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1. Huidige Samenstelling van het College:
•Prof. dr. Marc Peeters (gastro-enterologie)
•Dr. Ahmad Awada (medische oncologie)
•Prof. dr. Marc Boogaerts (hematologie)
•Dr. Lieve Brochez (dermatologie)
•Prof. dr. Marie-Rose Christiaens (borstchirurgie)
•Dr. Kristof Cokelaere (pathologie)
•Prof. Dr. Jacques De Grève (medische oncologie)
•Dr. Baudouin Mansvelt (digestieve chirurgie)
•Dr. Anne Mourin (pathologie)
•Dr.Fritz Offner (hematologie)
•Dr. Pierre Robe (neurochirurgie)
•Prof. dr. Pierre Scalliet (radiotherapie)
•Dr. Philippe Spaas (radiotherapie)
•Prof. dr. Simon Van Belle (medische oncologie)
•Prof. dr. Roland Van Velthoven (urologie)
•Prof. dr. Ignace Vergote (gynaecologie)
•Dr. Isabelle Wauters (pneumologie)
2. Vergaderingen van het college:
Het college kwam in plenaire zitting samen op volgende data: 27/02/2012, 17/04/2012,
11/06/2012, 19/11/2012 en 10/12/2012. De goedgekeurde verslagen van deze
vergaderingen zijn in bijlage toegevoegd. De verslagen zijn tevens beschikbaar op de
website van het College.
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3. Werkgroep richtlijnen (J. De Grève/S. D’haese)
Deze werkgroep coördineerde de ontwikkeling van volgende richtlijnen:
-

A national clinical practice guideline on the management of localised prostate cancer
KCE Reports 194C

-

Clinical practice guideline for the management of lung cancer (ongoing study)

-

Update of the national guidelines on management of breast cancer in women (ongoing
study)

Eveneens werden in samenwerking met het KCE kwaliteitsindicatoren voor upper GI
cancer ontwikkeld.
-

Quality indicators for the management of upper gastrointestinal cancer. (KCE Reports
200 - Good Clinical Practice (GCP) - 2013).

4. (Actieve) deelname aan het symposium ‘Evaluation Cancer Plan’:
Op 26 november 2012 vond het symposium plaats waarbij de evaluatie van het
Kankerplan door verschillende sprekers werd toegelicht. Minister Onkelinx was hierbij
aanwezig.
5. Registratie choriocarcinoom en seminoma
Een verdere evaluatie werd uitgevoerd in 2012 en een publicatie in het Tijdschrift voor
Geneeskunde is gepland voor 2013.
6. Evaluatie van de Zorgprogramma’s
De website-gebaseerde evaluatie van de Zorgprogramma’s oncologie werd verder
uitgewerkt. De bevraging zelf werd uitgevoerd in december 2012. De resultaten werden
verwerkt in Q1 2013. De resultaten zullen gepresenteerd worden op een ronde tafel
conferentie Q4 2013. De belangrijkste actoren zullen hierbij uitgenodigd worden.
7. Participatie in:
a. Stichting Kankerregister
b. PROCARE
In samenspraak met collega Freddy Penninckx zal in 2013 een plan gemaakt worden om
PROCARE als voorbeeld van een kwaliteitsproject te integreren in het College.
c. Het begeleidingscomité en het coördinatieplatform van het Kankercentrum

2

