondersteuning 

van de patiënt, 

3) onderzoek, innove-

rende technologie en 

evaluatie. We bekijken 

hoever het staat met de 

initiatieven die het plan 

in 2009 wilde realiseren.

Verschillende initiatieven waarvan de uitvoering in 2009 gepland 

was, zijn ook uitgevoerd: de fi nanciering van het psychosociale 

supportteam (initiatief 10), de fi nanciering van bijkomend zorg-

personeel voor de centra voor kinderoncologie (een onderdeel van 

initiatief 12), de fi nanciering van projecten in verband met de 

versterking van de psychosociale steun aan volwassenen of kinde-

ren met kanker en hun familie (initiatief 21 en 22), de verhoging 

van het palliatieve zorgforfait (een onderdeel van initiatief 25), 

de versterking van het kankerregister (initiatief 31) en de oprich-

ting van een referentiecentrum voor kanker (initiatief 32). 

Daarnaast is voor verschillende initiatieven de voorbereiding al 

ver gevorderd of zit de uitvoering in een eindfase: de baarmoeder-

halskankerscreening (initiatief 5), een verhoogde terugbetaling 

voor een consultatie waarop de resultaten van het multidiscipli-

nair oncologisch consult (MOC) worden besproken en opleidingen 

in de psycho-oncologie voor zorgverstrekkers (onderdelen van 

initiatief 7), initiatief 8 over de herwaardering van het MOC, de 

oprichting van een zorgprogramma voor kinderhemato-oncologie 

(een onderdeel van initiatief 12), initiatief 16 over de ondersteu-

ning van radiotherapie en oncologische beeldvorming en initiatief 

23 over de thuiszorgequipes van de centra voor kinderhemato-

oncologie. 

Bij de uitvoering van enkele initiatieven zijn er wel opmerkingen 

te maken:

 Het MOC zou verplicht worden voor alle nieuwe gevallen van 

kanker (initiatief 8). Het zal mogelijk worden om binnen 

hetzelfde kalenderjaar een tweede MOC te houden in geval van 

herval en ook om een MOC te houden bij de herziening van de 

behandeling van kanker in een gespecialiseerd ziekenhuis op 

verwijzing van een eerste ziekenhuis. Maar een verplichting 

komt er voorlopig niet. Dat valt te betreuren. Volgens de VLK 

heeft een kankerpatiënt recht op een MOC. Voor de patiënt 

wordt een MOC trouwens extra belangrijk. Initiatief 7 creëert 

een specifi eke terugbetaling voor een consultatie om de aan-

doening en het behandelingsplan met de patiënt te bespreken, 

maar die terugbetaling kan er enkel komen als er een MOC is 

geweest. Ook patiënten die niet besproken worden op een MOC, 

hebben nood aan een grondige bespreking van het behande-

lingsplan. Die patiënten lijken hier uit de boot te vallen.

 Initiatief 10 zorgt voor fi nanciering voor psychosociale 

zorgverstrekkers. Dat is op zich belangrijk en de VLK vraagt 

dit al jaren. Maar de VLK vindt het wel vreemd dat er meer 

psychologen dan sociaal werkers bijkomen. Dat is niet logisch 

als je weet dat sociaal werkers psychosociale eerstelijnszorg 

verstrekken en psychologen tweedelijnszorg bieden, waar veel 

minder patiënten behoefte aan hebben.

Ten slotte zijn er ook enkele initiatieven waarvan de voorbereiding 

nog niet erg ver gevorderd is of die niet tijdig klaar zullen zijn: 

initiatief 2 over de opsporing en begeleiding van personen met 

een genetisch verhoogd kankerrisico, een onderdeel van initiatief 

7 over het opstellen van richtlijnen voor de slechtnieuwsmedede-

ling, een onderdeel van initiatief 25 over de fi nanciering van 

de palliatieve dagcentra en initiatief 30 over de toepassing van 

hadrontherapie in België. 

SAMENVATTING

Ward Rommel
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KADER 1. DE 32 INITIATIEVEN VAN HET KANKERPLAN

(De initiatieven die volgens het plan in 2009 gerealiseerd moesten worden, staan in het vet weergegeven)

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 jaar)

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 van de patiënt

7.  Specifi eke 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 kankerpatiënten in het kader van de Oncologische Zorgprogramma’s (OZP’s)

11. Financiering van een datamanager in het kader van de oncologische zorgprogramma’s (OZP’s)

12. Defi nitie en fi nanciering 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 fi nanciering van de keten van pediatrische zorg ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

24. Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

25. Het aanbod van 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 fi nanciering 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
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INITIATIEVEN 2009

Op 10 maart 2008 stelde minister Onke-

linx het Nationaal Kankerplan 2008-2010 

voor1. Het plan omvat 32 initiatieven 

verdeeld over drie krachtlijnen: 1) pre-

ventie en opsporing, 2) zorg, behande-

ling en ondersteuning van de patiënt, 

3) onderzoek, innoverende technologie en 

evaluatie. Vorig jaar evalueerden we in het 

onderzoeksrapport het algemeen concept 

van het plan en de initiatieven die het kan-

kerplan in 2008 wilde realiseren2. In het 

onderzoeksrapport 2009 bekijken we hoe-

ver het staat met de initiatieven die het 

plan in 2009 wilde realiseren (zie kader).

INITIATIEF 2. Opsporing en 

begeleiding van risicopersonen 

met een genetische aanleg om 

kanker te ontwikkelen

Volgens het kankerplan zijn veel te weinig 

personen en zorgverstrekkers op de hoogte 

van de genetische kenmerken die zorgen 

voor een verhoogd risico op kanker. Ken-

nis van dit risico maakt het mogelijk om 

bij de betrokkenen kanker te voorkomen 

of vroegtijdig op te sporen. Daarom voor-

ziet het kankerplan een terugbetaling van 

nieuwe maar erg dure tests om een gene-

tisch bepaald risico op de ontwikkeling 

van kanker te onderzoeken. 

