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sinds maart 2008 heeft België een nati-
onaal Kankerplan. In 2008 evalueerden 
we het algemene concept van dit plan en 
gingen we na hoever het stond met de 
maatregelen die 2008 als uitvoerings-
termijn hadden1. Een jaar later gaven we 
een overzicht van de initiatieven voor 
20092. Aan het einde van het kankerplan 
2008-2010 brengen we een algemene 
stand van zaken: hoever staat het met 
de 32 initiatieven van het kankerplan 
2008-2010?  We gaan dieper in op de 
initiatieven met een uitvoeringstermijn 
in 20103.
 

1. sTAnD VAn zAKEn 
nATIOnAAL KAnKER-
PLAn 2008-2010
Het kankerplan bestaat uit 32 initiatieven, 
soms opgesplitst in deelinitiatieven. Die 
initiatieven omvatten drie krachtlijnen: 
‘preventie en opsporing’, ‘zorg, behande-
ling en ondersteuning van de patiënt’ en 
‘onderzoek, innoverende technologie en 
evaluatie’. De uitvoering van al die initi-
atieven was voorzien voor de jaren 2008-
2010. Heel wat initiatieven zijn uitgevoerd. 
Bij andere is vooruitgang geboekt, maar is 
het werk nog niet afgerond. Initiatieven of 
deelinitiatieven waarvoor niets is gebeurd, 
zijn zeldzaam (zie Tabel 1). 

1.1. Uitgevoerde initiatieven
Initiatief 1 over het antitabaksbeleid is 
uitgevoerd. Er is een terugbetaling voor 
rookstopconsultaties. Tussen oktober 2009 
en mei 2010 werden meer dan 10.000 rook-
stopconsultaties terugbetaald, zo blijkt uit 
cijfers van de verenigingen die rookstop-
consulenten opleiden (VRGT en Fares). De 
dienst van de FOD Volksgezondheid die de 
naleving van de tabakswetgeving moet 
controleren, is uitgebreid met 6 controleurs 
en telt er nu 26 in totaal. Dankzij initia-
tief 3 kunnen meisjes tussen 12 en 18 (in 
plaats van tussen 12 en 15) terugbetaling 
krijgen voor de vaccinatie tegen humaan 
papillomavirus dat baarmoederhalskanker 

kan veroorzaken. Initiatief 7 gaat over 
een betere ondersteuning van de patiënt 
op het moment van de slechtnieuwsme-
dedeling. Het kondigde een terugbetaling 
aan van een langdurige consultatie, zo-
dat de specialist of huisarts de diagnose, 
de onderzoeken en het behandelingsplan 
grondig kan bespreken met de patiënt. 
Die terugbetaling bestaat sinds novem-
ber 20104. Een consortium van 29 experts 
werkte een voorstel uit voor een opleiding 
in de oncopsychologie (voor psychologen) 
en een opleiding over communicatie met 
de patiënt voor het andere ziekenhuisper-
soneel dat met patiënten in contact komt. 
Beide opleidingen zijn inmiddels van start 
gegaan. Een probleem hier is een tekort 
aan opleiders. Het Cédric Hèle-instituut, 
dat in Vlaanderen verantwoordelijk is voor 
beide opleidingen, kan maximum 25 psy-
chologen per jaar opleiden, zodat het en-
kele jaren zal duren voor elke psycholoog 
op een kankerafdeling de opleiding in de 
oncopsychologie kan volgen. Het College 
voor Oncologie heeft samen met experts 
in de psychosociale zorg een set van aan-
bevelingen en maatregelen in verband met 
de slechtnieuwsmededeling aan de patiënt 
uitgewerkt. Het voorstel is in onderzoek 

bij het kankercentrum (dat de uitvoering 
van het kankerplan mee voorbereidt), om 
er concrete maatregelen uit af te leiden 
die de regering eventueel in de praktijk 
kan brengen. Initiatief 8 voorziet de her-
waardering van het multidisciplinair onco-
logisch consult (MOC), een overleg tussen 
verschillende kankerspecialisten over de 
meest aangewezen behandeling. Naast het 
MOC bij de start van een nieuwe oncologi-
sche behandeling zijn er nu twee nieuwe 
types MOC’s: een opvolgings-MOC en een 
bijkomend MOC in een ander ziekenhuis 
dan dat van het eerste MOC. Een eerste 
of opvolgings-MOC is in enkele specifieke 

omstandigheden verplicht, bijvoorbeeld bij 
elke oncologische behandeling die niet is 
opgenomen in of afwijkt van de richtlijnen 
in het kwaliteitshandboek van het betrok-
ken ziekenhuis4. De artsenvergoeding voor 
deelname aan het MOC is zoals voorzien 
ook opgetrokken5. Ook initiatief 10 over 
de psychosociale steun en initiatief 11 
over de financiering van een datamanager 
voor de ondersteuning van de kankerregis-
tratie en initiatief 14 over de erkenning 
van de titel van oncologisch verpleegkun-
dige zijn uitgevoerd1 2. De maatregelen in 
het kader van initiatief 17 voor de steun 
aan stamcelbanken, die stamcellen be-
waren voor de leukemiebehandeling, en 
initiatief 18 over een betere vergoeding 
voor de bijkomende kosten voor gelaryn-
gectomeerde patiënten, voor personen die 
haar verliezen en voor personen die een 
borstamputatie moeten ondergaan, zijn 
uitgevoerd. Het bijkomend budget voor 
borstreconstructies heeft voor de patiën-
tes echter geen effect gehad, zo blijkt uit 
diverse getuigenissen. De supplementen 
die plastisch chirurgen aanrekenen, blijven 
even hoog. In het kader van initiatief 19, 
functionele revalidatie, is een onderzoek 
opgestart, gecoördineerd door het UZ Gent 

