Financiering preventieve gezondheidsbeleid (niet overdraagbare
aandoeningen) vanaf 2012:
Beleidsonderdeel: Bevolkingsonderzoek
versie 17/04/2018
Beleidsonderdelen waarover dergelijk overzicht beschikbaar is:
• Thema-overschrijdend, Logo’s en diverse
• Voeding en beweging
• Ongevallenpreventie
• Middelengebruik (Tabak, Alcohol en drugs)
• Seksuele gezondheid
• Suïcidepreventie
• Bevolkingsonderzoek
Tenzij anders vermeld wordt enkel de financiering vermeld die aangestuurd wordt vanuit het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Binnen elke overzicht worden eerst de organisaties opgesomd en dan de projecten.
De afgeronde projecten staan achteraan als bijlage: afgeronde projecten
ORGANISATIES
Begunstigde
PCMA (Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen, vzw
(Antwerpen)) en VCBMA (Vlaams Centrum Brussel voor opsporing van aangeboren
Metabole Aandoeningen)
Type organisatie of titel project
Organisaties met terreinwerking voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek
aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een bloedstaal
Beleidsthema’s, doel
Ondersteunen van de organisatie en uitvoeren van het bevolkingsonderzoek
aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een bloedstaal en zodoende realiseren
van gezondheidswinst door tijdig opsporen van 11 aangeboren aandoeningen.
Doelgroep en samenwerking
Pasgeborenen en hun ouders
Staalafnemers
Centra en artsen gespecialiseerd in behandeling van aangeboren aandoeningen
Overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De betrokken organisaties zijn verantwoordelijk voor het tijdig en voldoende
informeren van (toekomstige) ouders en staalafnemers over het bevolkingsonderzoek,
analyse en interpretatie van de bloedstalen, resultaatsmededeling aan behandelend
artsen en organiseren van een fail-safe-mechanisme, evaluatie en kwaliteitsbewaking
van het bevolkingsonderzoek, registratie van gegevens en wetenschappelijk gefundeerd
advies geven aan de overheid.
Werkingsgebied
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Periode

Kinderen geboren in materniteiten met een Vlaamse erkenning of elders in Vlaanderen

1/1/2012 – 31/12/2016, verlengd tem 31/12/2019
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Variabele subsidie van 21,1941 € per gescreende pasgeborene (raming 2012: 1.499.463 €).
Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen, jaarlijks te indexeren.
Belang/motivatie
Organiseren van bevolkingsonderzoek conform het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van
ziektepreventie.
Meer info
https://aangeboren.bevolkingsonderzoek.be/
Begunstigde
Centrum voor Kankeropsporing vzw
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar
kanker
Beleidsthema’s, doel
Het ondersteunen van de organisatie en het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken
naar kanker, meer specifiek het Bevolkingsonderzoek Borstkanker,
Baarmoederhalskanker en Dikkedarmkanker
Doelgroep en samenwerking
• algemene bevolking
• personen met een verhoogd gezondheidsrisico en kansengroepen/personen
met een lagere socio-economische status/groepen die gekenmerkt worden door
een bijzondere kwetsbaarheid
• de Vlaamse overheid
• relevante partnerorganisaties
• Logo’s en gezondheids- en welzijnsorganisaties op de eerste lijn
• relevante organisaties met terreinwerking
• intermediairs:
o zorgverstrekkers
o werkomgeving: interne en externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk, bedrijven
o lokale besturen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° het aanbieden van informatie, documentatie en advies;
2° het ontwikkelen van methodieken;
3° het dissemineren van methodieken;
4° het ondersteunen van de implementatie van methodieken met inbegrip van
deskundigheidsbevordering;
5° het uitvoeren van methodieken.
Werkingsgebied
Het geografisch werkgebied waar deze beheersovereenkomst betrekking op heeft is het
hele Vlaamse Gewest en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in functie van de
bevoegdheden van de Vlaamse overheid.
Periode
1/1/2018 – 31/12/2022
Toekenningsprocedure
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Beheersovereenkomst na oproep van 15 december 2016
Subsidiëringswijze en bedrag
Het forfaitair deel van de subsidie bedraagt jaarlijks 4.500.000 euro.