Professor Erik Legius (Centrum Menselijke 

Erfelijkheid, UZ Leuven) geeft meer uitleg 

bij het belang van dit initiatief. Hij stelt 

dat het onderzoek of iemand drager is 

van bepaalde kankergenen de centra voor 

menselijke erfelijkheid nu meer kost dan 

ze terugbetaald krijgen. In België is er tot 

nu toe slechts één terugbetalingstarief 

voor genetische tests. Een relatief een-

voudige test krijgt dezelfde terugbetaling 

als een complexe test. Het onderzoek 

naar een genetische aanleg voor kanker is 

een complexe test. Voor een test op het 

borstkankergen (brca) zijn tachtig ana-

lyses nodig. Er zijn echter ook tests die 

maar één analyse vergen. De genetische 

centra stellen voor om de terugbetaling 

voor eenvoudiger tests wat te verlagen 

en die voor complexere tests te verho-

gen. Dit zou beter overeenkomen met de 

kosten. Volgens professor Legius is het 

ook belangrijk dat er de komende jaren 

voldoende middelen vrijgemaakt worden 

voor de genetische tests. Het is normaal 

dat het budget van de ziekteverzekering 

voor deze tests jaarlijks sterk groeit, zegt 

hij. De genetica is immers sterk in ont-

wikkeling en in de nabije toekomst zijn 

veel innovaties te verwachten. Een betere 

terugbetaling van tests op kankergenen 

is er echter nog niet. Die wordt nog be-

sproken in de Technische Geneeskundige 

Raad van het RIZIV. 

Het kankerplan voorzag ook een verhoging 

van de honoraria voor de raadplegingen 

door een geneticus, om de specialisatie 

in de genetica aantrekkelijker te maken. 

Volgens professor Legius is dit verant-

woord omdat consultaties in verband met 

familiaal bepaalde kankers heel wat tijd, 

inspanning en kunde vragen. Bij de voor-

stelling van de stand van zaken na één 

jaar kankerplan, in maart 2009, wees mi-

nister Onkelinx erop dat de herwaardering 

van de erelonen van de genetici besproken 

zal worden binnen het RIZIV. In 2009 was 

hiervoor een budget van 520.000 euro3. 

Maar volgens Rob Van Den Oever (CM) 

hebben de genetici tot nu toe nog geen 

duidelijke omschrijving gegeven van wat 

zo’n genetische consultatie precies moet 

inhouden. Het is daarom voor de Tech-

nisch Geneeskundige Raad onmogelijk om 

een specifi eke terugbetaling te creëren. 

De Hoge raad voor Antropogenetica, een 

adviesorgaan van de overheid bestaande 

uit genetische experts, probeert nu een 

voorstel uit te werken.

INITIATIEF 5. Programma voor 

systematische opsporing van 

baarmoederhalskanker

Het Kankerplan voorzag de vroegtijdige 

opsporing van baarmoederhalskanker 

door middel van een bevolkingsonderzoek 

met een driejaarlijks uitstrijkje bij vrou-

wen van 25 tot 64 jaar1. Bij het overzicht 

na één jaar kankerplan meende Minister 

Laurette Onkelinx dat dit programma te-

gen 1 januari 2010 klaar zou zijn voor 

lancering. Dit zal niet lukken, maar er 

zijn wel al belangrijke stappen gezet3. 

 De werkgroep ‘Kankerplan’ van de Inter-

ministeriële Conferentie Volksgezond-

heid (een overlegorgaan van de fede-

rale overheid en de gemeenschappen) 

kreeg op 8 december 2008 een man-

daat om een systematisch screenings-

programma voor baarmoederhalskanker 

voor te bereiden. Er is een budget van 

11 miljoen euro voorzien3. Op 14 de-

cember 2009 is de volgende intermi-

nisteriële conferentie gepland waar de 

gemeenschappen een stand van zaken 

moeten geven van de planning van hun 

opsporingsprogramma.

 

 Op 28 september 2009 sloten de fe-

derale overheid en de gemeenschap-

pen een protocolakkoord dat het voor 

een gemeenschap mogelijk maakt om 

een preventieprogramma op te zet-

ten ondersteund door middelen uit de 

verplichte ziekteverzekering. De ene 

gemeenschap hoeft bij de lancering 

van een preventieprogramma dus niet 

langer te wachten op de andere. Dit 

maakt het voor de gemeenschappen 

heel wat eenvoudiger dan vroeger om 

preventieprogramma’s op te zetten. 

Voor het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker bevestigt het 

akkoord dat de doelgroep vrouwen zijn 

van 25 tot en met 64 jaar en dat de 

screening gebeurt door middel van een 

driejaarlijks uitstrijkje. Verder bepaalt 

Prof. Erik Legius stelt dat het onderzoek 

of iemand drager is van bepaalde kanker-

genen de centra voor menselijke erfelijk-

heid nu meer kost dan ze terugbetaald 

krijgen.
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het akkoord dat de federale overheid 

de uitstrijkjes, het onderzoek van de 

uitstrijkjes en de rapportering aan en 

registratie door het kankerregister zal 

fi nancieren. De gemeenschappen ver-

binden zich ertoe om de screening te 

organiseren op basis van een call-re-

call-systeem (waarbij een vrouw uit de 

doelgroep na een eerste uitnodiging 

op regelmatige tijdstippen een nieuwe 

uitnodiging krijgt). De laboratoria die 

de uitstrijkjes onderzoeken, moeten 

rapporteren over de resultaten aan de 

Stichting Kankerregister. Het kanker-

register zal die gegevens bijhouden in 

een uitstrijkjesregister. Dit is belang-

rijk, onder andere om de kwaliteit en 

de effi ciëntie van het programma te 

kunnen opvolgen4. 