(zie verder). Initiatief 20 zorgde ervoor 
dat de procedure om toegang te krijgen 
tot tegemoetkomingen van de FOD Sociale 
Zekerheid, zoals een integratietegemoetko-
ming en een parkeerkaart, sneller verloopt. 
In het kader van initiatief 21, 22 en 
24 over ondersteuning van kinderen met 
kanker en hun ouders, over ondersteuning 
van andere patiënten en hun naasten en 
over klinische oncogeriatrie zijn project-
oproepen gebeurd en zijn verschillende 
projecten gefinancierd. In 2011 loopt de 
steun aan die projecten zeker nog door. In 
het kader van initiatief 27 kunnen uni-
versitaire ziekenhuizen die een tumorbank 
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hebben (een databank van bevroren stalen 
van tumoren), een structurele financiering 
krijgen voor het nodige personeel en de 
infrastructuur. Er is financiering voorzien 
voor een interuniversitaire virtuele tumor-
bank, die opgericht is binnen het kanker-
register. Ook initiatief 28 in verband met 
structurele steun aan de coördinatie van 
het translationeel onderzoek en initia-
tief 29, een oproep voor projecten inzake 
translationeel onderzoek, zijn uitgevoerd. 
Translationeel onderzoek zoekt naar ver-
banden tussen het preklinische onderzoek 
in het laboratorium en het klinische onder-
zoek in het ziekenhuis. Dankzij initiatief 
31 is het kankerregister een stichting van 
openbaar nut geworden en is er ook een 
raadgevend comité van gebruikers van de 
gegevens van het kankerregister. De finan-
ciering is versterkt. Sinds 2009 krijgt de 
Stichting Kankerregister 560.000 euro van 
de federale overheid voor het verzamelen 
en registreren van gegevens over kanker in 
België. Daarnaast kan het kankerregister 
terugvallen op andere financieringsbron-
nen.  Ten slotte is er ook een kankercen-
trum opgericht (initiatief 32), dat de 
kankerbestrijding moet bevorderen. Het 
centrum werkt aan een interdisciplinair 
netwerk van iedereen die in België betrok-
ken is bij kankerbestrijding en legt ook Eu-
ropese contacten. Het centrum speelt een 
rol in de evaluatie en opvolging van het 
kankerplan 2008-2010 en bereidt toekom-
stige kankerplannen voor. 

1.2. Initiatieven waar er 
vooruitgang is
Vervolgens zijn er initiatieven waar voor-
uitgang geboekt is, maar die nog niet vol-

ledig uitgevoerd zijn. Hier zorgt het uitblij-
ven van een nieuwe regering uiteraard voor 
vertraging en onzekerheid. Initiatief 2 
gaat over het opsporen en begeleiden van 
risicopersonen met een genetische aanleg 
om kanker te ontwikkelen. De terugbeta-
ling van genetische tests moet aangepast 
worden. Die schiet nu immers tekort voor 
complexe genetische tests2.  Binnen het 
RIZIV is een aanpassing uitgewerkt, zodat 
de terugbetaling voor complexe tests ho-
ger wordt dan voor eenvoudige tests, maar 
de totale uitgaven voor genetische tests 
moeten binnen een bestaande enveloppe 
blijven. Het gaat dus om een cosmetische 
aanpassing, die bovendien nog niet is ge-

realiseerd. De regering voorziet voor 2011 
wel een bijkomend budget van 550.000 
euro voor terugbetaling van genetische 
tests uitgevoerd in buitenlandse labora-
toria omdat de Belgische laboratoria de 
test niet aanbieden. Tot nu toe moesten 
patiënten zelf naar het buitenland gaan 
voor bepaalde genetische tests. De ziek-
teverzekering kon een lab-onderzoek op 
een naar het buitenlands centrum gestuurd 
bloedstaal niet vergoeden. Het kankerplan 
voorziet een betere vergoeding voor de 
genetici voor raadplegingen met patiën-
ten over familiaal bepaalde kankers. Zo’n 
raadpleging vergt immers heel wat tijd en 
kunde. In dit kader werkt het RIZIV aan 
een betere vergoeding voor hulpverlening 
en advisering door een multidisciplinair 
team met een geneticus en psychosociale 
zorgverstrekkers. Initiatief 5 gaat over 
het organiseren van een bevolkingsonder-
zoek voor de vroegtijdige opsporing van 
baarmoederhalskanker. Het principe van 
zo’n systematische opsporing is goedge-
keurd door de Interministeriële Conferen-
tie Volksgezondheid (IMC), een overleg-
orgaan tussen de federale overheid en de 

overheden van de deelstaten. Sinds juni 
2009 is er terugbetaling voor een baar-
moederhalsuitstrijkje met dubbele lezing 
en een detectie van het humaan papil-
lomavirus op verdachte uitstrijkjes. Dit is 
belangrijk voor de organisatie van het be-
volkingsonderzoek. De dubbele lezing door 
laboranten verkleint de kans op fouten bij 
het opsporen van voorstadia van baarmoe-
derhalskanker. Door de detectie van het 
papillomavirus in het uitstrijkje verkleint 
het aantal vrouwen dat nodeloos wordt 
doorverwezen voor verder onderzoek. De 
resultaten van de uitstrijkjes zouden ook 
opgenomen moeten worden in het kanker-
register. De werkgroep kanker van de IMC 

werkt hieraan. Het kankerregister heeft al 
een mogelijke werkwijze voorgesteld. Ini-
tiatief 13 over de opvang van personen 
met een zeldzame tumor is nog in voorbe-
reiding (zie verder). Initiatief 16 wil bij 
radiotherapie en medische beeldvorming 
zorgen voor een betere kwaliteitscontrole, 
een evaluatie en – indien nodig – een 
uitbreiding van het aantal toestellen. In 
verband met radiotherapie wordt gewerkt 
aan een aanpassing van het KB dat de er-
kenningsnormen en de programmatie (het 
aantal radiotherapiediensten) regelt. Dat 
KB is immers verouderd. Daarnaast is er 
ook een project om een kwaliteitssysteem 
in de radiotherapiediensten in te voeren. 
Dat project moet er bijvoorbeeld voor zor-
gen dat de diensten alle incidenten goed 
registreren. Ziekenhuizen met een radio-
therapiedienst zullen daarom een beroep 
kunnen doen op een kwaliteitscoördinator. 
In 2010 hebben al vijf ziekenhuizen zo’n 
coördinator, de komende jaren betaalt de 
overheid vijf bijkomende coördinatoren, 
tot elk ziekenhuis met een radiotherapie-
dienst een coördinator heeft. In de sec-
tor van de medische beeldvorming is er 
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overleg bezig over een aanpassing aan de 
programmering van de PET-scanners. Dat is 
echter niet zo eenvoudig, omdat er geen 
goede methode is voor de berekening van 
het aantal patiënten dat zo’n scanner no-
dig heeft. Initiatief 23 stelt een structu-
rele financiering voor de thuiszorgequipes 
in de kinderoncologie in het vooruitzicht. 
Die equipes vormen een brug tussen het 
ziekenhuis en de thuiszorg voor kinderen 
met kanker. Een ontwerp-KB met de erken-

ningsnormen voor deze teams is klaar. Er 
zullen vijf teams erkend worden, de finan-
ciering wordt gekoppeld aan het aantal be-
handelde kinderen met kanker. Het KB zit 
in de procedure voor publicatie. De teams 
krijgen in 2011 een projectfinanciering van 
1,4 miljoen euro2.