Het variabele deel van de subsidie wordt als volgt berekend:
1° voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker:
a. 0,7572 euro per uitnodiging, ‘uitnodiging’ wordt daarbij gedefinieerd als
het uitnodigen van een persoon uit de doelgroep door middel van het
versturen van een envelop met uitnodigingbrief, iFOBT, handleiding,
productinformatie, folder, antwoordformulier, en enveloppe om de
iFOBT naar het labo terug te sturen.
b. 2,031 euro per deelname, ‘deelname’ wordt daarbij gedefinieerd alles
wat supplementair aan het uitnodigen nodig is opdat een uitgenodigde
persoon kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek (te rekenen vanaf
het verzenden van de iFOBT naar het labo en totdat deze deelnemer
het resultaat ontvangt).
c. 0,556 euro per resultaatsbrief dat de huisarts per post ontvangt.
d. 0,18 euro per resultaatsbrief dat de huisarts elektronisch ontvangt.
e. 0,393 euro per herinnering, ‘herinnering’ wordt daarbij gedefinieerd als
het sturen van een herinneringsbrief aan uitgenodigde personen uit de
doelgroep die 8 weken na de uitnodiging nog niet hebben
deelgenomen;
f. 1,48 euro per niet-deelname, niet-deelname wordt daarbij gedefinieerd
als het versturen van een deelnameformulier naar het labo zonder dat
een staal aanwezig is, waarbij de uitgenodigde persoon aangeeft niet te
willen deelnemen;
g. 2,4062 euro per technische recall, ‘technische recall’ wordt gedefinieerd
als het geheel van acties nodig om een deelnemer van wie het
opgestuurde staal niet analyseerbaar was, opnieuw een afnameset te
bezorgen, of om een persoon die om verantwoorde redenen een nieuwe
afnameset aanvraagt, een afnameset te bezorgen.
2° voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker:
a. 0,407 euro per uitnodiging, ‘uitnodiging’ wordt daarbij gedefinieerd als
het uitnodigen van een persoon uit de doelgroep door middel van het
versturen van een envelop met uitnodigingbrief.
3° voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker:
a. 0,407 euro per uitnodiging, ‘uitnodiging’ wordt daarbij gedefinieerd als
het uitnodigen van een persoon uit de doelgroep door middel van het
versturen van een envelop met uitnodigingbrief.
b. 0,551 euro per deelname, ‘deelname’ wordt daarbij gedefinieerd alles
wat supplementair aan het uitnodigen nodig is opdat een uitgenodigde
persoon kan deelnemen aan het bevolkingsonderzoek en het resultaat
ontvangt.
c. 0,726 euro per resultaatsbrief dat de huisarts per post ontvangt.
d. 0,18 euro per resultaatsbrief dat de huisarts elektronisch ontvangt.
e. 0,79 euro per niet-deelname, niet-deelname wordt daarbij gedefinieerd
als het versturen van een deelnameformulier waarbij de uitgenodigde
persoon aangeeft niet te willen deelnemen.
De bedragen per parameter kunnen jaarlijks worden aangepast in functie van de
kosten, zoals de portkosten, de kosten voor briefpapier en enveloppes. De begunstigde
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legt de nodige bewijsstukken (conform de regelgeving overheidsopdrachten) van deze
kostenwijziging voor aan het agentschap ten laatste op het einde van het voorgaande
werkjaar. Op basis van de goedgekeurde bewijsstukken kan de minister de bedragen
per parameter wijzigingen in het subsidiebesluit.
De maximum van het variabele deel van de subsidie wordt jaarlijks vastgelegd in
functie van de bedragen per parameter, het aantal uitgenodigde en gescreende
personen in het voorgaande jaar, de verwachte groei aan participatie en de
beschikbare budgettaire ruimte. Voor het eerste werkingsjaar is het maximum
2.250.000 (twee miljoen tweehonderdvijftigduizend) euro.
Belang/motivatie
Organiseren van bevolkingsonderzoek conform het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van
ziektepreventie en rekening houden met de gezondheidsdoelstelling
bevolkingsonderzoeken naar kanker
Meer info
www.bevolkingsonderzoek.be
Begunstigde
Stichting Kankerregister
Type organisatie of titel project
De Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in
België en de follow-up ervan. Daarnaast verzamelt de Stichting Kankerregister ook alle
anatomopathologische testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van
bepaalde kankers (baarmoederhals- borst- en dikkedarmkanker).
