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Memorandum van de Vlaamse Liga tegen Kanker voor de federale 
regeringsonderhandelingen van juni 2010 

Inleiding 
Volgens een schatting van de Stichting Kankerregister zullen dit jaar 62.568 Belgen te horen krijgen 

dat ze kanker hebben. Dat zijn gemiddeld 171 mensen per dag. Een op de drie Belgen krijgt in zijn 

leven kanker. De kankerincidentie in ons land behoort tot de hoogste in Europa.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat het aantal kankerpatiënten de komende 20 jaar 

nog met 50 % zal toenemen. Volgens de WHO behoort België qua kankersterfte tot het gebied met 

het hoogste risico.1  

Naast een sterke stijging van de incidentie, verwachten wetenschappers dat ook de prevalentie – dat 

is het aantal mensen dat kanker heeft, ermee leeft of er met succes voor behandeld is – de volgende 

jaren fors zal toenemen. Door de vooruitgang in de behandeling genezen almaar meer mensen maar 

tegelijkertijd moeten steeds meer mensen leren leven met de neveneffecten van de ziekte en 

behandeling op lange termijn. 

Deze evoluties plaatsen de overheid voor enorme uitdagingen, zoals een sterk toenemende 

zorgvraag en een toenemende druk op de uitgaven van de ziekteverzekering. Redenen genoeg voor 

de Vlaamse Liga tegen Kanker om de kankerproblematiek een plaats te geven in de nieuwe 

regeringsverklaring en in de beleidsbrieven van de bevoegde ministers.  

De voorbije legislatuur zijn er belangrijke stappen vooruit gezet in de strijd tegen kanker. Denken we 

maar aan de lancering van het eerste Nationaal Kankerplan. Een effectief kankerbeleid vergt echter 

volgehouden inspanningen. Daarom hoopt de VLK dat de voorstellen in dit memorandum hun weg 

zullen vinden naar het beleid. Alle aanbevelingen in dit memorandum willen kankerpatiënten de 

behandeling, de zorg en het psychosociaal welzijn geven waar ze recht op hebben en de risico’s op 

kanker zoveel mogelijk beperken. 

1. Voortzetting Nationaal Kankerplan 

Voortzetten van voorbereiding Nationaal Kankerplan 20112015 met Kankercentrum 
In haar memorandum voor de federale regeringsonderhandelingen in mei 2007 pleitte de VLK voor 

een meerjarenplan voor de kankerbestrijding2. De VLK was dan ook tevreden dat minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx in maart 2008 het eerste Nationaal Kankerplan (2008‐

2010) lanceerde.3 Andere Europese landen, zoals Nederland, Frankrijk en het VK waren ons land 

daarin al voorgegaan. De 32 initiatieven uit het plan zijn zeker een stap vooruit, maar het plan mist 

                                                            
1 World Cancer Report, B.W. Stewart & P. Kleihues, IARC Press, Lyon, 2003 
2 Verhaegen, H. (mei 2007). 10 prioriteiten voor de nieuwe federale regering. Brussel: Vlaamse Liga tegen 
Kanker 
3 Onkelinx, L. (10 maart 2008). Nationaal Kankerplan. 3 Debatdagen, 30 Ontmoetingen, 30 Initiatieven. Brussel 
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een langetermijnvisie en meetbare doelstellingen, stelde de VLK in haar eerste evaluatie van het 

Nationaal Kankerplan eind 2008.4  

Initiatief 32 van het Nationaal Kankerplan voorzag in de oprichting van een Kankercentrum. Het 

Kankercentrum heeft als doel de kankerzorg in België te optimaliseren via inventarisatie, evaluatie en 

adviesverstrekking. Het centrum speelt een belangrijke rol in de opvolging van de impact van het 

huidige kankerplan en in de voorbereiding en de uitvoering van het volgende kankerplan. Het 

Kankercentrum zorgt voor afstemming met alle betrokken actoren op het terrein, zoekt synergie met  

andere nationale plannen en met andere bevoegde ministers, en zorgt ook voor afstemming op 

Europees en internationaal vlak. Momenteel bereidt het Kankercentrum in overleg met alle 

operationele partners, organisaties, administraties en overheden die betrokken zijn bij de strijd tegen 

kanker het kankerplan 2011‐2015 voor.  

Het werk van het Kankercentrum is noodzakelijk om een langetermijnvisie in het kankerbeleid uit te 

tekenen en op basis daarvan tot een goed onderbouwd kankerplan te komen. Het is dan ook een 

absolute prioriteit dat het Kankercentrum zijn voorbereidingen kan voortzetten en de nieuwe 

federale regering op basis daarvan een nieuw Nationaal Kankerplan 2011‐2015 uitvaardigt. 

Voldoende middelen om de initiatieven van het eerste Nationaal Kankerplan voort te 
zetten, een kosteneffectieve organisatie van de zorg, en een effectieve controle op de 
besteding van de middelen 
De vorige regering maakte een enveloppe van 380 miljoen euro vrij voor de realisatie van het eerste 

Nationaal Kankerplan. Dat was een aanzienlijk bedrag, maar voor verschillende initiatieven die in het 

eerste kankerplan werden aangekondigd is nog geen zekerheid over de financiering na 2010. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor de financiering van de thuiszorgequipes voor kinderen met kanker (initiatief 

23) en de financiering van het translationeel onderzoek (initiatief 28). De VLK dringt aan op een 

structurele financiering van deze initiatieven. Een effectief kankerbeleid is een kwestie van lange 

adem: het vraagt langetermijninspanningen en dus ook een financiering die verder reikt dan een 

regeerperiode. 

Daarnaast is er – zeker in tijden van economische crisis – nood aan een meer efficiënte besteding van 

de middelen. Zo voorzag het eerste Nationaal Kankerplan in de erkenning van acht 

kinderkankercentra (initiatief 12). Beter zou zijn dat er vier of maximum vijf referentiecentra komen 

en enkele kleinere satellietcentra. Gezien het beperkt aantal kinderen met kanker is het belangrijk de 

expertise en ervaring zoveel mogelijk te concentreren. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van 

behandeling. Dat zou bovendien voor een efficiëntere inzet van middelen zorgen.  

Ten slotte is het belangrijk dat de overheid controleert dat de middelen die ze ter beschikking stelt 

ook effectief worden ingezet voor de kankerzorg. Duidelijke criteria en een controle op het terrein 

zijn hiervoor noodzakelijk. 

Verdere uitbouw en tijdige en structurele financiering Kankerregister 
Voor evaluatie en opvolging van initiatieven is een kwaliteitsvolle kankerregistratie essentieel. Een 

degelijk kankerregister vormt immers de basis voor onderzoek naar de oorzaken van kanker en de 

                                                            
4 Rommel, W. (december 2008). Een evaluatie van het Nationaal Kankerplan. In: Een kritische kijk op het 
kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2008 (p 4‐19). Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker 
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kwaliteit van de behandeling. Het is ook onmisbaar om de impact van preventiecampagnes, zoals het 

bevolkingsonderzoek naar borstkanker, te evalueren.  