 Sinds 1 juni 2009 is er een terugbeta-

ling van uitstrijkjes met de mogelijkheid 

van een dubbele lezing en de uitvoering 

van een HPV-detectie op verdachte uit-

strijkjes. Infecties met het HPV-virus 

zijn nagenoeg de enige oorzaak van 

baarmoederhalskanker. De dubbele le-

zing is belangrijk in het kader van een 

kwaliteitsvol bevolkingsonderzoek, om-

dat het de kans op foute interpretaties 

van de resultaten verkleint.

INITIATIEF 7. Specifi eke steun 

op het moment van de medede-

ling dat bij de patiënt kanker is 

vastgesteld

Het kankerplan wilde de omstandigheden 

waarin de patiënt slecht nieuws te horen 

krijgt, zoals een kankerdiagnose of de 

vaststelling van een herval, verbeteren. 

Daarom zou er een specifi eke terugbe-

taling komen voor een consultatie van 

langere duur waarin de arts het slechte 

nieuws aankondigt1. Binnen het RIZIV is 

er nu een akkoord voor de terugbetaling 

van zo’n consultatie om de resultaten van 

het multidisciplinair oncologisch consult 

(MOC) met de patiënt te bespreken. De 

huisarts of de behandelende specialist 

kunnen de consultatie aanrekenen. Deze 

maatregel wordt binnenkort gepubliceerd 

in het Staatsblad. De koppeling van zo’n 

consultatie aan het MOC roept wel vragen 

op. Het MOC wordt immers niet verplicht 

(zie initiatief 8). Ook patiënten die niet 

besproken worden op een MOC, hebben 

nood aan een grondige bespreking van 

het behandelingsplan. Zij lijken hier uit 

de boot te vallen. 

Initiatief 7 kondigde ook een opleiding 

aan voor artsen over communicatie met 

patiënten1. Die maatregel is opgesplitst 

in twee onderdelen. Er komt inderdaad 

een opleiding voor artsen en voor an-

dere zorgverstrekkers die betrokken zijn 

bij de kankerzorg. Een consortium van 

psycho-oncologische experts ontwik-

kelde richtlijnen voor deze opleiding. 

Momenteel worden twee organisaties 

gezocht die de opleiding kunnen orga-

niseren. Het is de bedoeling om de op-

leiding in 2010 van start te laten gaan. 

Per landsgedeelte komt er een fi nancie-

ring van deze opleiding voor 150 zorg-

verstrekkers per jaar. Daarnaast komt 

er in de twee landsgedeelten ook een 

opleiding voor oncopsychologen. De in-

houd is voorbereid door het consortium. 

Idealiter zal deze opleiding een mas-

ter na master met een internationaal 

erkend certifi caat zijn. Deze ‘Manama’ 

zou moeten starten in het academiejaar 

2010-2011. Maar de onderhandelingen 

hierover met de universiteiten en de 

verschillende ministers van onderwijs 

zijn nog niet afgerond. De Vlaamse 

universiteiten, de Vlaamse Vereniging 

voor Klinische Psychologie en het Cédric 

Hèle Instituut organiseren nu al een 

tweejarige postacademische opleiding 

‘Psycho-oncologie’. Het curriculum van 

deze opleiding, bijgeschaafd op basis 

van de richtlijnen van het consortium 

zal wellicht het programma van de Ma-

nama worden. Aan de postacademische 

opleiding is ook nog geen internatio-

naal erkend certifi caat verbonden. 

Ten slotte kondigde initiatief 7 aan dat 

een groep experts en vertegenwoordigers 

van patiëntenverenigingen een richtlijn 

zou opstellen over de slechtnieuwsme-

dedeling1. Het College voor Oncologie 

zal die richtlijn uitwerken en zal daartoe 

een werkgroep oprichten, onder andere 

met de Vlaamse Liga tegen Kanker en de 

Stichting tegen Kanker. De werkgroep is 

nog niet opgericht, dus zal de richtlijn 

later dan gepland klaar zijn. 

INITIATIEF 8. Herwaardering van 

het MOC

Als artsen willen afwijken van de be-

handelingsrichtlijnen in het oncologisch 

handboek waarover elk ziekenhuis moet 

beschikken, is een multidisciplinair onco-

logisch consult verplicht. Op dit overleg 

bespreken minstens drie artsen van een 

verschillende specialisatie de behande-

ling. Het Nationaal Kankerplan wilde het 

MOC verplicht maken voor alle nieuwe ge-

vallen van kanker1. 

Maar voorlopig komt er geen verplichting 

van het MOC. Een van de argumenten die 

aangevoerd worden tegen een verplich-

ting, is dat de terugbetaling van de be-

handeling in gevaar zou kunnen komen 

bij patiënten voor wie er toch geen MOC 

gehouden wordt. Maar professor Van Bel-

le, voorzitter van het College voor Oncolo-

gie, vreest dat er zonder een verplichting 

nog altijd artsen zullen zijn die het MOC 

achterwege laten, omdat ze niet inzien 

dat een multidisciplinaire bespreking van 

de behandeling belangrijk is voor de be-

handelingskwaliteit. Ook de Vlaamse Liga 

tegen Kanker steunt een veralgemeend 

MOC. Ter gelegenheid van de Dag tegen 

Prof. Simon Van Belle vreest dat er zonder 

een verplichting nog altijd artsen zullen 

zijn die het MOC achterwege laten.
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Kanker 2009 besteedde de VLK aandacht 

aan de betrokkenheid van kankerpatiën-

ten bij de behandelingskeuze, omdat het 

steeds vaker voorkomt dat er voor een 

kanker verschillende behandelingsopties 

zijn. De VLK pleitte onder andere voor 

een veralgemening van het MOC voor alle 

kankerpatiënten. Omdat tijdens dit con-

sult artsen van verschillende disciplines 

de behandeling bespreken, stijgt de kans 

dat de verschillende behandelingsopties 

in overweging worden genomen en dat 

de patiënt ook te horen krijgt dat er ver-

schillende opties zijn5.