Beleidsthema’s, doel
Uitvoering van specifieke opdrachten binnen de bevolkingsonderzoeken naar kanker
Doelgroep en samenwerking
Sterke samenwerking met:
- de Vlaamse overheid
- het Intermutualistisch Agentschap
- het Centrum voor Kankeropsporing
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
SKR beschikt de kanker- en cytohistopathologieregisters. De data uit deze registers zijn
relevant voor de goede organisatie, monitoring en evaluatie van de drie
bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het beschikbaar stellen van en de verwerking van
sommige van deze data valt onder de financiering in het kader van het
protocolakkoord van 20 november 2017.
Werkingsgebied
Vlaams gewest
Periode
1/01/2018 – 31/12/2018
Toekenningsprocedure
Overeenkomst tussen het agentschap en Stichting Kankerregister
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (216.000 euro) voor de bijkomende opdrachten binnen de
bevolkingsonderzoeken naar kanker opgenomen in artikel 9 van het protocolakkoord,
80% voorschot en resterende 20% na beëindiging.
Belang/motivatie
Organiseren, monitoren en evalueren van de bevolkingsonderzoeken naar kanker
Meer info
http://www.kankerregister.org/
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Begunstigde
Centrum voor Medische Analyse BVBA (CMA)
Type organisatie of titel project
Uitvoeren van de analyse van iFOBT’s
Beleidsthema’s, doel
Uitvoeren van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Doelgroep en samenwerking
Centrum voor Kankeropsporing, Bipharma en Vlaamse overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- Het meewerken aan de installatie van de analyseapparatuur en voorzien van de
nodige opslagruimte;
- Het tijdig doorgeven van de stockvoorraad van reagentia, kalibratoren en
controles van de firma;
- Het nemen van maatregelen voor het efficiënt ontvangen van de enveloppes
die de deelnemers opsturen;
- De verwerking van de enveloppes toegestuurd door de deelnemers;
- Het uitvoeren van de analyses van de stoelgangstalen en het verwerken en
verzenden van de analyseresultaten;
- Het gepast verwerken van afval;
- Het voorzien van interne en externe kwaliteitsborging;
- Registratie;
- Het uittesten van de goede werking van het labo vooraleer de eerste analyses
gebeuren op iFOBT’s;
- Overleg plegen met de betrokken organisaties;
- Deelnemen aan de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar
dikkedarmkanker.
Werkingsgebied
Niet van toepassing
Periode
21/09/2016 - 31/12/2020
Toekenningsprocedure
Overheidsopdracht
Subsidiëringswijze en bedrag
Maximale prijs: 899.010 euro inclusief BTW
Belang/motivatie
Organiseren van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Bipharma
Type organisatie of titel project
Leveren van iFOB-tests en andere materialen
Beleidsthema’s, doel
Uitvoeren van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Doelgroep en samenwerking
Centrum voor Kankeropsporing, CMA en Vlaamse overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
- Het aanleveren van de inhoud van de gebruikshandleiding van de iFOBT-test;
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-

-

Het leveren van de IFOBT’s, opvangpapier, absorptiefilters en
gebruiksaanwijzing in de drie landstalen;
Het leveren van reagentia, kalibratoren en controles, nodig om de iFOBT’s te
analyseren;
Het operationeel maken van en ter beschikking stellen aan het labo dat instaat
voor de analyses van de stoelgangstalen van de nodige analyseapparatuur, en
het voorzien van opleiding en eventuele andere middelen opdat deze
apparatuur correct gebruikt kan worden;
Het onderhouden van de geleverde analyseapparatuur, instaan voor
herstellingen of pannes en zo nodig ter beschikking stellen van
analyseapparatuur;
Overleg plegen met de betrokken organisaties.

Werkingsgebied
Niet van toepassing
Periode
13/04/2016 - 31/12/2020
Toekenningsprocedure
Overheidsopdracht
Subsidiëringswijze en bedrag
Maximale prijs: 1.966.393,35 euro inclusief BTW
Belang/motivatie
Organiseren van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Meer info
Niet van toepassing
PROJECTEN

Begunstigde
Brumammo vzw
Type organisatie of titel project
Brumammo is de vzw die belast is met de organisatie van de opsporing in het
Brusselse Gewest
Beleidsthema’s, doel
Organisatie van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Doelgroep en samenwerking
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar
Diverse relevante organisaties die betrokken zijn bij de organisatie van de
borstkankeropsporing in Brussel.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Brumammo coördineert de ongeveer 30 erkende mammografische eenheden in Brussel,
organiseert de uitnodiging van de vrouwen voor de opsporing, organiseert de dubbele
(en eventueel de derde) lezing van de mammografieën, deelt de resultaten mee,
garandeert de follow-up van de positieve screenings, controleert de naleving van de
kwaliteitscriteria van het programma, beheert de databases en beantwoordt vragen
van burgers en organisatoren.