Sinds half 2005 is de Stichting Kankerregister door de federale regering en de 

gemeenschapsregeringen belast met de verzameling en verwerking van gegevens over nieuwe 

kankergevallen in België. De werking van het kankerregister wordt gefinancierd met jaarlijkse 

subsidies van de verschillende overheden in ons land. Het register kampt echter met een chronisch 

tekort aan financiële middelen doordat de subsidiërende overheden niet tijdig en dikwijls ook post 

factum uitbetalen. Met als gevolg dat de Stichting Kankerregister voor de continuïteit van haar 

werking aangewezen is op een permanente voorfinanciering door niet‐gouvernementele 

organisaties, zoals de VLK. Kankerregistratie is bij uitstek een overheidsopdracht. De VLK vraagt dan 

ook dat de volgende regering snel werk maakt van een tijdige en structurele financiering van het 

kankerregister. 

Een gecoördineerd beleid 
Om in ons land tot een succesvol en effectief kankerbeleid te komen is het essentieel dat de 

bevoegde overheden hun inspanningen op elkaar afstemmen. Sinds 1980 behoren de preventieve 

gezondheidszorg en de gezondheidspromotie tot de bevoegdheden van de gemeenschappen. Maar 

verschillende onmisbare instrumenten voor een omvattend preventiebeleid behoren nog tot de 

federale bevoegdheid.  

De VLK vraagt dat de volgende federale regering werk maakt van een goede afstemming van alle 

acties van alle betrokken overheden op de verschillende niveaus. Zo kan de federale overheid de 

doelstellingen en actieplannen van de gemeenschappen inzake kankerpreventie (bv. het 

terugdringen van het aantal rokers) ondersteunen met eigen maatregelen (bv. sterke 

prijsverhogingen van tabak en een versnelde invoering van een totaal rookverbod in de horeca). 

2. Versterking tabakspreventiebeleid 
Tabak blijft veruit de belangrijkste risicofactor voor kanker. Roken is in België verantwoordelijk voor 

38% van alle kankergevallen5. Tabaksgebruik is de oorzaak van de meeste verloren levensjaren. Er 

zijn de voorbije jaren belangrijke stappen vooruit gezet maar het tabakspreventiebeleid in ons land 

kan zeker nog beter. De VLK vraagt dat de nieuwe regering prioritair werk maakt van de volgende 

drie maatregelen. 

‐Het versneld invoeren van het algemeen rookverbod in de horeca.  

Het rookverbod in de horeca is sinds 1 januari 2010 uitgebreid. Alleen in cafés mag je onder bepaalde 

voorwaarden nog roken. Eén van die voorwaarden is dat er enkel voorverpakte levensmiddelen 

worden geserveerd die minstens drie maanden houdbaar blijven. Overeenkomstig de aanbeveling 

van de Europese Raad van 30 november 20096, die ons land mee ondertekende, moet de horeca ten 

laatste begin 2012 volledig rookvrij zijn. Dat wil zeggen dat er voor de VLK tegen dan geen 

uitzonderingen meer mogen zijn op het algemene rookverbod in de horeca. 

                                                            
5 Van den Bruel, A., Cleemput,I., Van Linden, A., Schoefs, D., Ramaekers, D. & Bonneux, L. (2004) Effectiviteit en 
kosteneffectiviteit van behandelingen voor rookstop, Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg 
6 Aanbeveling van de Raad van 30 november 2009 betreffende rookvrije ruimten. (2009/C 296/02) http://eur‐
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:NL:PDF  
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‐Substantiële prijsverhogingen van tabaksproducten en gelijke accijnzen op alle rookwaren.  

Onderzoek toont aan dat prijsverhogingen een belangrijke stimulans zijn om te stoppen met roken, 

vooral bij jongeren. De prijsverhoging moet wel aanzienlijk zijn. Een prijsstijging van 10% levert bv. 

een daling van het verbruik met 4% op. Vooral jongeren zijn dan minder geneigd tabaksproducten te 

kopen, waardoor de kans ook weer verkleint dat ze zware rokers zullen worden en blijven.  

Daarnaast is het belangrijk dat de accijnzen voor alle tabaksproducten worden gelijkgeschakeld, 

zodat rokers bij een prijsstijging niet overschakelen op een goedkoper product, met name roltabak. 

‐Het terugdringen van de verkoop van tabaksproducten.  

Overeenkomstig de richtlijnen van de Framework Convention on Tobacco Control,7 ‐ een conventie 

die door ons land werd geratificeerd – moet het aantal verkooppunten van tabak worden beperkt tot 

speciaalzaken. Volgens Mathieu Capouet, expert tabak en alcohol van FOD Volksgezondheid, zijn er 

in ons land maar liefst 80.000 verkoopspunten. Ter vergelijking: in Frankrijk zijn er 30.000, daar moet 

je een licentie hebben om tabak te kunnen verkopen. Volgens de conventie moet er ook een verbod 

komen op tabaksreclame en display van tabaksproducten in verkooppunten en zou er een 

gestandaardiseerde verpakking voor alle tabaksproducten moeten komen waarbij logo’s, 

reclamebeelden en andere promotionele informatie geweerd worden en de informatie beperkt 

wordt tot de productnaam in een standaardkleur en –lettertype (“plain packaging”). De VLK dringt 

erop aan dat de regering de invoering van plain packaging op de agenda zet tijdens het Belgische EU‐

voorzitterschap dit najaar. 

3. Versterking strijd tegen baarmoederhalskanker 
Volgens het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de 

Wereldgezondheidsorganisatie is systematische baarmoederhalskankerscreening voor vrouwen 

tussen 25 en 65 jaar effectief om het aantal sterfgevallen terug te dringen. Een studie van het 

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het Wetenschappelijk Instituut voor 

Volkgsgezondheid uit 2006 becijferde dat er in ons land jaarlijks 1400 gevallen van 

baarmoederhalskanker vermeden kunnen worden door screening met het klassieke uitstrijkje. Spijtig 

genoeg laat slechts 59% van de Belgische vrouwen uit deze doelgroep zich regelmatig onderzoeken 

door middel van een uitstrijkje. Veel van deze vrouwen worden echter te frequent (jaarlijks) 

onderzocht, terwijl bij de andere 41% zelden of nooit een uitstrijkje werd genomen.8 Het KCE meent 

dat een deel van het budget dat nu al wordt besteed aan allerhande prestaties verbonden aan 

cervixkankerscreening, nuttiger kan gebruikt worden voor een georganiseerde screening. Ook 

volgens de Europese Code tegen Kanker en het advies van de Vlaamse Gezondheidsraad9 moet er 

prioritair werk gemaakt worden van een systematisch bevolkingsonderzoek naar 

baarmoederhalskanker.  

Baarmoederhalskankerscreening zou best starten bij vrouwen vanaf 25 jaar. Als het uitstrijkje 

normaal is, wordt het best om de drie jaar herhaald tot 50 jaar, en nadien om de vijf jaar tot de 

                                                            
7 Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control‐FCTC 
(Packaging and labeling of tobacco products), adopted by more than 160 parties to the FCTC in Durban, South 
Africa in November 2008   
8 Baarmoederhalskankerscreening en testen op Human Papilloma Virus, Federaal Kenniscentrum voor de 
gezondheidszorg, Brussel, 11 oktober 2006 
9 Advies van de Vlaamse Gezondheidsraad – Preventie van baarmoederhalskanker, 19/12/06, 
http://www.wvc.vlaanderen.be/vgr/pdf/2006/advies%20baarmoederhalskanker.pdf  
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leeftijd van 64 jaar. Bij deze screening moeten de Europese richtlijnen voor kwaliteitscontrole gelden 

(“European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Screening”). De organisatie van dit 

bevolkingsonderzoek is een taak van de gemeenschappen.  