Het MOC zal in een nieuwe terugbetalings-

regeling wel sterk aanbevolen worden in 

drie gevallen: bij nieuw ontdekte kankers, 

bij herval en voor een herziening van de 

behandeling van kanker in een gespecia-

liseerd ziekenhuis op verwijzing van een 

eerste ziekenhuis. Die drie MOC’s kunnen 

binnen hetzelfde kalenderjaar aangere-

kend worden, terwijl er tot nu toe maar 

één MOC per kalenderjaar aanrekenbaar is. 

De artsenhonoraria voor deelname aan het 

MOC worden binnenkort ook opgetrokken. 

INITIATIEF 10. Psychosociale 

steun aan kankerpatiënten in 

het kader van de Oncologische 

Zorgprogramma’s

Het kankerplan voorziet een fi nanciering 

van oncologisch verpleegkundigen, maat-

schappelijk werkers en oncopsychologen 

voor de algemene ziekenhuizen1. Dit is 

erg belangrijk en komt tegemoet aan de 

jarenlange vraag, onder andere van de VLK, 

naar de fi nanciering van de psychosociale 

supportteams die sinds 2003 wettelijk ver-

plicht zijn6. Sinds 1 juli 2008 is dit inder-

daad gerealiseerd. Ziekenhuizen kunnen 

één voltijdse psycholoog en één voltijdse 

verpleegkundige per 250 MOC’s aanwerven. 

Er is ook een fi nanciering voor een halftijd-

se maatschappelijk werker per 250 MOC’s7. 

Dit zou betekenen dat er in totaal 108 

maatschappelijk werkers, 215 verpleegkun-

digen en 215 psychologen kunnen aange-

worven worden. Het totale budget hiervoor 

bedraagt 33,5 miljoen euro.

Zoals we vorig jaar al schreven, stelt de 

VLK zich vragen over het feit dat er meer 

psychologen dan sociaal werkers bijko-

men. De verhouding zou omgekeerd moe-

ten zijn. Sociaal werkers verstrekken im-

mers psychosociale eerstelijnszorg, waar 

elke kankerpatiënt wel eens nood aan 

heeft. De oncopsycholoog verstrekt psy-

chosociale tweedelijnszorg, die voor een 

minderheid van de patiënten nodig is. 

De VLK pleit ook voor minimumcrite-

ria die aangeven wat de psychosociale 

kankerzorg in de ziekenhuizen minimaal 

moet inhouden. Die criteria zouden, sa-

men met afspraken over de organisatie 

van de psychosociale zorg in het zieken-

huis, deel moeten uitmaken van het on-

cologisch handboek. Een aanpassing van 

het KB op de zorgprogramma’s, dat de 

voorwaarden vastlegt waaraan de kanker-

zorg in de ziekenhuizen moet voldoen, is 

voorzien, maar nog niet uitgevoerd. Vorig 

jaar maakten we ons ook zorgen over een 

effectieve controle op het gebruik van de 

middelen van initiatief 10. Sommige zie-

kenhuizen zouden immers op papier wel 

in orde zijn, maar de neiging hebben om 

de nieuwe middelen niet in te zetten in 

de kankerzorg. In 2010 zal de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid 

ter controle de arbeidscontracten opvra-

gen van de nieuwe mensen die de zieken-

huizen hebben aangeworven. 

INITIATIEF 12. Defi nitie en 

fi nanciering van een programma 

voor oncologische zorg in de 

pediatrie

Om de kwaliteit van de behandeling voor 

kinderen met kanker te verzekeren, is het 

noodzakelijk om een zorgprogramma voor 

kinderhemato-oncologie te ontwikkelen. 

De bedoeling is om normen vast te leggen 

voor de centra die kinderen met kanker 

behandelen en om een structurele fi nan-

ciering voor die centra in het leven te 

roepen. Het kankerplan stelde dat de acht 

huidige centra voor kinderhemato-onco-

logie dit zorgprogramma zouden kunnen 

verwerven en erkend worden als kinder-

kankercentrum. Professor Yves Benoit, 

kinderhemato-oncoloog aan het UZ Gent, 

uitte hier vorig jaar wel bedenkingen bij. 

België heeft absoluut geen nood aan acht 

referentiecentra voor kinderhemato-on-

cologie. Een degelijke ondersteuning van 

een beperkter aantal kinderkankercentra 

waar de expertise geconcentreerd zit, zou 

volgens hem de beste garantie bieden dat 

elk kind met kanker de meest geschikte 

therapie krijgt. De overheid denkt nu aan 

een structuur met twee niveaus, op basis 

van een rapport van een werkgroep met 

vertegenwoordigers van de acht centra 

voor kinderhemato-oncologie. Er zouden 

vijf centra worden erkend met een zorg-

programma voor kinderhemato-oncologie. 

Daarnaast zouden in andere ziekenhuizen 

pediatrische diensten erkend kunnen 

worden die kinderen met kanker behan-

delen onder toezicht van een centrum 

met een zorgprogramma. Het konink-

Volgens prof. Yves Benoit zou een degelijke 

ondersteuning van een beperkter aantal 

kinderkankercentra waar de expertise 

geconcentreerd zit, de beste garantie 

bieden dat elk kind met kanker de meest 

geschikte therapie krijgt.

Ziekenhuizen kunnen één voltijdse psycholoog en één voltijdse 

verpleegkundige per 250 MOC’s aanwerven
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lijk besluit met deze regeling was half 

november 2009 nog niet volledig klaar, 

maar in 2010 zou de erkenning van de 

zorgprogramma’s en de eraan gekoppelde 

fi nanciering wel in orde komen. 