Er zijn ook initiatieven die al gedeeltelijk 
uitgevoerd zijn, maar waarvoor nog aan 
enkele deelinitiatieven wordt gewerkt. 
Het gaat om initiatief 4 in verband met de 
verbetering van de opsporing en de vroege 
diagnose van borstkanker. Om de kwali-
teitscontrole van de apparatuur voor di-
agnostische en screeningsmammografieën 
op hetzelfde peil te brengen, gaf het RIZIV 
op 18 mei 2010 aan dat de kwaliteitseisen 
voor screenings- en diagnostische mam-
mografieën moeten voldoen aan dezelfde 
strenge Europese richtlijnen. (Screenings-
mammografieën vinden plaats binnen het 
gratis bevolkingsonderzoek voor kanker, 
diagnostische mammografieën vinden bui-
ten dat programma plaats.) De interkabi-
nettenwerkgroep kanker van de IMC werkt 
samen met het kankerregister aan de regis-
tratie van de resultaten van alle screenings-
mammografieën. Voor patiënten met een 
onrustwekkende screeningsmammografie 
voorziet het kankerplan gratis vervolgon-
derzoeken (echografie, MRI of punctie). 
De RIZIV-begroting 2011 maakt hiervoor 
de nodige ruimte. Het kankerplan voor-
ziet een gratis echografie en mammogra-
fie voor vrouwen met verhoogd risico van 
borstkanker. Dit is nog niet gerealiseerd, 
omdat voorstellen in dit verband op kritiek 
stuiten, onder andere vanuit de gemeen-
schappen: er wordt gevreesd dat te veel 
vrouwen als verhoogd risico beschouwd 

zullen worden, zodat ze een echografie 
en mammografie krijgen in plaats van een 
screeningsmammografie. Die praktijk zou 
het bevolkingsonderzoek naar borstkan-
ker door middel van een screeningsmam-
mografie ondergraven. Initiatief 12 gaat 
over het vastleggen van normen voor de 
centra die kinderen met kanker behandelen 
en over de structurele financiering van die 
centra. Een werkgroep heeft hierover een 
voorstel opgesteld en een koninklijk be-

sluit op basis hiervan is in voorbereiding. 
Er zouden twee soorten behandelingscen-
tra komen voor kinderen met kanker: vijf 
gespecialiseerde centra en twee centra die 
basiszorg aanbieden en moeten samenwer-
ken met een gespecialiseerd centrum. Die 
structuur zal zorgen voor een goede be-
handelingskwaliteit en een efficiënte inzet 
van de middelen. In afwachting van een 
structurele financiering is er in 2010 een 
bijkomend budget van 5.000.000 euro voor 
de kinderoncologische centra vrijgemaakt. 
Sinds 2009 is er een versterking met twee 
voltijdse equivalenten voor de paramedi-
sche omkadering van de centra voor kin-
derkankerzorg. In het kader van initiatief 
25 over palliatieve zorg zijn binnen de 
verschillende deelinitiatieven resultaten 
geboekt of stappen vooruitgezet. Het ini-
tiatief voorziet meer middelen voor palli-
atieve zorg, op basis van een studie over 
de noden van het Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE). Het RIZIV 
maakt voor de multidisiciplinaire begelei-
dingsequipes, die zorgverleners ondersteu-
nen bij de thuiszorg voor palliatieve pati-
enten, vanaf 2010 830.000 euro extra vrij. 
Voor de palliatieve dagcentra heeft de IMC 
in 2009 een voorstel uitgewerkt, waarin 
die centra een statuut krijgen van centrum 
voor dagverzorging met specifieke erken-
ningsnormen in verband met de palliatieve 
zorg. Paul Vanden Berghe (directeur Fede-
ratie Palliatieve Zorg Vlaanderen) roept op 
om de toegangscriteria voor de dagcentra 
voldoende ruim te houden en de toegang 
niet te beperken tot zwaar zorgbehoe-
vende palliatieve patiënten. In afwachting 
van de realisatie van dit voorstel wordt de 
projectfinanciering van de dagcentra in 
2011 voortgezet. In 2008 zijn middelen 

vrijgemaakt voor de palliatieve zorg in de 
rusthuizen. Rust- en verzorgingstehuizen 
kunnen een palliatief referentiepersoon 
tewerkstellen voor een tiende van een vol-
tijdse equivalent per dertig patiënten in de 
zwaarste afhankelijkheidscategorieën. De 
palliatieve thuiszorgpremie, een tussen-
komst door de verplichte ziekteverzekering 
in de kosten voor geneesmiddelen, hulp-
middelen en verzorgingsmiddelen, is sinds 
1 maart 2009 met 15% verhoogd. De RIZIV-
begroting 2011 voorziet dat bewoners van 
een rusthuis een palliatief forfait kunnen 
krijgen en maakt hiervoor een budget van 
€5 871 000 vrij. Ook initiatief 26 ‘initia-
tieven te ondernemen in samenspraak met 
de bevoegde ministers op federaal niveau’ 
is gedeeltelijk uitgevoerd (zie verder). Ini-
tiatief 30 gaat over hadrontherapie. Dat is 
een vorm van geavanceerde radiotherapie 
die de aangewezen behandeling is in de 
kinderoncologie en voor enkele zeldzame 
tumoren. Hadrontherapie beschadigt de 
gezonde weefsels rond de tumor minder 
dan de klassieke fotonenbestraling. Bo-
vendien is het effect van de zware deeltjes 
groter dan van de fotonen die nu gebruikt 
worden voor de bestraling. Hadrontherapie 
is in België nog niet beschikbaar. Het RI-
ZIV stelde in 2009 een standaardprocedure 
op voor de vergoeding van kankerpatiën-
ten die in het buitenland hadrontherapie 
krijgen. De doorverwijzing van patiënten 
naar het buitenland loopt echter moeilijk, 
omdat die centra lange wachtlijsten heb-
ben en eigen patiënten voorrang geven. 
Daardoor krijgen sommige kinderen met 
kanker hun behandeling te laat en krijgen 
sommige volwassen kankerpatiënten niet 
de optimale behandeling. Een interuniver-
sitaire studiegroep is belast met een studie 
over de haalbaarheid van een Belgisch ha-
drontherapiecentrum, maar de financiering 
van die studie is nog niet rond.