Aan de nieuwe federale regering vraagt de VLK:  

‐een terugbetaling door de ziekteverzekering van de kosten voor een uitstrijkje als dit in het kader 

van een toekomstig bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker wordt afgenomen, zodat dit 

onderzoek gratis is voor de deelnemende vrouw, 

‐het ontmoedigen van screening bij vrouwen jonger dan 25 jaar en van te frequente onderzoeken bij 

vrouwen uit de doelgroep van de screening (25 tot 64 jaar), bv. door deze niet meer terug te betalen 

behalve indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat dit onderzoek nodig is (bv. bij afwijkende 

uitstrijkjes of bij bepaalde risicogroepen),  

4. Het terugdringen van de blootstelling aan kankerverwekkende 
stoffen in het milieu 

Meer en meer blijkt dat naast genetische factoren en leefgewoontes ‐ zoals roken en voeding ‐ ook 

het leefmilieu een belangrijke invloed heeft op het ontstaan en de ontwikkeling van kanker. Hoewel 

bij de meeste kankergevallen verschillende factoren aan het werk zijn en het bijgevolg bijzonder 

moeilijk is om eenduidige oorzaken aan te wijzen, groeit de wetenschappelijke consensus dat 

milieuvervuiling een belangrijke rol speelt. Passende preventiemaatregelen van de overheid zijn dus 

aangewezen. De beperking van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen overstijgt immers de 

verantwoordelijkheid van het individu. Mensen kunnen ervoor kiezen de vermijdbare risico’s op 

kanker zoveel mogelijk te beperken door niet te roken, verstandig te zonnen en gezond te eten, maar 

dat volstaat niet om niet blootgesteld te worden aan kankerverwekkende stoffen in het milieu.10  

Zo kampt Vlaanderen met de hoogste graad van luchtverontreiniging door fijn stof in West‐Europa. 

Volgens wetenschappelijk onderzoek is er een duidelijk oorzakelijk verband tussen fijn stof en 

ernstige gezondheidsproblemen zoals een verminderde longfunctie, bronchitis, hart‐ en vaatziekten 

en longkanker. Het aantal sterfgevallen dat aan fijn stof wordt toegeschreven, is aanzienlijk. 

Wetenschappers schatten dat je in Vlaanderen jaarlijks 1721 sterfgevallen ten gevolge van hart‐ en 

longziekten en 317 door longkanker kan vermijden als de concentratie van fijn stof kleiner dan 2,5 

µm (PM2,5) gemiddeld slechts 15µg/m³ zou bedragen. In het centrum van Brussel en Antwerpen 

schommelen de PM2,5‐concentraties momenteel rond de 25µg/m³ 11 

De VLK roept de nieuwe federale regering daarom op werk te maken van de volgende aanbevelingen. 

‐Steun voor epidemiologisch onderzoek naar de rol van milieufactoren (bv. xeno‐estrogenen, 

weekmakers, pesticiden…) bij de ontwikkeling van bepaalde kankers en naar de langetermijneffecten 

van chronische blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (bv. aan fijn stof door het verkeer). 

                                                            
10 Anciaux, V. Symposium “Hoe kankerverwekkend is ons leefmilieu? – Slottoespraak: 10 beleidsvoorstellen”, 
Brussel, 2006 http://www.tegenkanker.be/uploadedFiles/Nieuws/BeleidsvoorstellenSymposiumLeefmilieu.pdf  
11 Verhaegen, H. (mei 2009) Evaluatie van het Vlaamse beleid om de uitstoot van fijn stof door het verkeer 
terug te dringen in de legislatuur 2004‐2009. In: Het Vlaamse regeringsbeleid 2004‐2009 onder de loep. 
Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker  http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/EvaluatieVlaamsBeleid2005‐
2009‐VLK.pdf (p. 27‐53) 
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‐Het verminderen van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door het verkeer. De VLK pleit in 

dit verband voor  

* belastingsvoordelen voor milieuvriendelijker en zuiniger voertuigen en hogere belastingen voor 

voertuigen die het milieu zwaarder belasten,  

* de gelijkschakeling van de accijnzen voor benzine en diesel,  

* de verdere uitbouw van het openbaar vervoer via het spoor (met daarbij ook aandacht voor de 

vermindering van de zgn. niet‐uitlaatemissies door het spoorverkeer),  

* een permanente snelheidsverlaging op de autosnelwegen, en 

* de coördinatie van de voorbereiding van een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en 

personenwagens, zodat de invoering gelijktijdig kan gebeuren door de verschillende gewesten.  

‐De reductie van het gebruik van pesticiden, zowel in de landbouw als bij particulieren.  De 

spoorwegen en de steden en gemeenten hebben op dit vlak al belangrijke inspanningen geleverd. 

‐De uitvoering van het nieuwe Europese programma inzake chemische stoffen REACH en de 

toepassing van het substitutieprincipe. Schadelijke stoffen waarvoor betere alternatieven bestaan 

moeten van de markt worden gehaald. 

‐Objectieve en duidelijke consumenteninformatie over de kankerverwekkende stoffen in huishoud‐, 

tuin‐ en keukenproducten en de mogelijke risico’s ervan. De consument heeft recht op een heldere 

etikettering van de producten. 

5. Meer middelen voor academisch kankeronderzoek 
Het niet‐commerciële, academische kankeronderzoek speelt een onvervangbare rol in de verbetering 

van de overleving en de levenskwaliteit van kankerpatiënten. Het academisch onderzoek onderzoekt 

vragen waarvoor de industrie traditioneel minder aandacht heeft, zoals de vergelijking van 

behandelingsstrategieën, veelbelovende ontwikkelingen in de radiotherapie en chirurgie, onderzoek 

over de behandeling van kleine groepen patiënten (kinderen, zeldzame kankers…) en onderzoek naar 

zogenaamde “biomerkers”. Biomerkeronderzoek heeft tot doel methodes te ontwikkelen die kunnen 

voorspellen of patiënten baat zullen hebben bij een bepaalde behandeling. Zo kunnen overbodige 

zware en dure behandelingen worden vermeden met een vermindering van de uitgaven van de 

gezondheidszorg en een verbetering van de levenskwaliteit tot gevolg. 

De laatste jaren stoot het academisch kankeronderzoek echter op steeds meer hindernissen ten 

gevolge van geldtekort en zware administratieve verplichtingen. In haar Onderzoeksrapport 2006 

maakte de VLK een analyse van de financiële, administratieve en wettelijke belemmeringen waarmee 

kankeronderzoekers aan onze universiteiten kampen.12  

‐Om de vastgestelde problemen weg te werken, moeten volgens de VLK de maatregelen die het 

eerste Nationaal Kankerplan uitvaardigde voor steun aan translationeel kankeronderzoek worden 

voortgezet. Het gaat dan met name om: 

* de structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen 

(initiatief 28), en  

* de ondersteuning bij het translationeel onderzoek (initiatief 29). 