Ten slotte plande initiatief 12 vanaf 2009 

een personeelsuitbreiding met twee vol-

tijdse paramedici voor de acht centra voor 

kinderhemato-oncologie. Hoewel dit vol-

gens professor Benoit niet de meest drin-

gende maatregel over kinderhemato-on-

cologie in het kankerplan was, is het wel 

de eerste die gerealiseerd is. Vanaf 1 juli 

2008 kreeg elk kinderoncologiecentrum al 

een bijkomende fi nanciering voor één vol-

tijdse psycholoog en één voltijdse para-

medicus, kinesitherapeut, maatschappelijk 

werker of kinderverzorgster toegekend7.

INITIATIEF 16. Ondersteunen van 

radiotherapie en oncologische 

beeldvorming

Het kankerplan wil de kwaliteit en de 

beschikbaarheid van radiotherapietoe-

stellen en van diagnostische toestellen, 

zoals NMR- of PET-scanners, verzekeren. 

Er zou daarom een kwaliteitscontrole van 

alle toestellen komen. Er komt ook een 

onderzoek om na te gaan of het aantal 

toestellen voldoet aan de behoeften van 

de kankerbestrijding. Indien nodig zou de 

programmering op basis van die evaluatie 

worden aangepast. De fi nanciering die 

nodig is voor de vernieuwing van de toe-

stellen of voor een eventuele uitbreiding, 

zal verzekerd zijn. De overheid zal ook de 

invoering van nieuwe diagnostische tech-

nieken budgettair verzekeren.

Hier zijn al enkele stappen gezet. In sa-

menwerking met het College voor Ra-

diotherapie en de betrokken beroeps-

organisaties (zoals de Vereniging voor 

Verpleegkundigen voor Radiotherapie 

en Oncologie) ontwikkelde het Federaal 

Agentschap voor Nucleaire Controle een 

voorstel voor een vernieuwde kwaliteits-

controle van de diensten voor radiothe-

rapie en de radiotherapietoestellen. Eén 

onderdeel van dit voorstel, een externe 

audit van de bestralingsdosis van de ra-

diotherapietoestellen, is gestart in febru-

ari 2009. Het Federaal Kenniscentrum voor 

de Gezondheidszorg (KCE) heeft de nood 

aan PET-scanners in België8 onderzocht. 

Het KCE concludeerde dat een program-

mering op basis van een behoefteraming 

momenteel niet mogelijk is bij gebrek aan 

een goede methode om het aantal pati-

enten dat een PET-onderzoek nodig heeft, 

te berekenen. Een alternatief voor de pro-

grammering zijn strenge erkenningsnor-

men voor diensten met een PET-scanner 

en terugbetalingscriteria gebaseerd op 

wetenschappelijke bewijzen. Verdere initi-

atieven in verband met de diagnostische 

toestellen moeten nog opgestart worden. 

INITIATIEF 21. Steun aan ouders 

van kinderen met kanker en 

INITIATIEF 22: Toegang tot psy-

chologische steun of deelname 

aan gespreksgroepen of onder-

steuningsactiviteiten

In het kader van initiatief 21 werd een op-

roep gelanceerd om projecten in te dienen 

voor de ondersteuning en de begeleiding 

van kinderen met kanker en hun ouders.

Initiatief 22 maakte een budget vrij voor 

projecten voor de psychologische steun en 

begeleiding van patiënten (volwassenen, 

adolescenten of kinderen) of van familiele-

den van patiënten. Omdat het onderscheid 

tussen de twee initiatieven in de praktijk 

moeilijk te maken is, zijn de twee initia-

tieven samengevoegd en is er één projec-

toproep geweest voor initiatief 21 en 223. 

Van de 58 ingestuurde projecten zijn er 51 

geselecteerd. Zij krijgen sinds 1 januari 

2009 een fi nanciering voor twee jaar, voor 

een totaal jaarlijks budget van 2,5 mil-

joen euro. Het is belangrijk om te garan-

deren dat de resultaten renderen voor de 

hele sector. Hier zal het kankercentrum 

(zie p. 56) aan meewerken, zegt profes-

sor Elke Van Hoof, coördinator van het 

kankercentrum.

INITIATIEF 23. Structurele 

fi nanciering van de keten van 

pediatrische zorg ‘Voortgezette 

Zorg Kinderen’

Kinderen met kanker willen na een zie-

kenhuisverblijf vaak zo snel mogelijk naar 

huis terugkeren. Ziekenhuizen met een 

afdeling kinderoncologie werken daarom 

met een thuiszorgequipe die een onver-

vangbare brug vormt tussen het zieken-

huis en de thuiszorg. Die equipe staat 

ook in voor de palliatieve zorgen voor 

ongeneeslijke kinderen met kanker. 

Zeven equipes (vier Nederlandstalige en 

drie Franstalige) kregen tussen 2004 en 

2008 een subsidie van de FOD Volksge-

zondheid. Het kankerplan voorzag een 

verdubbeling van de jaarlijkse toelage 

van deze zeven teams om hun activitei-

ten uit te breiden. Die verdubbeling is er 

inderdaad gekomen. Tot 2005 werkten 

de thuiszorgequipes uitsluitend met geld 

van goede doelen. Sinds 2005 maakt de 

overheid hiervoor jaarlijks 372.000 euro 

vrij. In 2009 verhoogt dit bedrag met 

400.000 euro. De som wordt verdeeld 

onder de equipes volgens hun activi-

teitsniveau. Professor Benoit stelt dat 

de overheidssubsidie tot 2009 15% van 

de kosten van de equipe in het UZ Gent 

dekte en dat na de verhoging 65% van de 

kosten gedekt zal zijn. 

Vanaf 2010 komt er hoogstwaarschijnlijk 

een structurele fi nanciering van de thuis-

zorgequipes, via het budget voor fi nanci-

ele middelen van de ziekenhuizen. Het zal 

gaan om een bedrag van 1.400.000 euro 

dat onder de equipes verdeeld wordt naar-

gelang van het activiteitsniveau, zo stelde 

minister Onkelinx op 12 november 2009 in 

de senaat. Ze kondigde ook aan dat het 

koninklijk besluit met de erkenningsnor-

men voor de thuiszorgequipes vóór 1 janu-

ari 2010 in het Staatsblad zal verschijnen. 

