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1. Vergaderingen van het college: 

Het college kwam in plenaire zitting samen op volgende data: 24/02/2015, 20/04/2015, 

18/05/2015, 22/09/2015 en 07/12/2015. Daarenboven werd vergaderd via telefoon 

conferentie en dit op 29/06/2015.  

De goedgekeurde verslagen van deze vergaderingen zijn in bijlage toegevoegd. 

2. Werkgroep richtlijnen (J. De Grève/M. Van Roy) 

Ook in 2015 werden verschillende richtlijnen aangemaakt of van een update voorzien. De 

werkgroep coördineerde al dan niet in samenwerking met het KCE de ontwikkeling van 

volgende richtlijnen (www.collegeoncologie.be en www.kce.fgov.be): blaas- en 

nierkanker (KCE-rapport 247 en 253C), kanker van de oro/hypofarynx en de larynx 

(KCE-rapport 256A), rectumkanker (update bezig ) en oncogenetische testing bij erfelijke 

borst/ovariumkanker, Cowden en Li Fraumeni syndroom(KCE rapport 236), endocriene 

(KCE rapport 242) en dermatologische familiale kankersyndromen (KCE rapport 243) en 

Lynch/FAP syndroom (KCE rapport 220). 

Er werd een expertgroep opgericht voor update van de gynaecologische 

richtlijnen.(voorzitter: prof. I. Vergote) 

Er werden ook initiatieven genomen om in eigen beheer richtlijnen te gaan formuleren. Zo 

zijn er in 2015 werkgroepen samen geweest rond neuro-endocriene tumoren, wekedelen 

sarcomen.   

3. Visietekst ‘Oncology in Belgium – Networks of expertise’ 

Op basis van het voorbereidend werk van de Voorzitter en Mevr. Nancy Dams (Hygeya 

Projects) werd tijdens verschillende overlegmomenten van het College, de visietekst 

uitgebreid besproken. Uiteindelijk is men tot een tekst gekomen die onderschreven werd - 

naar visie en inhoud - door het voltallige College. De tekst werd vervolgens door een 

delegatie (Birgit Carly, Ignace Vergote, Jacques De Grève) van het College olv. de 
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Voorzitter besproken op het Kabinet van Sociale Zaken en Gezondheid. De woordvoerder 

aldaar was Koenraad Vandewoude. 

De conclusie van deze ontmoeting was dat het Kabinet geïnteresseerd is in de idee, doch 

geen initiatief zal nemen. Zij waren wel te vinden voor een Ronde Tafel met alle 

stakeholders om de tekst te bespreken. Dit wordt gepland in Q1 2016. 

4. Participatie in: 

1 Stichting Kankerregister 

2 Kankercentrum 

- Nauwe samenwerking was er tussen het College en het Kankercentrum in het dossier 

van de moleculaire pathologie. Daarenboven lid van de werkgroep ‘nieuwe website 

van het Kankercentrum’.   

- Intense samenwerking is gestart voor de verdere analyse van de enquête rond de 

Zorgprogramma’s uitgevoerd door het College. In 2016 zullen hieruit finale conclusies 

getrokken worden.  

- Het begeleidingscomité en het coördinatieplatform van het Kankercentrum 

3 PROCARE 

- De verdere integratie van PROCARE binnen het College werd uitgebreid besproken. 

Een werkmodel zal in uitvoer worden gebracht in Q1 2016. 

4 Verschillende commissies oa. KCE en Nationale Raad voor Ziekenhuizen 

5 Overleg met mutualiteiten ivm. publiek maken van cijfermateriaal binnen de oncologie 

6 Overlegplatform College voor Oncologie met College voor Genetica en College voor 

pathologie ivm genetic testing bij erfelijke kankers  

 