                                                            
12 Rommel, W., Kankeronderzoek in Vlaanderen. In: Een kritische kijk op het kankerbeleid, Onderzoeksrapport 
2006, Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 28‐34) 
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‐Er moet ook structurele overheidssteun gaan naar de verschillende vormen van niet‐commercieel 

kankeronderzoek waarvoor weinig of geen industriële fondsen beschikbaar zijn. Dit is niet alleen in 

het belang van een betere behandeling maar ook in het belang van een beheersing van de uitgaven 

van de verplichte ziekteverzekering. 

6. Optimaliseren van de kankerbehandeling 

Voldoende zorgverstrekkers 
De (toekomstige) kwaliteit van de kankerzorg hangt sterk samen met de beschikbaarheid van 

voldoende gespecialiseerd oncologisch personeel. Momenteel wordt het artsenaanbod geregeld via 

de contingentering, de wettelijke beperking van het aantal zorgverstrekkers dat toegang krijgt tot de 

uitoefening van de geneeskunde. Vraag is of die contingentering 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. Over 

deze uitdaging zegt het eerste Nationaal Kankerplan niets13 

‐De VLK vraagt dat de volgende regering de nodige maatregelen treft opdat er voldoende huisartsen 

en gespecialiseerde zorgverstrekkers (artsen en verpleegkundigen met oncologische expertise) 

beschikbaar zouden zijn en blijven voor een optimale behandeling. 

Uitbreiding KB op oncologische zorg 
Sinds maart 2003 is in België een Koninklijk Besluit van kracht dat de oncologische zorg in de 

ziekenhuizen regelt. Het KB op de oncologische zorgprogramma’s heeft zeker geleid tot een 

verbetering van de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten in ons land. Toch zijn er nog enkele 

hiaten in de wetgeving.  

‐Het KB regelt de zorg in de ziekenhuizen maar voor de oncologische zorg buiten de ziekenhuizen, 

zoals bv. de behandeling van melanomen of de diagnoseonderzoeken van kanker in privépraktijken, 

is er nog steeds geen wettelijke regeling. De VLK vraagt dat de regering ook de kwaliteitscontrole op 

de oncologische zorg buiten het ziekenhuis verzekert.  

‐Er ontbreekt ook nog steeds een wettelijk kader voor de behandeling van kinderen met kanker en 

voor de behandeling van zeldzame tumoren. De VLK vraagt dat de zorgprogramma’s voor 

kinderoncologie en de zorgprogramma’s voor zeldzame tumoren snel worden uitgebouwd, zodat 

patiënten zeker terechtkomen in centra met de nodige expertise.  

Bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie 
De kwaliteit van een zorgprogramma staat of valt met de invulling van de beroepstitels en 

beroepsbekwaamheden. De erkenning van de kankerspecialisten blijft een pijnpunt. Voor de 

erkenning van chirurgen, gynaecologen, pneumologen, 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. De vrees bestaat dat de erkenningscriteria 

uiteindelijk niet streng genoeg zullen zijn, zodat te veel niet gespecialiseerde artsen de bekwaamheid 

                                                            
13 Rommel, W., Een evaluatie van het Nationaal Kankerplan. In: Een kritische kijk op het kankerbeleid, 
Onderzoeksrapport 2008, Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 4‐19) 
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kunnen verwerven en kankerzorg kunnen blijven uitoefenen. Als dit gebeurt wordt de kwaliteit van 

de zorgprogramma’s uitgehold. 14 

‐De VLK vraagt daarom dat de volgende regering snel werk maakt van strenge criteria voor de 

toekenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de oncologie aan orgaanspecialisten.  

Kwaliteitsevaluatie en monitoring 
Er is de voorbije decennia heel wat vooruitgang in de behandeling van kankerpatiënten: zowel in de 

chirurgie als in de radiotherapie, de chemotherapie en andere behandelingen. Er zijn echter 

ongelijkheden in de overleving en de levenskwaliteit van patiënten. Die verschillen hebben te maken 

met verschillen in toegang tot verzorging maar ook met organisatorische factoren. Zo toonde recent 

onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) aan dat er een verband 

bestaat tussen de uitkomst van een operatie en het aantal operaties (volume) dat door een chirurg of 

in een ziekenhuis werd uitgevoerd. De overlevingkansen voor borstkankerpatiënten zijn bv. 

beduidend beter in borstklinieken die minstens 150 patiënten per jaar behandelen. 15 

Daarom is het belangrijk dat er continu werk wordt gemaakt van evaluatie en verbetering van de 

kwaliteit van de behandelingen. Het zou goed zijn mochten de resultaten van behandelingen kunnen 

worden teruggekoppeld naar ziekenhuizen en artsen en dat de ziekenhuizen en artsen hun prestaties 

kunnen afzetten tegen die van ziekenhuizen en collega’s met een vergelijkbare patiëntenpopulatie. 

De organisatie van dergelijke feedbacks kan enkel gebeuren door een instelling met expertise in de 

koppeling, de inhoud en de verwerking van de gegevens. Op basis van hun deskundigheid op dit 

gebied en hun machtiging vanwege de Privacycommissie om hun databank te koppelen, stelt het KCE 

voor om het Kankerregister verantwoordelijk te maken voor de feedbacks inzake oncologische 

procedures. Op nationaal niveau zouden de Colleges voor Oncologie en Radiotherapie op basis van 

deze rapportering hun taak van evaluatie van de kankerbehandelingen beter kunnen opvolgen.16 

‐De VLK vraagt dat de nieuwe regering voldoende mensen en middelen uittrekt om een goede 

kwaliteitsevaluatie en ‐monitoring van de kankerbehandeling te garanderen. 

‐De VLK vraagt ook de voortzetting van onderzoek naar de organisatorische factoren die de kwaliteit 

van de behandeling bepalen, bijvoorbeeld naar het verband tussen het aantal behandelingen en de 

uitkomst ervan voor de verschillende onderdelen van de kankerbehandeling (chirurgie, 

radiotherapie, chemotherapie…), naar factoren die therapietrouw beïnvloeden, naar de impact van 

samenwerking op kwaliteit… 

                                                            
14 Rommel, W., Een evaluatie van het Nationaal Kankerplan. In: Een kritische kijk op het kankerbeleid, 
Onderzoeksrapport 2008, Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 4‐19) 
15 Het volume van chirurgische ingrepen en de impact ervan op de uitkomst: haalbaarheidsstudie op basis van 
Belgische gegevens. 2009, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. 
http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5272&CREF=13666  
16 Het volume van chirurgische ingrepen en de impact ervan op de uitkomst: haalbaarheidsstudie op basis van 
Belgische gegevens. 2009, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. 
http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5272&CREF=13666  
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7. Een betere financiële toegankelijkheid van de behandeling 

Weesgeneesmiddelen 
In haar Onderzoeksrapport 2009 analyseerde de VLK de problemen in verband met de ontwikkeling 

en beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen voor kanker.17 De ontwikkeling van nieuwe 

weesgeneesmiddelen is moeilijk, onder andere door de beperkte verwachte opbrengst van de 

investering. Sinds 2000 bestaat er een Europese verordening om de ontwikkeling en de 

beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen te bevorderen. Sinds de verordening is er heel wat 

vooruitgang geboekt. Maar er blijven nog verschillende knelpunten bestaan, die een Europese 

aanpak vergen. 