Kinderen met kanker willen na een ziekenhuisverblijf vaak zo 

snel mogelijk naar huis terugkeren

Kinderen 

ssnel moge
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INITIATIEF 25. Het aanbod van 

palliatieve zorg voor kanker-

patiënten verbeteren

Palliatieve zorg heeft de bedoeling om de 

best mogelijke levenskwaliteit te bieden 

aan mensen met een ongeneeslijke ziekte 

die binnen afzienbare tijd zullen sterven. 

Het kankerplan wilde meer middelen beste-

den aan de palliatieve zorg, maar wachtte 

de resultaten van een studie van het Fe-

deraal Kenniscentrum voor de Gezond-

heidszorg (KCE) af1. Die studie is intussen 

gepubliceerd9. Een opmerkelijke conclusie 

is dat ziekenhuisartsen en huisartsen bij 

een vierde van de pallatieve patiënten niet 

weten welke behandelingsoptie de patiënt 

wil en waar (thuis, in het rusthuis of in 

het ziekenhuis) hij wil verzorgd worden of 

sterven. Het blijkt ook dat doorverwijzing 

naar palliatieve zorgteams in de zieken-

huizen betrekking heeft op minder dan de 

helft van de patiënten die in aanmerking 

komen voor doorverwijzing. Het rapport 

beveelt onder andere aan om alle zorgver-

leners een aangepaste opleiding in de pal-

liatieve zorg te geven, om de band tussen 

palliatieve zorg thuis en in het ziekenhuis 

te versterken, om een gestandaardiseerde 

registratie te ontwikkelen van het aantal 

en het soort palliatieve patiënten en van 

de palliatieve zorgactiviteiten en om een 

goed instrument te zoeken voor identifi ca-

tie van de zorgbehoeften van palliatieve 

patiënten. 

De begroting 2010 van de verplichte ge-

zondheidszorgverzekering zou maatrege-

len nemen op basis van de conclusies van 

deze studie3. Als er maatregelen komen, 

zullen die gaan over de palliatieve dag-

centra en de multidisciplinaire begelei-

dingsequipes, zegt Paul Vanden Berghe, 

directeur van de koepelorganisatie Fede-

ratie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

De palliatieve dagcentra bieden de pati-

enten opvang overdag. Zij krijgen er ook 

medische zorg, contact met lotgenoten en 

psychosociale steun. In Vlaanderen zijn 

er vijf palliatieve dagcentra. Deze centra 

kunnen het leven van palliatieve patiën-

ten die thuis wensen te blijven, een stuk 

draaglijker maken. Maar tot nu toe zijn 

ze sterk ondergefi nancierd (zie p. 45). 

Het totale federale budget voor de dag-

centra bedraagt sinds 2005 313.123 euro 

per jaar. Bij de voorstelling van één jaar 

kankerplan voorzag minister Onkelinx een 

verhoging van dit bedrag tot 560.000 euro 

voor 2009. Vanaf 2010 zouden de dagcen-

tra jaarlijks in totaal 900.000 euro krij-

gen3. Maar dit bracht niet meteen veran-

dering in de fi nanciële onzekerheid van de 

dagcentra. Pas begin oktober 2009 kreeg 

Paul Vanden Berghe te horen dat er een 

beslissing was gevallen over de fi nancie-

ring voor de dagcentra in 2009 en 2010. 

Die fi nanciering zou bovendien op het ni-

veau van 2005 blijven. Momenteel werkt 

een interkabinettenwerkgroep, waarbij 

ook kabinetten van de gemeenschapsrege-

ringen betrokken zijn, een betere fi nancie-

ring uit. Paul Vanden Berghe verwacht dat 

er pas na 2010 een betere en structurele 

fi nanciering aankomt, in lijn met de in het 

kankerplan genoemde bedragen. De FOD 

Volksgezondheid bevestigt dit.

Daarnaast verwacht Paul Vanden Berghe 

dat er ook een betere ondersteuning van 

de multidisciplinaire begeleidingsequipes 

(MBE’s) zal komen. Die is dringend nodig. 

De MBE’s ondersteunen de zorgverleners 

op de eerste lijn bij thuiszorg voor pal-

liatieve patiënten. De equipes kunnen nu 

beschikken over 2,6 voltijdse equivalen-

ten (waaronder minimaal twee voltijdse 

verpleegkundigen) per 200.000 inwoners. 

Dit volstaat om honderd personen per 

jaar te begeleiden. Equipes in een wer-

kingsgebied met meer dan 200.000 inwo-

ners kunnen de personeelsbezetting pro-

portioneel verhogen, op voorwaarde dat 

het aantal begeleide patiënten naar ver-

houding meegroeit. De fi nanciering van 

de MBE’s gebeurt aan de hand van een 

forfait per begeleide patiënt. Het aantal 

forfaits dat een equipe kan aanrekenen 

in een bepaald jaar is geplafonneerd10. 

De MBE’s zijn erg succesvol. Ze begelei-

den nu een veelvoud van het initieel (in 

1998) vooropgestelde aantal patiënten 

(250 patiënten in plaats van 100 patiën-

ten per 200.000) zonder dat hun fi nancie-

ring deze groei gevolgd is. Dit blijkt uit 

het feit dat de grote meerderheid van de 

MBE’s in 2009 het quotum aan forfaits al 

in de zomer bereikt had. Vanaf het najaar 

ontvangen zij voor bijkomende patiënten 

geen extra ondersteuning meer. De werk-

druk voor de multidisciplinaire equipes is 

onhoudbaar geworden, stelt de Federatie 

Palliatieve Zorg Vlaanderen. De federatie 

dringt daarom aan op een ‘gecontroleerde 

afschaffi ng van het quotum’. Het zou mo-

gelijk moeten worden voor de MBE’s om 

een bijkomende verpleegkundige per vijf-

tig extra begeleidingen op jaarbasis aan 

te werven11. Het aantal forfaits dat MBE’s 

kunnen aanrekenen, zou dan eveneens 

moeten stijgen, om de bijkomende kos-

ten te dekken. 