Werkingsgebied
Brussel
Periode
Onbepaalde duur
Toekenningsprocedure
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Facultatieve subsidie op basis van het protocolakkoord tussen de federale overheid en
de gemeenschappen van 25 oktober 2000 met het aanhangsel van 13 juni 2005 en 24
februari 2014 en het addendum van 2 maart 2009
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 50.000 € per jaar. Geen indexering voorzien.
Belang/motivatie
Het uitvoeren van het protocolakkoord
Meer info
http://www.brumammo.be

BIJLAGE 1: AFGERONDE PROJECTEN
Begunstigde
Centrum voor Kankeropsporing vzw
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor de uitvoering van het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker
Beleidsthema’s, doel
Het ondersteunen van de organisatie en het uitvoeren van Bevolkingsonderzoek
Borstkanker
Doelgroep en samenwerking
• vrouwen van 50 tot en met 69 jaar;
• huisartsen, gynaecologen en radiologen;
• mammografische eenheden;
• eerste en tweede lezers in het programma;
• Logo’s, ngo’s, lokale besturen en organisaties;
• de Vlaamse overheid;
• controleorganisaties (voor de fysisch-technische kwaliteitsbewaking van de
mammografische eenheden en het uitvoeren van de fysische-technische
controle voor de typetoelatingen digitale toestellen)
• DomusMedica, VVOG en NUR
• VIGEZ
• de Stichting Kankerregister
• het Intermutualistisch Agentschap
• de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
6° het aanbieden van informatie, documentatie en advies over het
bevolkingsonderzoek, door onder meer het deelnemen aan de Vlaamse werkgroep
Bevolkingsonderzoek naar borstkanker, eventuele subwerkgroepen en het
monitoringcomité en het werken met een communicatieplan;
7° het ondersteunen van de implementatie van het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker, met inbegrip van deskundigheidsbevordering, door het stimuleren tot
participatie van de doelgroep en door het maximaliseren van de betrokkenheid van
huisartsen, gynaecologen en radiologen bij het bevolkingsonderzoek;
8° het implementeren van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Werkingsgebied
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Periode

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker richt zich tot alle vrouwen binnen de doelgroep,
ongeacht hun taal, als ze zich wenden tot een door de Vlaamse overheid erkende
mammografische eenheid.

1/1/2012 – 31/12/2016, verlengd tot en met 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 50.000 € per werkingsgebied van een Logo + een variabele
subsidie van 16,5 € per gescreende vrouw (raming 2012 forfait + variabel: 4.164.637
euro). Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen, jaarlijks te indexeren. Een deel van
de middelen voorzien uit deze beheersovereenkomst worden aangewend voor de
uitvoering van het Bevolkingsonderzoek Dikkedamkanker.
Belang/motivatie
Organiseren van bevolkingsonderzoek conform het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van
ziektepreventie en rekening houden met de gezondheidsdoelstelling
bevolkingsonderzoeken naar kanker
Meer info
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/
Begunstigde
Centrum voor Kankeropsporing vzw
Type organisatie of titel project
Organisatie met terreinwerking voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Beleidsthema’s, doel
Het organiseren van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Doelgroep en samenwerking
• vrouwen van 25 tot en met 64 jaar;
• staalafnemers: huisartsen en gynaecologen;
• andere actoren betrokken bij het bevolkingsonderzoek zoals laboratoria
anatomopathologie;
• de Vlaamse overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° aanbieden van informatie, documentatie en advies;
2° ondersteunen van de implementatie van het Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar;
3° het implementeren van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker bij
vrouwen van 25 tot en met 64 jaar;
4° het toepassen van een operationeel informatiesysteem als vermeld in artikel 32, §1,
van het decreet van 21 november 2003;
5° het inhoudelijk en organisatorisch coördineren van bepaalde aspecten van het
Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.