‐De VLK dringt erop aan om van de verbetering van de beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen 

een prioriteit te maken tijdens het Belgische EU‐voorzitterschap dit jaar. In april 2010 bezorgde de 

VLK – samen met de Stichting tegen Kanker en de Association of European Cancer Leagues (ECL) – 

haar voorstellen terzake al aan het kabinet van toenmalig minister van Sociale Zaken Laurette 

Onkelinx. De VLK vraagt:  

*de oprichting van Europese registers voor de verzameling van gegevens over de effectiviteit en de 

veiligheid van het middel in de dagelijkse klinische praktijk,  

*het inperken van de tijd tussen registratie en terugbetaling via een niet‐bindende Europese 

evaluatie van de klinisch toegevoegde waarde van een nieuw geneesmiddel en een gelijktijdige prijs‐ 

en terugbetalingsaanvraag in alle Europese lidstaten, en  

*een transparantere en snellere procedure voor de terugbetaling van weesgeneesmiddelen via het 

Bijzonder Solidariteitsfonds. 

Registratiesysteem kosten thuiszorg 
De behandeling van kanker zorgt voor een grote financiële belasting bij heel wat patiënten. In 2005 

deed de VLK een onderzoek naar de soorten kosten waardoor patiënten die op de VLK een beroep 

doen voor steun, in financiële problemen komen. 18 Uit dit onderzoek bleek dat de categorie van 

geneesmiddelen die volledig ten laste vallen van de patiënt, de zogenaamde D‐geneesmiddelen, voor 

hoge kosten kunnen zorgen bij kankerpatiënten.  Kankerpatiënten maken veel gebruik van medicatie 

uit categorie D. Velen van hen nemen pijnstillers en slaap‐ en kalmeringsmiddelen. Deze middelen 

zijn essentieel voor hun levenscomfort.  Deze kosten voor D‐medicatie komen bovenop andere niet‐

terugbetaalde kosten. Voor een kankerpatiënt die thuis langdurige verzorging nodig heeft, kunnen 

kosten voor verzorging hoog oplopen. Er zijn uitgaven voor de aankoop van verzorgingsmateriaal 

(zoals verbandmateriaal, ontsmettingsstoffen, spuiten en naalden, handschoenen, cassettes voor 

morfinepompen), voor sondevoeding, de huur van materiaal (ziekenhuisbed, speciale matrassen ivm 

doorligwonden...), gezinszorg en poetsdienst. 

‐De VLK vraagt de verdere ontwikkeling van een registratiesysteem dat toelaat om patiënten met 

hoge kosten in de thuiszorg die nu niet geregistreerd worden (zoals d‐medicatie, verbanden, 

voedingssupplementen…) te identificeren en financieel te ondersteunen. De terugbetaling en 

                                                            
17 Rommel, W. De ontwikkeling en beschikbaarheid voor weesgeneesmiddelen voor kanker. In: Een kritische 
kijk op het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2009. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 58‐70) 
18 Rommel, W. Welke medische uitgaven brengen kankerpatiënten in financiële problemen. In: Een kritische 
kijk op het kankerbeleid. Jaarrapport 2005. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 4‐9) 
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registratie van pijnstillers zoals Paracetamol is intussen een feit maar dit systeem zou moeten 

worden uitgebreid. 

Welvaartvaste uitkeringen 
Kankerpatiënten worden niet enkel geconfronteerd met extra uitgaven door soms hoog oplopende 

ziektekosten, ze vallen vaak ook terug op een heel wat lager inkomen. Als ze niet meer in staat zijn 

om te werken, zijn ze aangewezen op een ziekte‐uitkering. Maar die uitkeringen volstaan niet om de 

levensstandaard op peil te houden. In tegendeel: de kloof tussen een uitkering en het gemiddelde 

loon neemt nog gestaag toe. In 2007 deed de VLK een onderzoek naar het inkomen van 

kankerpatiënten die aankloppen voor financiële steun. Van de paren met één kind die in 2005 een 

aanvraag indienden en een VLK‐toelage kregen, heeft 36% een inkomen onder de armoedegrens. Bij 

paren zonder kinderen loopt dit op tot zelfs 53%. Vooral kankerpatiënten die leven van een uitkering 

van de sociale zekerheid komen in de armoede terecht. Als het gezin van de kankerpatiënt een loon 

ter beschikking heeft, is de kans op armoede heel wat kleiner.19 

‐De VLK dringt er daarom op aan om de uitkeringen voor invaliditeit en arbeidsongeschiktheid te 

verhogen tot boven de armoedegrens en deze uitkeringen welvaartvast te maken.  

8. Een betere psychosociale zorg voor kankerpatiënten 

Psychosociale supportteams 
Dankzij het Nationaal Kankerplan 2008‐2010 beschikken ziekenhuizen sinds 1 juli 2008 over extra 

middelen om sociaal werkers, psychologen en verpleegkundigen aan te werven voor betere 

psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Die middelen brachten de ontwikkeling van de 

psychosociale zorg voor mensen met kanker in een stroomversnelling, zo blijkt uit een onderzoek van 

de VLK in acht Vlaamse ziekenhuizen.20 Vooral het aantal psychologen dat kankerpatiënten 

ondersteunt, nam sterk toe. De doelstelling van die psychosociale zorgverstrekkers is om totaalzorg 

te bieden: naast de lichamelijke zorg moet er in de ziekenhuizen ook aandacht zijn voor psychische 

en sociale zorg. De psychosociale zorg blijkt sterk te verschillen afhankelijk van het type kanker. Voor 

borstkankerpatiënten is er in de acht ziekenhuizen systematisch psychosociale zorg gedurende een 

deel van of het volledige zorgtraject. Dit is niet of veel minder het geval voor darm‐ en 

prostaatkankerpatiënten. Sinds de nieuwe middelen voor de psychosociale zorg werken de 

ziekenhuizen aan de ontwikkeling van de psychosociale zorg voor deze kankertypes. 

‐In haar Onderzoeksrapport 2009 formuleert de VLK enkele voorstellen om dit doel sneller te 

bereiken. Elk ziekenhuis moet volgens de wet beschikken over een multidisciplinair oncologisch 

handboek met afspraken over het verloop van de behandeling en de verwijzing van kankerpatiënten. 

Dit oncologisch handboek zou ook afspraken moeten bevatten over de psychosociale zorg in het 

ziekenhuis. Die afspraken moeten gaan over wie welke zorg biedt in de verschillende fases van het 

zorgtraject. Wie gaat bij een patiënt voor welk probleem? Hoever kan of moet systematisering gaan? 

Welke zorg wordt in de eerste lijn geboden en welke zorg in de tweede lijn? Hoe organiseren de 

psychosociale zorgverstrekkers de relaties met de thuiszorg? Hoe werken ze samen met de 

palliatieve zorgverleners? Hoe wordt de zorg voor de zorgverstrekkers aangepakt? Dergelijke 

                                                            
19 Rommel, W. Het inkomen van kankerpatiënten. In: Een kritische kijk op het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 
2007. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 4‐9) 
20 Rommel, W. De organisatie van de psychosociale zorg in acht Vlaamse ziekenhuizen. In: Een kritische kijk op 
het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2009. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 4‐26) 
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afspraken moeten voor continuïteit in het zorgtraject zorgen en garanderen dat alle kankerpatiënten 

de zorg krijgen waar ze recht op hebben op de scharniermomenten in hun behandeling (diagnose, 

start behandeling, tijdens de ambulante zorg, bij ontslag, in de follow‐up, bij herval…). 