1.3. Initiatieven en deeliniti-
atieven die op de lange baan 
geschoven zijn
Initiatieven of deelinitiatieven waar tot 
nog toe niets mee gebeurd is, zijn schaars. 
Het gaat om een deelinitiatief van initi-
atief 6 en initiatief 9 (zie verder). Ini-
tiatief 15 over een betere terugbetaling 
van kankergeneesmiddelen bevat een 
deelinitiatief waarvoor geen actie onder-
nomen is. Het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) zou een analyse uitvoeren van ver-

door de detectie van het papillomavirus in het uitstrijkje worden 
minder vrouwen nodeloos doorverwezen voor verder onderzoek
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schillen in de terugbetalingsprocedure tus-
sen België en de buurlanden, maar dat is 
niet gebeurd. Het FAGG wijst erop dat dit 
niet tot de bevoegdheid van de instelling 
behoort. De aangekondigde terugbetaling 
van enkele nog niet-terugbetaalde kan-
kergeneesmiddelen is er wel gekomen. De 
RIZIV-begroting 2011 voorziet bovendien 
de mogelijkheid om in bepaalde gevallen 
nog niet terugbetaalde of nog niet geregis-
treerde medicatie sneller ter beschikking te 
stellen van patiënten. Dit is geïnspireerd 
door het Franse systeem van de ‘autorisa-
tion temporaire d’utilisation’ (tijdelijke ge-
bruikstoestemming).

2. DE InITIATIEVEn 
VAn 2010
We gaan hier dieper in op de initiatieven 
waarvan de uitvoeringstermijn in 2010 
ligt. Naast een stand van zaken geven we 
ook een inschatting van het belang ervan.

2.1. Consultatie voor het voor-
komen van gezondheidsrisico’s
Het kankerplan wil een gratis driejaarlijkse 
preventieve gezondheidscheck-up bij de 
huisarts invoeren. Hiertegen kwam protest 
in een open brief van huisartsenvereni-
gingen, artsensyndicaten en vakgroepen 
huisartsgeneeskunde van de verschillende 
universiteiten6. Zij wezen erop dat zo’n 
driejaarlijkse preventieraadpleging weten-
schappelijk niet te verantwoorden is. Er is 
nood aan maatregelen die een ‘permanente 
preventieve attitude’ stimuleren. Het idee 
om in het globaal medisch dossier (GMD) 
een module in te voegen waarin de huis-
arts gegevens kan bijhouden over gezond-
heidsrisico’s en preventieve onderzoeken, 
vond wel genade in de ogen van de on-
dertekenaars. Het is echter belangrijk om 
het invoeren van gegevens in die module 
niet te koppelen aan één consultatie, maar 
om binnen de arts-patiëntrelatie altijd 
aandachtig te zijn voor preventie en om 
gegevens over gezondheidsrisico’s ook te 
verzamelen tijdens consultaties over an-
dere gezondheidsproblemen.

Het RIZIV werkte een voorstel uit dat re-
kening probeerde te houden met deze 
bezwaren. Op 8 februari 2010 keurden de 
geneesheren en ziekenfondsen de integra-
tie van een preventiemodule in het globaal 
medisch dossier goed. Dat betekent dat de 

preventieve opdracht van de huisarts altijd 
integraal deel uitmaakt van het beheer van 
het GMD.
 
Daarnaast zou een nieuw honorarium wor-
den gecreëerd, het zogenaamde GMD+. Dat 
zou artsen vergoeden die met de patiënt 
de checklist van de preventiemodule over-
lopen en te ondernemen acties bespreken. 
Dat honorarium zou één keer per jaar 
kunnen worden aangerekend aan patiën-
ten van 45 tot 75 jaar. De checklist zou 
bestaan uit raadgevingen over voeding en 
fysieke oefeningen, tabak en alcohol, on-
derzoeken van het cardiovasculair stelsel, 
deelname aan secundaire preventie, vac-
cinatie en biologische doses (bijvoorbeeld 
cholesterol).

Het systeem van het GMD+ zou eerst een 
proefperiode doorlopen. Die zou ingaan 
vanaf 1 juni 2010 en eindigen op 31 de-
cember 2012. Eerst liep het dossier echter 
vertraging op door de val van de regering. 
Begin juli rees er bovendien een politiek 
probleem omdat de Vlaamse minister van 
Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen, 
die bevoegd is voor preventieve genees-
kunde, niet voldoende betrokken zou zijn 
geweest bij het overleg over deze module. 
Minister Vandeurzen drong aan op overleg 
vooraleer het KB werd goedgekeurd. Zijn 

kabinet had ook inhoudelijke bedenkin-
gen: zo zou een preventiemodule moeten 
overeenstemmen met de Vlaamse gezond-
heidsdoelstellingen. Maar de voorgestelde 
module vermeldde bijvoorbeeld niets over 
geestelijke gezondheid (Vlaanderen heeft 
een gezondheidsdoelstelling over depres-
sie en zelfdoding).

Inmiddels was er al overleg met ASGB, 
het Algemeen Syndicaat van Geneeskundi-
gen in België en eerder al met het RIZIV. 
Ook de ministers Vandeurzen en Onkelinx 
bespraken het GMD+. Op het moment van 
eindredactie was de maatregel nog geen 
feit. Het aangepaste dossier lag klaar voor 
de ministerraad.

Volgens een andere maatregel van dit ini-
tiatief zouden huisartsen die een accre-

ditering willen krijgen of behouden (een 
erkenning voor artsen die zich regelmatig 
bijscholen, per patiënt een medisch dos-
sier bijhouden en regelmatig deelnemen 
aan de activiteiten van plaatselijke artsen-
kringen), verplicht permanente vorming 
inzake preventie moeten volgen. Dat idee 
is voorlopig afgevoerd.

2.2. Opstarten van zorgtrajecten 
voor kankerpatiënten
Naast de kankerspecialist speelt de huis-
arts een belangrijke rol in de behandeling 
van kanker, zegt initiatief 9 van het kan-
kerplan. Daarom zouden artsen en zieken-
fondsen in de overlegorganen binnen het 
RIZIV nadenken over concrete maatregelen 
om de betrokkenheid van de huisarts te 
versterken.  Concrete voorstellen zouden er 
moeten komen vanaf 2009.