Werkingsgebied
Vlaams Gewest
Periode
1/1/2013 – 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2011 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Het forfaitair deel van de subsidie bedraagt voor het eerste werkingsjaar 390.000 euro
op jaarbasis. Het variabel deel van de subsidie, berekend aan 0,6 euro per te screenen
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vrouw, bedraagt maximaal 401.198 euro op jaarbasis. Het forfaitair deel en het variabel
deel van de subsidie worden jaarlijks geïndexeerd.
Belang/motivatie
Organiseren van bevolkingsonderzoek conform het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van
ziektepreventie en rekening houden met de gezondheidsdoelstelling
bevolkingsonderzoeken naar kanker
Meer info
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/
Begunstigde
Centrum voor Kankeropsporing vzw
Type organisatie of titel project
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Beleidsthema’s, doel
Het organiseren en evalueren van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker
Doelgroep en samenwerking
• mannen en vrouwen van 56 tot en met 64 jaar;
• andere actoren betrokken bij het bevolkingsonderzoek, zoals huisartsen,
laboratoria, gastro-enterologen;
• de Vlaamse overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° het informeren en adviseren aan de Vlaamse overheid over het
bevolkingsonderzoek op vraag of op eigen initiatief;
2° het opvolgen van wetenschappelijk evoluties inzake dikkedarmkanker;
3° het informeren van burgers en professionelen (zowel huisartsen als gastroenterologen) over het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker;
4° overleggen met andere organisaties en actoren betrokken bij het
bevolkingsonderzoek, waaronder minimaal de Stichting Kankerregister, Bipharma
en het Centrum voor Medische Analyse;
5° deelnemen aan de relevante Vlaamse werkgroepen;
6° het beheren van toegankelijke communicatiekanalen, inbegrepen minstens een
gratis telefoonlijn, voor burgers en professionelen om terecht te kunnen met
vragen of klachten over het bevolkingsonderzoek;
7° het up-to-date houden van een website met informatie over het
bevolkingsonderzoek, deze website richt zich zowel op de doelgroep als op
professionelen;
8° het updaten, beheren en gebruik maken van een uitnodigingsbestand op basis van
de populatiedatabank aangeleverd door de Vlaamse overheid, en verrijkt met
gegevens uit andere bronnen, waaronder het cyto–histo–pathologieregister en
andere relevante externe registers die betrekking hebben op dikkedarmkanker, in
overeenstemming met evoluties in het kader van e-health;
9° het uitwerken van een project om via Vitalink de resultaatsmededeling en data
voor volgende uitnodigingen aan arts en patiënt beschikbaar te stellen;
10° het uitnodigen van de doelgroep zoals bepaald het uitrolschema. De uitnodiging
bevat een uitnodigingbrief, een iFOBT, handleiding, folder, antwoordformulier, en
enveloppe om de iFOBT naar het labo terug te sturen;
11° het registreren en bewaren van weigeringen om deel te nemen aan het
bevolkingsonderzoek;
12° het versturen van een herinneringsbrief aan uitgenodigde personen wanneer 8
weken na de uitnodiging geen analyseresultaat beschikbaar is;
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13° het versturen van een technische recall indien het ingestuurde staal omwille van
technische problemen niet te analyseren is;
14° het versturen van een nieuwe afnameset indien de persoon uit de doelgroep
aanvraag hiervoor kan verantwoorden;
15° het registreren van alle gegevens nodig om de performantie van het
bevolkingsonderzoek en de eigen werking te kunnen evalueren;
16° het uitwisselen van de gegevens met de Stichting Kankerregister en andere
relevante registers die betrekking hebben op dikkedarmkanker, met het oog op de
organisatie, kwaliteitsbewaking en evaluatie van het bevolkingsonderzoek;
17° het evalueren van de eigen werking en de samenwerking met andere actoren
binnen het bevolkingsonderzoek en hierover minimaal jaarlijks rapporteren;
18° het evalueren van het bevolkingsonderzoek op vlak van minimaal participatie,
doorlooptijden, positiviteitsratio, kankerdetectiegraad, stadiëring, opvolging na
positief screeningsresultaat, geregistreerde klachten, waar nodig in samenwerking
met de andere actoren binnen het bevolkingsonderzoek die over de benodigde
data beschikken, en hierover jaarlijks rapporteren;
19° het formuleren van aanbevelingen om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te
verhogen en het inplannen van acties om de eigen werking te optimaliseren;
20° het aanleveren van relevante inhoud voor het draaiboek over het
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.