‐De VLK vraagt ook dat er richtlijnen komen voor de opleiding en bijscholing van de zorgverstrekkers 

die actief zijn in de psychosociale supportteams in de ziekenhuizen. Die kwaliteitsgaranties zijn in het 

belang van de patiënt, maar kunnen wellicht ook helpen om twijfels tegenover de zorgverleners bij 

terughoudende artsen weg te nemen.21 

‐Daarnaast vraagt de VLK speciale aandacht voor kankertypes waarvoor de psychosociale zorg nog 

onvoldoende ontwikkeld is, zoals darm‐ en prostaatkanker, maar ook zeldzame kankers. 

‐Ten slotte zou het elektronisch medisch dossier (EMD) moeten worden ingezet voor het uitwisselen 

van informatie tussen de specialist, de huisarts en de psychosociale zorgverstrekkers over de 

psychosociale problemen van de patiënt.  

Toegang tot onderdelen van het EMD en de andere informaticasystemen in een ziekenhuis is 

belangrijk voor de psychosociale zorgverstrekkers om informatie in te winnen over patiënten en om 

feedback te geven aan andere zorgverstrekkers. Die toegang helpt ook om de zorg te plannen en 

patiënten met een hulpvraag te bereiken en terug te vinden in het ziekenhuis. Als psychosociale 

gegevens ingevoerd worden in het EMD, moet dit natuurlijk gebeuren met respect voor de privacy 

van de patiënt. De patiënt moet toestemming geven voor het bewaren van de gegevens. Het EMD 

kan enkel gegevens bevatten die echt nodig zijn voor andere zorgverstrekkers en enkel die 

zorgverstrekkers voor wie de psychosociale informatie nuttig is, mogen er toegang toe hebben.22 

Liaisonequipes kinderkankercentra 
De grote kinderoncologische centra van UZ Leuven en UZ Gent beschikken al bijna twintig jaar over 

goed draaiende thuiszorgequipes.23 Deze liaisonequipes zijn een onmisbare link tussen het ziekenhuis 

en thuis. Ze zorgen ervoor dat de kinderen niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven dan strikt 

noodzakelijk. Zowel in de curatieve als in de palliatieve fase leveren zij 24 uur op 24 gespecialiseerde 

ondersteuning voor hulpverleners in de thuiszorg, zoals de huisarts en de thuisverpleegkundige. Ze 

zorgen voor meer rust en veiligheid, minder angst en onzekerheid. Zonder deze equipes zouden 

kinderen die aan de beterhand zijn, veel langer in het ziekenhuis moeten blijven, en kinderen die niet 

meer kunnen genezen, in het ziekenhuis moeten sterven i.p.v. in hun vertrouwde omgeving.  

Tot voor kort overleefden deze thuiszorgequipes volledig met geld van solidariteitscampagnes zoals 

Kom op tegen Kanker en van ouderverenigingen en andere goede doelen. Het Nationaal Kankerplan 

2008‐2010 voorzag in een structurele financiering van deze equipes (initiatief 23). Vanaf 2010 zou er 

1.400.000 euro onder de zeven equipes worden verdeeld naargelang van het activiteitsniveau, zo 

stelde minister Onkelinx op 12 november in de senaat. Ze kondigde ook aan dat het KB met de 

                                                            
21 Rommel, W. De organisatie van de psychosociale zorg in acht Vlaamse ziekenhuizen. In: Een kritische kijk op 
het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2009. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 4‐26) 
22 Rommel, W. De organisatie van de psychosociale zorg in acht Vlaamse ziekenhuizen. In: Een kritische kijk op 
het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 2009. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 4‐26) 
23 Benoit, Y. Het project Koester. In: Tijdschrift voor Geneeskunde 63, 2007 (p. 5‐14) 
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erkenningsnormen voor 1 januari 2010 in het Staatsblad zou verschijnen. 24 Maar toen de regering 

Leterme II viel, was dat nog steeds niet gebeurd. 

‐De VLK vraagt dan ook dat de nieuwe federale regering snel werk maakt van een structurele 

financiering van de liaisonequipes van de kinderkankercentra, zoals  was voorzien in het eerste 

Nationaal Kankerplan  

9. Een betere revalidatie en reintegratie van (ex)kankerpatiënten 

Oncorevalidatie 
Sinds enkele jaren lopen er in enkele Vlaamse ziekenhuizen pilootprojecten voor oncologische 

revalidatie. Resultaten van deze revalidatieprogramma’s geven aan dat de vermoeidheid bij 

kankerpatiënten vermindert en hun fysieke conditie en levenskwaliteit verbeteren. Hierdoor verloopt 

hun re‐integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen ook sneller.  

Het Nationaal Kankerplan 2008‐2010 voorzag in de ontwikkeling van kwaliteitscriteria en “best 

practices” voor revalidatieprogramma’s op basis van een kwalitatieve analyse van de bestaande 

programma’s (initiatief 19). Dit initiatief is echter nog niet gerealiseerd.  

‐De VLK vraagt dat de volgende regering dit wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een 

eventuele RIZIV‐erkenning voor oncorevalidatie financiert.  

Werkhervatting 
Weer gaan werken na een kankerbehandeling kan belangrijk zijn, onder andere voor het inkomen, de 

sociale contacten en het zelfbeeld. Er bestaan gelukkig al heel wat instrumenten die de 

werkhervatting of het zoeken naar werk van (ex‐)kankerpatiënten ondersteunen. Maar de 

ondersteuning van deze mensen kan in de praktijk nog beter. De VLK vraagt daarom een realisatie 

van de volgende beleidsvoorstellen: 

‐De regeling van “toegelaten arbeid” of “progressieve tewerkstelling” maakt het mogelijk om 

deeltijds het werk te hervatten en het verworven loon te combineren met een deel van de ziekte‐

uitkering. Dit is een vaak noodzakelijke tussenstap vóór de volledige terugkeer naar het werk. Maar 

kiezen voor toegelaten arbeid kan in bepaalde gevallen negatieve gevolgen hebben voor de rechten 

van een werknemer. De VLK vraagt een grondig onderzoek van de bestaande negatieve gevolgen en 

een bijsturing van de wetgeving.  

Bedienden die het werk hervatten na een werkonderbreking wegens een ziekte moeten bijvoorbeeld 

uitkijken dat ze geen vakantiedagen verliezen. De periode van arbeidsongeschiktheid wordt 

gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor de berekening van de vakantieduur. Maar voor 

bedienden geldt deze gelijkstelling enkel voor volledige dagen. Als een bediende het werk deeltijds 

hervat en hierbij halve dagen werkt en halve dagen in ziekteverlof blijft, dan worden de halve dagen 

ziekteverlof niet gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen. Dat is nadelig voor het aantal 

vakantiedagen in het volgende jaar. Een bediende die halftijds hervat en enkele dagen voltijds werkt 

en op de andere dagen voltijds in ziekteverlof is, heeft dit probleem niet25.  