De VLK steunt de grotere betrokkenheid 
van de huisarts in de zorg voor kankerpa-
tiënten. De kankerzorg is immers niet al-
leen een zaak van het ziekenhuis. Tijdens 
chemo- en radiotherapiebehandelingen 
bijvoorbeeld zijn patiënten het overgrote 
deel van de tijd thuis. De kankerspecialist 
richt zich vooral op het behandelen van 
kanker. De huisarts houdt in theorie reke-
ning met de globale context van de pati-
ent, ook met eventueel andere aandoenin-

gen7. De Vlaamse Liga tegen Kanker pleit 
voor een goede samenwerking tussen de 
ziekenhuizen en de huisarts, bijvoorbeeld 
door de huisarts sterker te betrekken bij 
het multidisciplinair oncologisch consult8. 
Initiatief 9 plant zorgtrajecten voor kan-
kerpatiënten. Een zorgtraject probeert de 
samenwerking tussen patiënt, huisarts en 
specialist te versterken en voorziet finan-
ciële stimulansen voor de patiënt en de 
artsen9. Voor patiënten met chronische 
nierinsufficiëntie of diabetes type 2 be-
staan er al door het RIZIV ondersteunde 
zorgtrajecten. Voor kankerpatiënten is zo’n 
zorgtraject er echter nog lang niet. Het RI-
ZIV wacht op een evaluatie van de in 2009 
gestarte zorgtrajecten voor nierinsufficiën-
tie en diabetes vooraleer eventueel andere 
zorgtrajecten op te starten. Die evaluatie 
komt er ten vroegste in 2014. 

Het kankerplan voorziet een gratis echografie en mammografie 
voor vrouwen met verhoogd risico van borstkanker
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Er zijn wel enkele andere projecten gestart 
die de betrokkenheid van de huisarts bij 
de kankerzorg kunnen versterken. Om de 
huisarts beter te betrekken bij het multi-
disciplinair oncologisch consult, zijn in juli 
2009 met RIZIV-steun twee pilootprojec-
ten met gebruik van videoconferenties ge-
start13. De huisarts kan immers vaak moei-
lijk zelf naar het MOC komen. Eén project 
liep in het Maria Middelares-ziekenhuis in 
Gent. Sinds de start van het project is de 
deelname van huisartsen aan het MOC daar 
verdubbeld10. 

Als federale instellingen zoals het RIZIV 
hier in de toekomst stappen zetten, is een 
goede afstemming met de Vlaamse overheid 
noodzakelijk. Die is immers bevoegd voor 
de organisatie van de eerstelijnszorg en 
richtte bijvoorbeeld de Samenwerkingsini-

tiatieven Eerstelijnszorg (SEL’s) op. Een SEL 
verenigt in een Vlaamse regio alle partijen 
die betrokken zijn bij de eerstelijnsgezond-
heidszorg. Een van de taken van het SEL 
is om transmurale afspraken te maken om 
de continuïteit van de zorg te verzekeren7. 

2.3. Opvang van personen 
met zeldzame tumoren
De Europese Beroepsvereniging van Me-
disch Oncologen (ESMO) concludeerde na 
een conferentie in 2008 dat zeldzame kan-
kers nog te vaak een suboptimale behan-
deling krijgen omwille van een gebrek aan 
medische expertise, te trage doorverwijzing 
door huisartsen en een foute diagnose. De 
ESMO pleit daarom voor expertisecentra en 
netwerken van expertisecentra voor de be-
handeling van zeldzame kankers11. De VLK 
pleit voor zorgprogramma’s voor zeldzame 
tumoren. Ziekenhuizen met zo’n zorgpro-
gramma voldoen aan bepaalde minimum-
vereisten in verband met de aanwezige me-
dische, paramedische, wetenschappelijke 
en materiële omkadering. Ziekenhuizen met 
en ziekenhuizen zonder het zorgprogramma 
moeten samenwerken in een netwerk. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat artsen uit zie-
kenhuizen zonder het zorgprogramma over-
leggen met artsen uit een ziekenhuis met 

het zorgprogramma over de behandeling 
van een patiënt met een zeldzame tumor. 
In lijn hiermee bevat het kankerplan een 
initiatief om richtlijnen te ontwikkelen 
voor de opvang en de behandeling van per-
sonen met zeldzame tumoren. 

Het KCE zou in 2008 volgens initiatief 13 
een studie moeten uitvoeren over kwali-
tatieve en kwantitatieve criteria voor de 
opvang van personen met zeldzame tumo-
ren. Het KCE bestempelde de oorspronke-
lijke onderzoeksvraag als onrealiseerbaar, 
maar zal in 2011 wel een bijgestuurd pro-
ject uitvoeren. Om de organisatie van de 
zorg te verbeteren en de personen met een 
zeldzame tumor een optimale behandeling 
te kunnen aanbieden, zal het KCE de defi-
nitie van een zeldzame tumor onderzoe-
ken, een internationale vergelijking maken 

van de zorgorganisatie voor zeldzame tu-
moren en een inventaris opmaken van de 
internationale netwerken en de internatio-
nale registratieprogramma’s voor zeldzame 
tumoren en de betrokkenheid van België 
hierbij.

Daarnaast heeft het College voor Oncolo-
gie, dat toeziet op de kwaliteit van de on-
cologische zorg, een voorstel uitgebracht 
over de organisatie van de zorg voor 
zeldzame kankers. Het voorstel omschrijft 
zeldzame tumoren als alle tumoren met 
een incidentie van minder dan 1% van de 
jaarlijkse kankerincidentie, aangevuld met 
enkele subtypes van frequentere kankers. 
Een snelle registratie van de diagnose, de 
voorgestelde behandeling en de opvolging 
van zeldzame tumoren is noodzakelijk, 
aldus het voorstel. Het College voor On-
cologie zou richtlijnen opstellen over de 
standaardbehandeling van de verschillen-
de zeldzame tumoren en over de hiervoor 
noodzakelijke omkadering. Per pathologie 
zou een stuurgroep op basis van de regis-
tratie nagaan of de behandeling volgens 
de richtlijnen verloopt. In individuele 
gevallen kan de stuurgroep advies geven 
aan behandelende artsen en ook voorstel-
len doen om de richtlijnen bij te sturen12. 

Het voorstel wordt momenteel onderzocht 
door het kabinet van minister Onkelinx13.  

2.4. De functionele revalidatie 
van de kankerpatiënt in remissie 
uitwerken
In verschillende ziekenhuizen krijgen kan-
kerpatiënten een revalidatieprogramma 
aangeboden, met de bedoeling om ver-
moeidheid te verminderen en de levens-
kwaliteit te verbeteren door psychische, 
sociale en relationele begeleiding en fy-
sieke training en advies over voeding. Een 
pilootproject in het UZ Gent toonde al aan 
dat zo’n programma effectief kan werken14.