Het kankerplan wilde ook het palliatieve 

zorgforfait verhogen. Dat forfait is be-

doeld voor terminale patiënten die hun 

laatste levensdagen thuis doorbrengen. 

Het forfait kan tweemaal aangevraagd 

worden. Sinds 1 maart 2009 is dit for-

fait inderdaad met 15% verhoogd (van 

512,44 tot 589,31 euro)12. Bovendien is 

het forfait sinds 2008 ook gekoppeld aan 

de gezondheidsindex. Er zijn nog verbete-

ringen mogelijk. Opdat het forfait de kos-

ten van palliatieve thuiszorg effectief zou 

compenseren, stelt de Federale Evaluatie-

Ziekenhuisartsen en huisartsen weten bij een vierde van de 

palliatieve patiënten niet welke behandelingsoptie de patiënt 

wil en waar hij wil verzorgd worden of sterven  

De werkdruk voor de multidisciplinaire equipes is onhoudbaar 

geworden. De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen dringt aan 

op een gecontroleerde afschaffi ng van het quotum 

DDe werkdr

ggeworden.
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cel Palliatieve Zorg voor om het mogelijk 

te maken dat iemand het forfait meer 

dan tweemaal verwerft, bijvoorbeeld elke 

maand tijdens het laatste halfjaar van het 

leven10.

INITIATIEF 30. Toepassing van 

hadrontherapie in België

Hadrontherapie is een kankerbehande-

ling die gebruik maakt van bestraling 

met versnelde protonen of koolstofi o-

nen. Hoewel het KCE na een onderzoek 

besloot dat een investering in hadron-

therapie ten laste van de ziekteverze-

kering niet te verantwoorden is omdat 

er geen voldoende wetenschappelijke 

bewijzen zijn van klinische doeltref-

fendheid, voorziet het kankerplan een 

haalbaarheidsstudie voor de bouw en 

de uitbating van een centrum voor 

hadrontherapie in België. Minister On-

kelinx probeert voor de studie fi nancie-

ring te krijgen via het RIZIV. Binnen het 

verzekeringscomité van het RIZIV is een 

werkgroep opgericht om de fi nanciering 

verder te onderzoeken. Het thema staat 

nog altijd op de agenda van het ver-

zekeringscomité, maar tot op heden is 

er geen concreet project goedgekeurd. 

De minister zal indien nodig elders fi -

nanciering zoeken om toch een haal-

baarheidsstudie te laten uitvoeren. Het 

lijkt inderdaad aangewezen om, gezien 

de resultaten van de KCE-studie, elders 

fi nanciering te zoeken. 

Daarnaast zou er een betere terugbeta-

ling komen van de behandeling en de 

verplaatsingskosten voor kankerpatiënten 

die hadrontherapie krijgen in het buiten-

land. Patiënten krijgen nu een terugbeta-

ling via het Bijzonder Solidariteitsfonds 

van het RIZIV, maar dat was ook al voor 

2009 het geval. Volgens het kankerplan 

zou het RIZIV een standaardprocedure 

uitwerken voor de terugbetaling van 

hadrontherapie in het buitenland, zodat 

die terugbetaling vlotter kan verlopen. 

Het RIZIV legt momenteel contacten met 

hadrontherapie-instituten in het buiten-

land om te bekijken hoe dit kan worden 

geregeld.

INITIATIEF 31. De Stichting 

Kankerregister versterken

Voor een kankerbeleid is een kankerregis-

ter dat gegevens bijhoudt over de inci-

dentie van de verschillende types kanker 

onontbeerlijk. Die gegevens zijn essentieel 

voor de evaluatie van de kwaliteit van de 

behandeling en het preventiebeleid. De 

versterking van de Stichting Kankerregis-

ter maakt dan ook terecht deel uit van het 

Nationaal Kankerplan. Het plan wilde het 

kankerregister omvormen van een particu-

liere stichting in een stichting van open-

baar nut1. Dit proces was in november 

2009 bijna afgerond. Binnen de Stichting 

Kankerregister functioneert sinds 2006 

een ‘raadgevend comité van gebruikers van 

de gegevens van de stichting’. Dat comité 

houdt de kwaliteit van de kankerregistratie 

en haar wetenschappelijke rapporten in de 

gaten, het formuleert voorstellen aan de 

Stichting Kankerregister om de registratie 

en de analyse van de gegevens te verbete-

ren en het bekijkt of aanvragen om gege-

vens van het kankerregister in onderzoek 

te gebruiken, ontvankelijk zijn13. Momen-

teel is een koninklijk besluit in voorberei-

ding dat de werking van dit comité verder 

zal regelen. 

Ook de fi nanciering van de Stichting 

Kankerregister is sinds het kankerplan1 

uitgebreid. In 2009 kreeg de Stichting 

680.000 euro extra, maar ze kreeg er 

ook enkele nieuwe taken bij. In het ka-

der van het bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker zal het kankerre-

gister een uitstrijkjesregister oprichten 

(zie p. 51). Ten tweede zal de Stichting 

een virtuele databank bijhouden in het 

kader van de tumorbanken. Het team 

van de stichting is met twee voltijdse 

medewerkers uitgebreid. Voor het kan-

kerregister is het ook belangrijk dat 

ziekenhuizen sinds juli 2008 een da-

tamanager kunnen aanwerven, die de 

taak heeft om de gegevens over kan-

ker in de ziekenhuizen te registreren. 