                                                            
24 Rommel, W. Het Nationaal Kankerplan in 2009.  In: Een kritische kijk op het kankerbeleid. Onderzoeksrapport 
2009. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker (p. 49‐57) 
25 Verreyt, I. ( 2005). Dossier. Begeleide werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid. Ons Recht, 109(11). 
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‐De adviserend geneesheer speelt een belangrijke rol in de werkhervatting na een ernstige 

aandoening. Hij moet toestemming geven voor de toepassing van instrumenten om de 

werkhervatting te bevorderen, zoals de toegelaten arbeid. De adviserend geneesheren hebben nood 

aan meer middelen,  zodat zij voldoende tijd kunnen investeren in de begeleiding van de 

werkhervatting. Ze moeten een beroep kunnen doen op medewerkers die goed thuis zijn in het 

complexe geheel van regels en ondersteuningsmaatregelen in verband met de werkhervatting. Ze 

moeten over voldoende tijd en middelen beschikken om een overleg op te zetten met de 

behandelende arts, de arbeidsgeneesheer, de werkgever en de werknemer.  

Verzekeringen 
Ex‐kankerpatiënten hebben geregeld problemen om een verzekering af te sluiten aan redelijke 

voorwaarden. De VLK vraagt al lang een gegarandeerde toegang tot een basispakket van 

verzekeringen, zoals de schuldsaldoverzekering en de hospitalisatieverzekering. Het voorbije jaar is 

een belangrijke stap vooruit gezet. Een nieuwe wet moet er immers voor zorgen dat de 

schuldsaldoverzekering voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico toegankelijker wordt26. 

Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. De VLK dringt aan op de volgende maatregelen:  

‐De wet op de hospitalisatieverzekeringen27 moet op bepaalde punten bijgestuurd worden. De wet 

bepaalt bijvoorbeeld  dat de verzekeraar symptomen van een zogenaamd al vooraf bestaande ziekte 

kan inroepen om een vergoeding niet uit te betalen.  

De VLK wil dat er alleen rekening gehouden wordt met duidelijke diagnoses die voor het afsluiten van 

het verzekeringscontract werden gesteld door een gespecialiseerde arts.  

Er moet volgens de wet een bemiddelingscommissie opgericht worden om te bemiddelen in 

geschillen tussen de verzekeraar en de verzekerde over ziektekosten die de verzekeraar niet ten laste 

wil nemen omdat het zou gaan om kosten die het gevolg zijn van een aandoening die al bestond voor 

het afsluiten van het verzekeringscontract. 28 De commissie moet samengesteld zijn uit 

vertegenwoordigers van de consumenten en vertegenwoordigers van de verzekeraars. Deze 

commissie is opgericht en de leden zijn benoemd, maar de commissie functioneert nog steeds niet, 

onder andere door het ontbreken van een huishoudelijk reglement.  

De VLK vraagt dat de ministers bevoegd voor verzekeringen en volksgezondheid deze commissie 

dringend operationeel maken.  

‐De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 3 december 2009 unaniem een wet goed die de 

schuldsaldoverzekering toegankelijker zal maken voor personen met een verhoogd 

gezondheidsrisico. Verzekeraars worden door de wet verplicht om kandidaat‐verzekeringnemers 

duidelijk te informeren over de omvang van de medische bijpremie en over de redenen voor het 

aanrekenen van die bijpremie. Er komt een opvolgingsbureau dat toezicht moet houden op de 

                                                            
26 Wet van 21 januari 2010  tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft . (BS 
3 februari 2010). 

27 Wet van 20/07/2007  tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomst betreft, van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. (BS 10/08/2007). 

28 Koninklijk Besluit van 20 december 2007  houdende oprichting van het bemiddelingsorgaan bedoeld in 
artikel 138bis‐6, derde lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. (BS 
15 mei 2008). 
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redelijkheid en de objectiviteit van de aangerekende bijpremies. Wie een bijpremie aangerekend 

krijgt van meer dan 200% zal een beroep kunnen doen op een tussenkomst van een compensatiekas. 

Verzekeraars en vertegenwoordigers van de consumenten krijgen na het verschijnen van de wet in 

het Staatsblad zes maanden de tijd om in de Commissie voor Verzekeringen een gedragscode uit te 

werken. Die gedragscode moet afspraken bevatten onder andere over de inzameling van medische 

gegevens door de verzekeraars en over de concrete uitvoering van enkele elementen uit de wet, 

bijvoorbeeld over de voorwaarden waaronder kandidaat‐verzekeringnemers toegang krijgen tot het 

opvolgingsbureau. Indien de Commissie voor Verzekeringen er niet in slaagt om binnen de zes 

maanden na het verschijnen van de wet een gedragscode op te stellen, zal de code per koninklijk 

besluit vastgesteld worden.  

De VLK vraagt dat de volgende regering snel werk zou maken van de uitvoering van deze wet, 

bijvoorbeeld van de oprichting van het opvolgingsbureau, die per koninklijk besluit moet gebeuren.  

Als de Commissie voor Verzekeringen er niet in zou slagen een gedragscode op te stellen binnen de 

gestelde termijn, vragen we van de regering om een koninklijk besluit op te stellen dat voldoende 

rekening houdt met de belangen van de patiënten en de consumenten. In dat geval moeten ook de 

patiënten‐ en consumentenorganisaties geraadpleegd worden over dit KB. 

10. Een versterking van de palliatieve zorg29 
Palliatieve zorg heeft de bedoeling om de best mogelijke levenskwaliteit te bieden aan mensen met 

een ongeneeslijke ziekte die binnen afzienbare tijd zullen sterven. De palliatieve zorg staat voor grote 

uitdagingen. Organisaties en zorgverstrekkers actief in de palliatieve zorg krijgen door recente 

ontwikkelingen in verband met het levenseinde, zoals de wetgeving over euthanasie en de wet op de 

patiëntenrechten, steeds vaker te maken met complexe vragen die een intensieve juridische en 

psychologische begeleiding vereisen. Mensen stellen vandaag hogere eisen aan het levenscomfort in 

de laatste levensfase dan vorige generaties. De spiritueel‐existentiële dimensie van palliatieve zorg 

komt meer en meer op de voorgrond, onder andere door een betere pijn‐ en symptoomcontrole.30  

Daarnaast is het belangrijk dat mensen tijdig nadenken over wat ze willen aan het einde van hun 

leven en bewust gemaakt worden van het belang hiervan. Een vroegtijdige zorgplanning (advance 

care planning) kan ervoor zorgen dat palliatieve patiënten de zorgen krijgen die ze echt willen en 

geen behandelingen die niet zinvol en bovendien nodeloos duur zijn. Ook hier is een belangrijke rol 

weggelegd voor de palliatieve sector. 

