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College voor Oncologie: Activiteitenverslag 2011

1. Nieuwe leden van het College:
In 2011 werden geen nieuwe leden voor het College Oncologie aangesteld. Volgend jaar
(2012) zal wel de helft van de leden dienen vervangen te worden. Er zal een schrijven
gericht worden naar de verantwoordelijke wetenschappelijke verenigingen.
2. Vergaderingen van het college:
Het college kwam in plenaire zitting samen op volgende data: 14/03/2011, 24/10/2011 en
28/11/2011. De goedgekeurde verslagen van deze vergaderingen zijn in bijlage
toegevoegd. De verslagen zullen in 2012 op de nieuwe website van het College
beschikbaar zijn.
3. Werkgroep richtlijnen (J. De Grève/S. D’haese)
Deze werkgroep coördineerde de ontwikkeling van volgende richtlijnen: gynaecologische
en hersentumoren (zie website KCE www.kce.fgov.be). De volgende richtlijnen
ondergingen in samenwerking met het KCE een update: borstcarcinoom en testistumoren:
KCE-rapport 143a en 142a (zie website KCE www.kce.fgov.be).
Eveneens werden in samenwerking met het KCE kwaliteitsindicatoren voor borst- en
testiskanker ontwikkeld: KCE-rapport 150a en 149a (zie website KCE www.kce.fgov.be).
4. Ondersteuning bij ontwikkeling van voorstellen voor de verderzetting en uitbreiding
van het Kankerplan:
Verschillende leden namen op actieve manier deel aan de werkgroepen onder leiding van
het Kankercentrumvoor de identificatie van maatregelen voor verderzetting of uitbreiding
van het Kankerplan.. Leden van het College waren betrokken bij het nalezen van de
voorstellen voor bijkomende maatregelen van het Kankercentrum. Het College neemt
actief deel aan het begeleidingscomité en het coördinatieplatform van het Kankercentrum.
5. Registratie choriocarcinoom en seminoma
Het initiatief van de registratie van choriocarcinoom en seminoom werd onder de vorige
voorzitter, Simon Van Belle, genomen. In 2010 werd een finaal rapport afgeleverd.
Binnen het College werd afgesproken dat Ignace Vergote een verdere evaluatie zal
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uitvoeren voor wat betreft choriocarcinoom. De data worden verder geanalyseerd om tot
een publicatie te komen.
6. Evaluatie van de Zorgprogramma’s
Er werd gestart met de voorbereiding van de vragenlijst ter evaluatie van de
Zorgprogramma’s oncologie. Een methodologie werd afgesproken metde bestaande
wetgeving als basis. De gegevens zullen electronisch verzameld worden via de nieuwe
website.
7. Participatie in:
a. Stichting Kankerregister
b. PROCARE
c. Het begeleidingscomité en het coördinatieplatform van het Kankercentrum
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