Het kankerplan stelt een projectoproep in 
het vooruitzicht om verder te onderzoeken 
welk soort revalidatieprogramma behan-
delde patiënten nodig hebben voor hun re-
integratie in de samenleving. Op basis van 
de resultaten zou het RIZIV dan eventueel 
een financiële tussenkomst kunnen voor-
zien. De uitvoering van zo’n onderzoek was 
voorzien in 2009-2010, maar het project 
liep wat vertraging op. Intussen is het on-
derzoek, waar verschillende ziekenhuizen 
aan meewerken, toch gestart in november 
2010, de afronding is voorzien in 2014. 

2.5. Initiatieven in samenspraak 
met de bevoegde ministers op 
federaal niveau
Sommige kankerpatiënten kunnen tijdens 
een deel van hun behandeling blijven wer-
ken. Voor ouders van een kind met kanker 
kunnen aanpassingen aan het bestaande 
zorgverlof nuttig zijn. In het belang van 
ngo’s die actief zijn in de strijd tegen kan-
ker, zou het eenvoudiger moeten worden 
om giften fiscaal af te trekken. Dit zijn drie 
maatregelen in het kankerplan waarover 
de minister van Volksgezondheid overleg 
wilde opstarten met de bevoegde federale 
collega’s.

De derde maatregel, in verband met de fis-
cale aftrekbaarheid, is uitgevoerd13. Op de 
twee andere maatregelen blijft het wachten.

Het kankerplan voorzag specifieke aan-
passingen voor ernstig zieken, zoals kan-
kerpatiënten, die kunnen blijven werken, 
maar bijvoorbeeld omwille van hun be-
handeling dikwijls enkele dagen afwezig 
zijn. Dat dit inderdaad een probleem is, 
bleek tijdens een panelgesprek over werk-
hervatting na kanker, dat de VLK in 2007 

de european society for Medical oncology pleit daarom voor  
expertisecentra en netwerken van expertisecentra voor de  
behandeling van zeldzame kankers
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organiseerde met vertegenwoordigers van 
de vakbonden, de werkgevers, de arbeids-
geneeskundige diensten, de ziekenfondsen 
en de behandelende artsen. Enkele aan-
wezigen stelden toen ook het probleem 
van de geregelde afwezigheid aan de orde. 
Sommige werknemers die chemotherapie 
krijgen bijvoorbeeld, zouden tussen twee 
chemokuren kunnen gaan werken, op 
voorwaarde dat ze de dagen na de thera-
pie in ziekteverlof kunnen gaan. Nu lukt 
dat vaak niet goed. De eerste dagen van 
het ziekteverlof komen namelijk ten laste 
van de werkgever, die het gewaarborgd 
loon moet uitbetalen. Voor een werknemer 
die herhaaldelijk enkele dagen afwezig is, 
moet de werkgever dus telkens het ge-
waarborgd loon betalen. Niet elke werk-
gever is daartoe bereid. Een werkgroep 
opgericht in het kader van het programma 
‘Prioriteit aan chronisch zieken’ (zie art.  
p. 67) zou een oplossing zoeken, maar 
die is er nog niet13. De resultaten van 
het sociaal overleg tussen werkgevers en 
werknemers zullen mee bepalen of er een 
oplossing kan worden gevonden.

Loopbaanonderbreking is mogelijk om voor 
een zwaar ziek gezinslid of familielid te 
zorgen. Een volledige loopbaanonderbre-
king kan maximum 12 maanden duren. Een 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking, voor 
voltijdse werknemers die hun arbeidspres-
taties verminderen, geldt voor 24 maan-
den. Een alleenstaande vader of moeder 
die loopbaanonderbreking aanvraagt voor 
medische bijstand aan een kind, kan het 
dubbele krijgen: 24 maanden volledige of 
48 maanden gedeeltelijke loopbaanonder-
breking15.  In april 2010 liep een overleg 
waar de minister van Werk ook bij betrok-
ken was om de regeling die bestaat voor 
alleenstaande ouders uit te breiden tot alle 
ouders van een ernstig ziek kind.  Dat over-
leg ligt momenteel stil.

3. AFsLUITEnDE 
EVALUATIE VAn DE VLK
Het eerste Nationaal Kankerplan betekent 
een vooruitgang voor het Belgische kan-
kerbeleid1. Het plaatst kanker hoger op 
de maatschappelijke en politieke agenda 
en bevat verschillende noodzakelijke 
maatregelen zoals de oprichting van het 
kankercentrum, de financiering van het 
translationeel onderzoek en van psycho-

sociaal zorgverstrekkers in de kankerzorg. 
Er is een budget vrijgemaakt van 380 
miljoen euro voor het kankerplan en het 
plan ‘Prioriteit aan chronisch zieken’ (zie 
art. p. 67). Tegelijk heeft het plan ook 
beperkingen. Het belangrijkste minpunt 
is ongetwijfeld het ontbreken van een 
coherent antitabaksbeleid. Zo maakt het 
kankerplan geen keuze voor een volle-
dig rookvrije horeca. Er zijn ook vragen 
te stellen over de kosteneffectiviteit van 
sommige maatregelen. Het kankerplan 
maakt middelen vrij voor maatschappelijk 
werkers en psychologen in de kankerzorg. 
Dat is op zich belangrijk, maar het plan 
maakt het mogelijk om meer oncopsycho-
logen aan te werven dan maatschappelijk 
werkers, hoewel de verhouding eigenlijk 
omgekeerd zou moeten zijn: oncopsy-
chologen verstrekken immers gespeciali-
seerde tweedelijnszorg, de sociaal wer-
kers verstrekken eerstelijnszorg aan een 
grotere groep. Er ontbreekt ook een lan-
getermijnvisie die vertrekt vanuit enkele 
meetbare doelstellingen. Een bedreiging 
voor een snelle uitvoering van de maat-

regelen over preventie is dat de federale 
overheid en de gemeenschappen als ge-
volg van de bevoegdheidsverdeling moe-
ten samenwerken. Maar die samenwerking 
loopt niet altijd even vlot en dat zorgt 
voor vertraging. Dat komt bijvoorbeeld 
tot uiting in de uitvoering van initiatief 
6, over een consultatie voor het voorko-
men van gezondheidsrisico’s.

De uitvoering van het kankerplan 2008-
2010 is succesvol: 19 van de 32 initiatie-
ven zijn volledig uitgevoerd. Dit betekent 
natuurlijk niet dat alle problemen binnen 
het domein van het initiatief daarmee op-
gelost zijn. Zo hebben de maatregelen in 
initiatief 18 voor een betere terugbeta-
ling van de bijkomende kosten van een 
kankerbehandeling, geen impact gehad 
op de hoge eigen bijdragen van patiëntes 
voor een borstreconstructie. 