Dit zal de kwaliteit en de volledigheid 

van de nationale kankerregistratie ten 

goede komen (initiatief 11).

 

INITIATIEF 32. Oprichting van 

een referentiecentrum voor 

kanker

In het onderzoeksrapport van vorig jaar 

wezen we op het grote belang van een 

nauwkeurige opvolging van de impact 

van het huidige kankerplan. Voor de 

voorbereiding en de uitvoering van het 

volgende kankerplan is een goede samen-

werking tussen de partijen die betrokken 

zijn bij de gezondheidszorg en bij het 

gezondheidszorgbeleid noodzakelijk. Hier 

liggen belangrijke taken voor het in 2009 

opgerichte kankercentrum, initiatief 32 

van het kankerplan. 

Dit kankercentrum wil een interdiscipli-

nair netwerk oprichten van iedereen die 

bij de kankerbestrijding betrokken is. In 

dit netwerk moet elke partner zijn stem 

evenwaardig kunnen laten klinken.  Het 

werkt aan vijf pijlers van het kankerbe-

leid: primaire preventie, secundaire pre-

ventie, behandeling, psychosociale fac-

toren en revalidatie, en onderzoek. Het 

kankercentrum speelt ook een rol in de 

evaluatie van het huidige kankerplan. 

Het verstrekt advies over de uitvoering 

van bepaalde initiatieven in het huidige 

plan, bijvoorbeeld over de richtlijnen die 

het consortium van psycho-oncologische 

experts voorstelde in verband met een 

opleiding in de psycho-oncologie (zie 

initiatief 7).

Momenteel bereidt het kankercentrum het 

kankerplan 2011-2015 voor. Het centrum 

defi nieert het doel van dit kankerplan als 

het verminderen van de kankersterfte, de 

kankerincidentie en de morbiditeit en de 

verhoging van de levenskwaliteit van de 

patiënt en zijn omgeving. De maatrege-

Het kankerplan voorziet een haalbaarheidsstudie voor de bouw 

en de uitbating van een centrum voor hadrontherapie in België  

Het kanke

en de uitb
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len die het plan moet bevatten, worden 

voorbereid aan de hand van focusgroepen 

(gestructureerde interviews van groepen 

personen) en een e-mailbevraging van de 

verschillende partijen die betrokken zijn 

bij het kankerbeleid en de kankerzorg. De 

bevraging en vergaderingen gaan over in-

houdelijke thema’s zoals primaire preven-

tie, secundaire preventie, behandeling en 

zorg voor de patiënt, psychosociale fac-

toren en revalidatie, en over grensover-

schrijdende thema’s zoals coördinatie, 

zorgpaden, toegankelijkheid, kwaliteits-

bevordering, deskundigheidsbevordering, 

onderzoek en indicatoren. Na deze inhou-

delijke discussie volgt dan nog een kos-

tenraming, een haalbaarheidsdiscussie 

en het stellen van prioriteiten, zodat het 

kankercentrum een goede selectie kan 

maken van de maatregelen die het kan-

kerplan 2011-2015 moet bevatten. 

Het kankercentrum is ook betrokken bij de 

werkgroep ‘Kankerplan’ van de Interminis-

teriële Conferentie Volksgezondheid. Ten 

slotte bouwt het centrum een Europees 

netwerk uit zodat de deskundigheid van 

de ons omringende landen ook onze volks-

gezondheid ten goede kan komen. 

CONCLUSIE 

Er is dit jaar heel wat werk verzet in het 

kader van het Nationaal Kankerplan. Ver-

schillende initiatieven waarvan de uit-

voering in 2009 was gepland, zijn ook 

uitgevoerd: de fi nanciering van het psy-

chosociaal supportteam (initiatief 10), 

de fi nanciering van bijkomend zorgper-

soneel voor de centra voor kinderonco-

logie (een onderdeel van initiatief 12), 

de fi nanciering van projecten in verband 

met de versterking van de psychosociale 

steun aan volwassenen of kinderen met 

kanker en hun familie (initiatief 21 en 

22), de verhoging van het palliatieve 

zorgforfait (een onderdeel van initiatief 

25), de versterking van het kankerregister 

(initiatief 31) en de oprichting van een 

kankercentrum (initiatief 32). 

Daarnaast is voor verschillende initia-

tieven de voorbereiding al ver gevorderd 

of zit de uitvoering in een eindfase: de 

baarmoederhalskankerscreening (initia-

tief 5), een verhoogde terugbetaling voor 

een consultatie waarop de resultaten van 

het MOC besproken worden en opleidin-

gen in de psycho-oncologie voor zorgver-

strekkers (onderdelen van initiatief 7), de 

oprichting van een zorgprogramma voor 

kinderhemato-oncologie (een onderdeel 

van initiatief 12), initiatief 16 over de 

ondersteuning van radiotherapie en on-

cologische beeldvorming  en initiatief 23 

over de thuiszorgequipes van de centra 

voor kinderhemato-oncologie. Initiatief 8 

is bijna rond, maar niet helemaal zoals 

voorzien: er komt geen verplichting van 

het MOC, maar wel een uitbreiding van 

de gevallen waarin een MOC kan terugbe-

taald worden.

Ten slotte zijn er ook enkele initiatieven 

waarvan de voorbereiding nog niet erg 

ver gevorderd is of waarvan het onzeker 

is wanneer het initiatief uiteindelijk ge-

realiseerd wordt: initiatief 2 over de op-

sporing en begeleiding van personen met 

een genetisch verhoogd kankerrisico, een 

onderdeel van initiatief 7 over het opstel-

len van richtlijnen voor de slechtnieuws-

mededeling, een onderdeel van initiatief 

25 over de fi nanciering van de palliatieve 

dagcentra en initiatief 30 over de toepas-

sing van hadrontherapie in België.

Er is dit jaar heel wat werk verzet in het kader van het 

Nationaal Kankerplan 
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