Werkingsgebied
Vlaams Gewest
Periode
2014 en volgende
Toekenningsprocedure
Jaarlijkse facultatieve subsidie (+ bijkomende middelen zijn afkomstig uit de BHO OT
Bevolkingsonderzoek Borstkanker)
Subsidiëringswijze en bedrag
Het forfaitair deel van de subsidie bedraagt 89.045 euro voor het jaar 2017. Het variabel
deel van de subsidie, bedraagt maximaal 1.503.587 euro en wordt als volgt berekend:
- per uitnodiging 0,7572 euro
- per deelname 2,031 euro
- per herinnering 0,393 euro
- per resultaat dat huisarts per post ontvangt 0,556 euro
- per resultaat dat huisarts elektronisch ontvangt 0,18 euro
- per niet-deelname 1,48 euro
- per technische recall 2,4062 euro
Belang/motivatie
Organiseren van bevolkingsonderzoek conform het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van
ziektepreventie en rekening houden met de gezondheidsdoelstelling
bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Meer info
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/
Begunstigde
Stichting Kankerregister
Type organisatie of titel project
De Stichting Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe kankerdiagnoses in
België en de follow-up ervan. Daarnaast verzamelt de Stichting Kankerregister ook alle
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anatomopathologische testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van
bepaalde kankers (baarmoederhals- borst- en dikkedarmkanker).
Beleidsthema’s, doel
Uitvoering van specifieke opdrachten binnen de bevolkingsonderzoeken naar kanker
Doelgroep en samenwerking
Sterke samenwerking met:
- de Vlaamse overheid
- het Intermutualistisch Agentschap
- het Centrum voor Kankeropsporing
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
SKR beschikt de kanker- en cytohistopathologieregisters. De data uit deze registers zijn
relevant voor de goede organisatie, monitoring en evaluatie van de drie
bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het beschikbaar stellen van en de verwerking van
sommige van deze data valt onder de financiering in het kader van het
protocolakkoord van 24 juni 2013. Er zijn echter ook activiteiten van de SKR, die
specifiek voor de Vlaamse bevolkingsonderzoeken een meerwaarde hebben, en die niet
in deze financiering vervat zitten.
Werkingsgebied
Vlaams gewest
Periode
1/01/2017 – 31/12/2017
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (216.000 euro) , voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Organiseren, monitoren en evalueren van de bevolkingsonderzoeken naar kanker
Meer info
http://www.kankerregister.org/
Begunstigde
Centrum voor Kankeropsporing vzw
Type organisatie of titel project
Partnerorganisatie voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker
Beleidsthema’s, doel
Het organiseren van het bevolkingsonderzoek borstkanker
Doelgroep en samenwerking
• vrouwen tussen 50 en 69 jaar;
• de organisatie met terreinwerking voor de uitvoering van het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker;
• mammografische eenheden en radiologen;
• de Vlaamse overheid;
• VIGEZ ter ondersteuning van de Logo’s;
• de individuele zorgaanbieders, in het bijzonder de huisartsen en gynaecologen.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
6° het aanleveren van wetenschappelijk gefundeerde informatie en documentatie over
borstkankeropsporing en hierover adviseren aan de betrokken doelgroepen (zie
punt hierboven);
7° het detecteren en ontwikkelen van methodieken en materialen om aan
borstkankeropsporing te doen, enerzijds rechtstreeks naar de doelgroep (in
samenwerking met VIGEZ) en anderzijds naar de betrokken artsen, gynaecologen en
radiologen;
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8° het uitbouwen en beheren van een operationeel informatiesysteem;
9° het inhoudelijk of organisatorisch coördineren van het bevolkingsonderzoek naar
borstkanker.
Werkingsgebied
Vlaams Gewest
Periode
1/1/2012 – 31/12/2016
Toekenningsprocedure
Beheersovereenkomst na oproep van december 2010 (Volgens BVR van 5/6/2009)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair bedrag van 200.000 € per jaar. Bedrag 2012, zonder eventuele VIA-middelen,
jaarlijks te indexeren
Belang/motivatie
Organiseren van bevolkingsonderzoek conform het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van
ziektepreventie en rekening houden met de gezondheidsdoelstelling
borstkankeropsporing.