Opleiding, registratie en screeningsinstrument 
In 2009 onderzocht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de situatie van de 

palliatieve patiënten in België. Volgens het KCE‐rapport zijn de opleiding van de zorgverleners en de 

zorg door een multidisciplinair team essentieel voor een kwalitatieve palliatieve zorg.31  

                                                            
29 Dit onderdeel van het VLK‐memorandum geniet de steun van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 
30 Rommel, W., Een evaluatie van enkele onderdelen van het Vlaams gezondheids‐ en welzijnsbeleid ten 
aanzien van kankerpatiënten in de legislatuur 2004‐2009. In: Het Vlaamse regeringsbeleid 2004‐2009 onder de 
loep. Brussel: Vlaamse Liga tegen Kanker 
http://www.tegenkanker.be/sites/vlk/files/EvaluatieVlaamsBeleid2005‐2009‐VLK.pdf (p. 54‐82) 
31 Keirse, E. e.a. De organisatie van de palliatieve zorg in België (2009), KCE‐rapport 115A, 
http://www.kce.fgov.be/index_nl.aspx?SGREF=5260&CREF=14030  
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De VLK pleit ervoor dat de volgende federale regering de aanbevelingen uit het KCE‐rapport opvolgt. 

Met name vraagt de VLK om: 

*patiënten te erkennen als palliatieve patiënten wanneer ze zich in een vergevorderde fase van een 

ernstige, progressieve en levensbedreigende ziekte bevinden, ongeacht hun levensverwachting, 

*een basiscursus palliatieve zorg te voorzien in de opleiding van alle zorgverleners, met vooral 

aandacht voor communicatieve vaardigheden, 

*de band tussen de zorgmilieus, bv. tussen palliatieve zorg thuis en in het ziekenhuis, te versterken,  

*middelen te voorzien voor een gestandaardiseerde registratie van het aantal en het soort palliatieve 

patiënten en van de palliatieve zorgactiviteiten, en 

*middelen te voorzien voor  een goed instrument voor de identificatie van de zorgbehoeften van 

palliatieve patiënten. 

Palliatieve zorg in ROB’s en RVT’s 
Er is sinds 2001 een beperkte tegemoetkoming voor de financiering van opleiding en sensibilisering 

van personeel van de RVT’s en sommige ROB’s (een financiering die werd aangepast in 2003). Vanaf 

juli 2008 voorziet de federale overheid ook in een beperkte financiering van een ‘referentiepersoon 

palliatieve zorg’. Een verdere uitbouw van de palliatieve zorg in de rusthuissector is volgens het 

Rapport van de Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg echter “absoluut noodzakelijk” om tegemoet te 

komen “aan de vergrijzing van de bevolking en de exponentiële stijging van het aantal overlijdens in 

de ROB/RVT’s”.32  

‐De VLK vraagt daarom een betere omkadering voor de palliatieve zorg in de RVT’s en ROB’s, zoals al 

voorzien was in het eerste Nationaal Kankerplan (initiatief 25).  

Dit kan gebeuren via de creatie van een palliatief zorgforfait voor de rusthuissector (naar analogie 

met dat voor de thuiszorg, en bedoeld voor specifieke kosten inzake geneesmiddelen, 

verzorgingsmateriaal en diverse hulpmiddelen). Het kan ook via de verdere uitbouw van de 

palliatieve functie in deze setting, hetzij door het optrekken van de financiering voor de 

referentiepersoon palliatieve zorg en/of de versterking van het palliatief team.  Bijzondere aandacht 

is ook nodig voor de ROB’s, die nu grotendeels niet genieten van de middelen voor palliatieve zorg in 

de ouderenzorgvoorzieningen.  

Paliatieve samenwerkingsverbanden en federaties 
De palliatieve samenwerkingsverbanden of netwerken organiseren de palliatieve zorg in een 

bepaalde regio en vervullen een belangrijke rol in de regionale verspreiding van de palliatieve 

zorgcultuur. Vanuit hun expertise bieden ze een belangrijke ondersteuning aan de palliatieve 

zorgverstrekkers in hun regio. De federale overheid voorziet op dit ogenblik in de financiering van 

een coördinator en een psycholoog. De Evaluatiecel Palliatieve Zorg wijst in haar rapport van 2008 

echter op een probleem van onderfinanciering van de samenwerkingverbanden: (a) Een aantal 

kleinere Vlaamse netwerken komt op basis van zijn bevolkingsaantal wettelijk niet in aanmerking 

voor de financiering van een voltijdse coördinator hoewel deze voor een goede organisatie vereist is. 

(b) Alle netwerken kampen met een ontoereikende financiering voor hun personeel: de coördinator 

wordt niet vergoed in overeenstemming met zijn functie en verantwoordelijkheid en de bezoldiging 

                                                            
32 Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg. Evaluatierapport palliatieve zorg (2008), Brussel: FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/rapporten/fed_evaluatiecel_mai_2008_rapport_200
8_nl.pdf  
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van de coördinator en de psycholoog houdt in het geheel geen rekening met hun anciënniteit. De 

netwerken zijn daarom nog steeds aangewezen op steun van de VLK‐campagne Kom op tegen Kanker 

om de minimaal vereiste personeelsbezetting te kunnen betalen. (c) Ten slotte is er nog altijd geen 

overheidsfinanciering voor administratieve ondersteuning of werkingsmiddelen. “Om de goede 

werking van deze structuren ook in de toekomst te garanderen verdient het aanbeveling om de 

huidige financiering van de samenwerkingsverbanden beter af te stemmen op de reële noden op vlak 

van personeels‐ en werkingskosten”, zo stelt ook de Evaluatiecel in haar rapport.33 

België telt drie federaties voor palliatieve zorg: de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, de 

Fédération Wallonne des Soins Palliatifs en de Fédération Bruxelloise des Soins Palliatifs et continus. 

De federaties palliatieve zorg verenigen alle organisaties en personen werkzaam in de palliatieve 

zorg. De drie federaties vervullen voor de sector een essentiële rol, onder andere op het vlak van 

kennisopbouw en ‐verspreiding en vertegenwoordiging van de sector bij de overheid. Voor hun 

financiering zijn de federaties aangewezen op beperkte steun van hun gemeenschap of gewest en 

steun van goede doelen. Zo is de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen voor een belangrijk deel van 

haar inkomsten afhankelijk van de VLK‐campagne Kom op tegen Kanker. Geen enkele federatie 

ontvangt een structurele financiering van de federale overheid.  

‐ De VLK vraagt de nieuwe federale regering om in opvolging van de aanbevelingen van het 

Evaluatierapport palliatieve zorg 2008 de netwerken en federaties voldoende te ondersteunen. 

Palliatieve dagcentra 
In de palliatieve dagcentra vinden patiënten medische zorg, contact met lotgenoten en psychosociale 

steun. De palliatieve dagcentra kunnen het leven van palliatieve patiënten die thuis wensen te 

blijven, een stuk aangenamer maken. Voor alleenstaanden en patiënten met een beperkte 

mantelzorg zijn ze vaak noodzakelijk om thuis te kunnen blijven. Maar deze centra worstelen al jaren 

met een ontoereikende en onzekere financiering.  

In het Nationaal Kankerplan 2008‐2010 stelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

Laurette Onkelinx de uitbouw van de palliatieve dagcentra in het vooruitzicht (initiatief 25). 

Voorlopig heerst er echter nog onduidelijkheid over de toekomstige financiering van de centra.  

‐De VLK vraagt dat de volgende regering snel werk maakt van een betere en structurele financiering 

van de palliatieve dagcentra. 

Hedwig Verhaegen 

Vlaamse Liga tegen Kanker 

17/6/10 

                                                            
33 Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg. Evaluatierapport palliatieve zorg (2008), Brussel: FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/rapporten/fed_evaluatiecel_mai_2008_rapport_200
8_nl.pdf  