Bij vijf initiatieven is vooruitgang geboekt, 
maar is de uitvoering nog niet afgerond. 
Er zijn ook vijf initiatieven waarvan en-

kele deelinitiatieven uitgevoerd zijn, maar 
waarvan aan andere nog wordt gewerkt.
 
Ten slotte zijn er drie initiatieven waar niet 
veel mee gebeurd is of die een deelinitia-
tief bevatten waar niet veel mee gebeurd 
is. Vooral voor initiatief 9 is dat spijtig. 
De betrokkenheid van de huisarts bij de 
zorg voor kankerpatiënten is immers een 
belangrijk thema. 

De VLK roept de volgende regering op om 
te garanderen dat de nog niet afgewerkte 
initiatieven worden afgerond, rekening 
houdend met de belangen van de patiënt, 
de beschikbare wetenschappelijke gege-
vens en de kosteneffectiviteit van de voor-
gestelde maatregelen. Het gaat immers 
vaak om belangrijke initiatieven, zoals ini-
tiatief 12 en 13, over de zorg voor kinderen 
met kanker en patiënten met een zeldzame 
tumor. Bovendien moeten verschillende 
maatregelen in het kankerplan een vervolg 
krijgen. In het kader van initiatief 21 en 22 
bijvoorbeeld kregen verschillende projec-
ten voor psychosociale steun een tijdelijke 

subsidie. Projecten die na een evaluatie 
waardevol blijken, zouden moeten kunnen 
rekenen op een structurele subsidie. Voor 
andere initiatieven, bijvoorbeeld het initi-
atief over functionele revalidatie, betekent 
het opstarten van een pilootproject slechts 
een eerste stap.
 
In het eerste kankerplan kwamen bepaalde 
onderdelen van een kankerbeleid nog niet 
aan bod. Zo had het weinig aandacht voor 
het thema ‘milieu en kanker’. Een nieuw 
omvattend nationaal kankerplan kan er-
voor zorgen dat het proces dat het eerste 
kankerplan heeft opgestart nu niet stilvalt 
en dat overblijvende lacunes worden inge-
vuld. Dat nieuwe kankerplan moet bijvoor-
beeld zorgen voor een veel sterker tabaks-
preventiebeleid dat allereerst de instroom 
van jonge nieuwe rokers stopt en iedereen 
het recht op een rookvrije omgeving garan-
deert en ten tweede elke roker motiveert 
en helpt om te stoppen. De concrete maat-
regelen die hiervoor nodig zijn, vindt u op 
p. 16-17 van dit rapport.

niet elke werkgever is bereid om telkens het gewaarborgd loon 
te betalen voor een werknemer die herhaaldelijk enkele dagen 
afwezig is voor herstel na chemotherapie
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Tabel 1. Overzicht van de uitvoering van het Kankerplan 2008-2010

Initiatief Deelinitiatieven
stand van zaken eind  
november 2010

1. Terugbetaling van de  
raadplegingen voor hulp  
bij tabaksontwenning

Terugbetaling van een forfait van € 30 voor alle rokers voor een eerste rook-
stopconsultatie

Uitgevoerd

Terugbetaling van een forfait van € 20 voor de volgende consultaties (max. 8) Uitgevoerd

De diensten van de FOD Volksgezondheid worden belast met gerichte controles 
op het respecteren van de tabakswetgeving

Uitgevoerd

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

Terugbetaling van nieuwe genetische tests Vooruitgang geboekt

Een herwaardering van de honoraria bij genetische raadplegingen door een 
geneticus

Vooruitgang geboekt

3. Uitbreiden van de leeftijds-
categorie voor vaccinatie 
tegen HPV van 12-15 tot 
12-18 jaar.

Uitgevoerd

4. Verbetering van opsporing 
en vroege diagnose van 
borstkanker

Kwaliteitscontrole Uitgevoerd

Registratie van individuele screeningstests Vooruitgang geboekt

Indien de mammografie een positief resultaat geeft, gratis vervolgonderzoe-
ken.

Uitgevoerd

Volledige terugbetaling van het globaal borstonderzoek (echografie en mam-
mografie) voor vrouwen met verhoogd risico van borstkanker.

Vooruitgang geboekt

5. Programma voor syste-
matische opsporing van 
baarmoederhalskanker

Systematische opsporing van baarmoederhalskanker voor de vrouwen van 25 
tot 64

Vooruitgang geboekt

Verhoogde terugbetaling voor bijkomende onderzoeken (colposcopie, onder-
zoek naar HPV) indien het uitstrijkje positief is.

Vooruitgang geboekt

Integratie van de testresultaten van de opsporingen in de gegevens van het 
nationaal kankerregister

Vooruitgang geboekt

6. Consultatie voor het 
voorkomen van gezond-
heidsrisico’s

Gratis toegang tot een driejaarlijkse preventieve gezondheidscheck-up bij de 
huisarts

Vooruitgang geboekt

In het kader van de accreditatie van de artsen zullen er punten toegewe-
zen worden voor een module van permanente vorming inzake preventie van 
gezondheidsrisico’s

Niet gebeurd

7. Steun bij de slechtnieuws-
mededeling

Een nieuwe nomenclatuur voor een consultatie van langere duur voor de 
aankondiging door de arts

Uitgevoerd

Opleiding voor artsen over communicatie met patiënten en hun omgeving 
(projectoproep)

Uitgevoerd

Opstellen van een mededelingsdispositief door een groep experts en vertegen-
woordigers van patiëntenverenigingen

Uitgevoerd

8. Herwaardering van het MOC Het MOC wordt verplicht voor alle nieuwe gevallen van kanker Bijgestuurd voorstel is 
uitgevoerd

Een herwaardering van 5% van de prestaties in het kader van het MOC Uitgevoerd

9. Opstarten van zorgtrajecten 
voor kankerpatiënten

In samenwerking met het RIZIV zal worden nagedacht over de rol van de 
huisarts

Niet gebeurd

10. Psychosociale steun Financiering van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen Uitgevoerd

11. Financiering van een 
datamanager

Uitgevoerd

12. Definitie en financiering 
van een zorgprogramma 
voor de oncologische 
pediatrie

Erkenning van de acht huidige centra voor oncologische pediatrie als unieke  
referentiecentra voor de behandeling van kanker bij kinderen.

Vooruitgang geboekt

Financiële steun aan synergieën tussen centra voor oncologische pediatrie 
voor de verbetering van de zorgkwaliteit en de specialisering van de centra.

Uitgevoerd

Realisatie van een programma voor oncologische zorg in de pediatrie rekening 
houdend  met de financieringsbehoeften, in overleg met de acht centra.