Meer info
https://www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker
Begunstigde
Centrum voor Kankeropsporing vzw
Type organisatie of titel project
Integratie van wetenschappelijke info over ‘weloverwogen keuze’ in een voor de
doelgroep begrijpbare communicatie over het Vlaams bevolkingsonderzoek naar
borstkanker
Beleidsthema’s, doel
Zie titel project
Doelgroep en samenwerking
Vrouwen tussen 50-69 jaar
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Dit initiatief heeft tot doel de boodschappen van een ‘weloverwogen keuze’ van het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE rapport 216) om te zetten in
een voor de doelgroep begrijpbare informatie. Deze informatie moet minimaal in de
uitnodigingsbrief, folder en website van de bevolkingsonderzoeken naar kanker
opgenomen worden en de herwerkte materialen moeten afgetoetst worden in
focusgroepen. De aangepaste materialen en het verslag van de focusgroepen worden
ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Vlaamse werkgroep
Bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Werkingsgebied
Niet van toepassing
Periode
16/05/2014 – 30/10/2014
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
7.000 euro
Belang/motivatie
Uit het natraject van de gezondheidsconferentie en ter uitvoering van strategieën en
acties uit het actieplan
Meer info
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Begunstigde
Universiteit Gent
Type organisatie of titel project
Overheidsopdracht ‘Gezondheidseconomische aspecten van bevolkingsonderzoeken
naar kanker in Vlaanderen’
Beleidsthema’s, doel
De efficiëntie van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker evalueren
Doelgroep en samenwerking
Vrije Universiteit Brussel
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De overheidsopdracht bestaat uit 4 percelen:
1) Een systematische review en kritische evaluatie van recente (< 3 jaar) 'best evidence'
kosteneffectiviteitsstudies van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en
dikkedarmkanker in Europa.
2) Gezondheidseconomische evaluatie van de tijdens het voortraject van de
gezondheidsconferentie voorgestelde preventiestrategieën en acties om deze
strategieën te realiseren, met het oog op prioritering bij het organiseren van
bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Vlaanderen.
Op basis van de literatuur kunnen bijkomende doelmatige preventiestrategieën
voorgesteld worden.
3) Het uitwerken van een model om de efficiëntie (doelmatigheid) van de
bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker en de
verschillende bijhorende preventiestrategieën uit de gezondheidsconferentie op te
volgen en te evalueren.
4) Het uitwerken van een passend financieringsmodel voor de organisatie van de
bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen
Werkingsgebied
Niet van toepassing
Periode
9/9/2013 - 31/12/2014
Toekenningsprocedure
Overheidsopdracht: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
van diensten
Subsidiëringswijze en bedrag
Globale prijs: 103.700 euro
Belang/motivatie
Ter voorbereiding van de gezondheidsconferentie en ter evaluatie van de strategieën
en acties uit het actieplan
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
Stichting Kankerregister
Type organisatie of titel project
Uitvoering en ondersteuning van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker.
Beleidsthema’s, doel
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Voorbereiden implementatie Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker,
vooral aspecten gerelateerd aan het cyto-histo-pathologieregister, en dus mee opzetten
van een uitnodigingsbestand en organiseren van kwaliteitsbewaking en evaluatie.
Doelgroep en samenwerking
Het Consortium van erkende regionale screeningscentra vzw: De organisatie die de
opdracht ‘voorbereiden van de implementatie van een Vlaams bevolkingsonderzoek
naar baarmoederhalskanker’ uitvoert.
Vlaamse provincies, die een subsidie ontvangen van de Vlaamse overheid voor de
sensibilisatie van baarmoederhalskankeropsporing.
Pathologen
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1°het uitwerken en uitvoeren van de gegevensuitwisseling, met inbegrip van het
opmaken van uitsluitingslijsten en het bezorgen ervan aan de organisatie die het
uitnodigingsbestand beheert en de doelgroep uitnodigt;
2° ontwikkelen, uittesten en uitvoeren van een systeem voor kwaliteitsevaluatie en –
bewaking van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.
3° rapporteren over de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek aan het agentschap en
de Vlaamse werkgroep baarmoederhalskankeropsporing.
4° ontwikkelen en uitvoeren van een fail – safe mechanisme dat opvolgt of vrouwen
met een afwijkende screeningsresultaat de nodige cyto – histologische
opvolgingsonderzoeken krijgt.
5° begeleiden van de organisatie van de organisatie die het uitnodigingsbestand
beheert en de doelgroep uitnodigt bij het opstellen van de machtigingsaanvragen voor
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.
