
Rapport van College Oncologie – werking 2010 
 

 

Tijdens de vergadering van het College op 08/02/2010 werd het voorzitterschap overgedragen 

van Simon Van Belle naar Marc Peeters.   

1. Nieuwe leden van het college: 

 

Na advies van hun desbetreffende verenigingen werden de nieuwe leden van het College 

aangeduid door de Minister. Deze benoemingen werden bekrachtigd in het Ministerieel 

Besluit van 21 april 2009, in bijlage toegevoegd.  ………………………., .(opmerking: ze 

hebben een brief gekregen van de minister) 

 

2. Vergaderingen van het college: 

 

Het college kwam in plenaire zitting samen op volgende data: 08/02/2010 – 10/05/2010 – 

13/09/2010 – 29/11/2010.  Deverslagen (goedgekeurd) van  deze vergaderingen zijn in 

bijlage toegevoegd. 

 

3. Werkgroep richtlijnen (J. De Grève / S. D’haese) 

 

Deze werkgroep coördineerde de ontwikkeling van volgende richtlijnen: gynaecologische 

en hersentumoren, in bijlage.De volgende richtlijnen ondergingen in samenwerking met 

het KCE een update: borstcarcinoom en testistumoren: KCE-rapport 143a en 142a , in 

bijlage. 

Eveneens werden in samenwerking met het KCE kwaliteitsindicatoren voor borst- en 

testiskanker ontwikkeld: KCE-rapport 150a en 149a , in bijlage. 

 

4. Ondersteuning bij ontwikkeling Kankerplan 2011  2013: 

 

Verschillende leden namen op actieve manier deel aan de focusgroepen en werkgroepen 

onder leiding van het Kankercentrum welke de basis vormden voor de ontwikkeling van 

het volgende kankerplan.  Leden ven het College waren betrokken bij het  nalezen van de 

voorstellen voor een volgendkankerplan, opgesteld door het Kankercentrum.   

 

5. Opstellen van advies voor mededelingsprotocol (actie 7.3 van het Kankerplan) 

 

Een vertegenwoordiging van het college werkte actief, op vraag van de Minister,  een 

advies uit ivm een mededelingsprotocol, in bijlage.  Dit advies werd  aan de Minister 

overgemaakt in oktober 2010. 

 

 

 

 

 

6. Finaal rapport: registratie choriocarcinoom en seminoma 

 

Het initiatief van de registratie van choriocarcinoom en seminoom werd onder vorige 

voorzitter, Simon Van Belle, genomen.  In 2010 werd een finaal rapport afgeleverd, in 

bijlage.  In 2011 zal nagegaan worden of op basis van deze gegevens een publicatie kan 

gemaakt worden. 



 

7. Participatie als officieel lid in …………………, …………………………….. 