Vooruitgang geboekt

Financiering vanaf 2009 van een versterking met 2 VTE’s voor de paramedi-
sche omkadering van de acht centra voor oncologische zorg in de pediatrie,  
in overleg met die centra

Uitgevoerd
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13. Opvang van personen met 
zeldzame tumoren

Lancering door het KCE van een studie die de kwalitatieve en kwantitatieve 
criteria zal moeten vastleggen voor de opvang van personen met zeldzame 
tumoren.

Vooruitgang geboekt

14. Erkenning van de titel  
van oncologisch verpleeg-
kundige

Uitgevoerd

15. Verbetering van de dekking 
van de geneesmiddelen 
tegen kanker door de  
verplichte ziekteverzekering

Terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen volgens de procedure ‘artikel 56’, 
die het mogelijk maakt om zowel de beheersing van de kosten van de terug-
betaling als de werkelijke meerwaarde voor de patiënten te testen

Uitgevoerd

Mannen toegang verschaffen tot antikankergeneesmiddelen die momenteel 
enkel worden terugbetaald aan vrouwen die borstkanker hebben

Uitgevoerd

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
(FAGG) zal een analyse uitvoeren van de redenen van het verschil in snelheid 
van de procedure, prijzen en terugbetalingsvoorwaarden van de geneesmid-
delen tegen kanker tussen België en de buurlanden

niet de verantwoorde-
lijkheid van het FAGG

16. Radiotherapie en medische 
beeldvorming ondersteunen

Kwaliteitscontrole van alle toestellen. Het aantal toestellen voor het stellen 
van de diagnose en de opvolging van kankers (NMR, scanner, PET-scan) en 
het aantal toestellen voor radiotherapie zal geëvalueerd worden in verhouding 
tot de objectieve behoeften. Er komt een nieuwe programmering, indien die 
nodig zou blijken

Radiotherapie: vooruit-
gang geboekt

Medische beeldvorming: 
beperkte vooruitgang 
geboekt

De financiering binnen het Budget van Financiële Middelen (BFM) cfr. supra

17. Structurele steun aan 
celbanken

Uitgevoerd

18. Verbetering van de terug-
betaling van bijkomende 
kosten die verbonden zijn 
aan de kankerbehandeling

Voor de gelaryngectomeerde patiënten Uitgevoerd

Voor personen die haar verliezen Uitgevoerd

Voor personen die een borstamputatie moeten ondergaan Uitgevoerd

19. De functionele revalidatie 
van de kankerpatiënt in 
remissie uitwerken

Proefprojecten worden opgestart om definitief te bepalen welk soort  
zorgprogramma voor multidisciplinaire revalidatie patiënten nodig hebben

Uitgevoerd

20. Voorwaarden vastleggen 
voor erkenning van een 
handicap als gevolg van 
een kankerbehandeling

Uitgevoerd

21. Steun aan ouders van een 
kind met kanker

In het kader van een projectoproep: specifieke projecten financieren die 
ouders en kinderen ondersteunen en begeleiden in de strijd tegen de ziekte

Uitgevoerd

22. Toegang tot psychologische 
steun of deelname aan 
gespreksgroepen of onder-
steuningsactiviteiten

In het kader van een projectoproep: financiering van projecten voor de  
psychologische steun en begeleiding van patiënten

Uitgevoerd

23. Structurele financiering van 
de keten van pediatrische 
zorg ‘Voortgezette Zorg 
Kinderen’

Vooruitgang geboekt

24. Ondersteuning proefpro-
jecten inzake klinische 
oncogeriatrie

Uitgevoerd

25. Aanbod palliatieve zorg 
voor patiënten verbeteren

Meer middelen voor palliatieve zorg: er loopt een studie bij het KCE om de 
noden objectief te bepalen

Uitgevoerd

Programma voor een sterkere omkadering voor palliatieve zorg in rusthuizen 
en RVT’s, gefinancierd door het budget van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging

Uitgevoerd

Huidige zorgforfaits worden geherwaardeerd zodat een betere thuishulp 
mogelijk wordt

Uitgevoerd

Uitbouw van meer palliatieve zorgstructuren die noch ziekenhuis noch rust-
huis zijn: de palliatieve dagzorgcentra

Vooruitgang geboekt
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26. Initiatieven te onderne-
men in samenspraak met 
de bevoegde ministers op 
federaal niveau

Verbeteren van verzoening werk / kanker voor de patiënt Beperkte vooruitgang 
geboekt

Verbeteren van verzoening werk / kanker voor de ouder Beperkte vooruitgang 
geboekt

Een vereenvoudigde en aangepaste procedure van fiscale aftrekbaarheid van 
giften

Uitgevoerd

27 Oprichting van een  
tumorbank

Een structurele financiering van de beheerder van de tumorbank,  
een labtechnicus, materiaal en werkingskosten van het materiaal

Uitgevoerd

Een structurele financiering van de infrastructuur voor de interuniversitaire 
virtuele tumorbank

Uitgevoerd

28. Structurele financiering 
van de coördinatie van het 
translationeel onderzoek in 
de ziekenhuizen

Een structurele financiering van coördinatiecellen voor het translationeel 
onderzoek bestaande uit: een geneesheer-coördinator voor het translationeel 
onderzoek in het ziekenhuis; een VTE secretariaat voor de administratieve en 
logistieke ondersteuning van de geneesheer-coördinator, een VTE datamana-
ger als hulp bij het coderen van de gegevens

Uitgevoerd

29. Ondersteuning bij het 
translationeel onderzoek

De lancering van een projectoproep inzake translationeel onderzoek in de 
oncologie aan de ziekenhuizen die erkend zijn voor een zorgprogramma in de 
oncologie

Uitgevoerd

30. Toepassing van  
hadrontherapie

De lancering van een haalbaarheidsstudie voor de bouw en de uitbating van 
een centrum voor hadrontherapie in België

Beperkte vooruitgang 
geboekt

Een intensivering van de terugbetaling van de behandelingen en de verplaat-
singskosten voor kankerpatiënten die hadrontherapie nodig hebben

Uitgevoerd

31. De Stichting Kankerregister 
versterken

Oprichting per Koninklijk Besluit van de Stichting van openbaar nut Kanker-
register.

Uitgevoerd

Oprichting van een raadgevend comité van de gebruikers van de gegevens van 
de Stichting van openbaar nut Kankerregister

Uitgevoerd

Financiering van de Stichting Kankerregister Uitgevoerd

32. Oprichting van een referen-
tiecentrum voor kanker

Uitgevoerd