Werkingsgebied
Heel Vlaanderen
Periode
15/11/2011 – 31/12/2012
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (84.375 euro) , voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Op punt stellen van een register dat mogelijk maakt om (1) een call-recall systeem te
organiseren voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en (2) de
kwaliteit van het toekomstige bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker te
bewaken en te evalueren.
De Stichting Kankerregister heeft beschikt als enige organisatie in België over de
noodzakelijke gegevens (cyto-histo-pathologieregister) om een efficiënt call-recallsysteem te organiseren. Continuering van na 2012 zal dus noodzakelijk zijn.
Meer info
http://www.kankerregister.org/Preventie_baarmoederhalskanker
Begunstigde
Universiteit Antwerpen: Centrum voor Kankerpreventie
Type organisatie of titel project
Uitvoering van een project ‘Randvoorwaarden en goede praktijken voor het
(her)organiseren en implementeren van bevolkingsonderzoek naar borst-,
baarmoederhals- en dikkedarmkanker
Beleidsthema’s, doel
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In kader van het European Plan on Actions Against Cancer (EPAAC) en de Joint Action
die daartoe werd opgericht, binnen werkpakket 6 over ‘screenen en vroegdiagnose’ in
kaart brengen van verschillende organisatie-wijze van het bevolkingsonderzoek naar
borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in een 20-tal regio’s en lidstaten van de
EU en op basis van de analyse van die resultaten goede praktijken identificeren voor
het organiseren of implementeren van één van de drie genoemde
bevolkingsonderzoeken.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep: regio’s en lidstaten in EU
Samenwerking: dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Noord-WestEngeland en Veneto
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Per bevolkingsonderzoek wordt aan een 20-tal regio’s of landen van de EU een enquête
bezorgd waarin de organisatiewijze en knelpunten van het bevolkingsonderzoek in
kwestie bevraagd wordt. Op basis van de analyse van de antwoorden van een enquête,
worden 3 workshops georganiseerd. Elke workshop heeft betrekking op één van de 3
bevolkingsonderzoeken. De resultaten van de enquête en de workshop samen vormen
telkens een ‘deliverable’ waarin, voor dat specifiek bevolkingsonderzoek goede
praktijken worden geformuleerd voor de organisatie ervan.
Werkingsgebied
EU
Periode
1/12/2010-30/11/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep, Joint Actionin het kader van EPAAC (European
Partnership for Action Against Cancer)
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (170.000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Internationale vergelijking van de wijze van organiseren van de drie genoemde
bevolkingsonderzoeken om te komen tot ‘goede praktijkrichtlijnen’ is een belangrijke
aanvulling bij de studie uitgevoerd oor HERA om mogelijkheden van
efficiëntieverhoging in de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals
en dikkedarmkanker. Beide invalshoeken zullen een belangrijke bron van informatie zijn
om de eigen bevolkingsonderzoeken te optimaliseren en kwaliteitsvol en efficiënt te
organiseren.
Meer info
http://www.epaac.eu/screening-and-early-diagnosis
Begunstigde
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)
Type organisatie of titel project
Beslishulp bij vraag naar screening voor prostaatkanker
Beleidsthema’s, doel
Systematische screening naar prostaatkanker wordt niet aanbevolen (op basis van
wetenschappelijke literatuur). Toch worden deze screenings zeer vaak uitgevoerd, en
zijn patiënten niet steeds goed geïnformeerd over de mogelijke nadelige gevolgen van
dit screeningsonderzoek en eventuele vervolgonderzoeken. Er bestaat een nood bij
huisartsen en patiënten voor correcte informatieverstrekking om een gemotiveerde
beslissing te kunnen nemen over het zich al dan laten screenen. De VLK zal via deze
subsidie, in nauwe samenspraak met betrokken beroepsgroepen, een beslishulp
ontwikkelen die een arts in een arts-patiëntencontact kan gebruiken.
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Doelgroep en samenwerking
Doelgroep van dit project is zowel de arts die geconfronteerd wordt met een vraag van
een patiënt, als de patiënt die de vraag stelt. Gezien deze vragen soms via de huisarts
worden gesteld, en soms via de uroloog, worden beide beroepsgroepen nauw
betrokken bij het ontwikkelen van de beslishulp. Voor het wetenschappelijke luik doet
de VLK beroep op LUCAS.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
De opdracht bestaat enerzijds in het ontwikkelen van de beslishulp, maar anderzijds
ook in het uittesten van de bruikbaarheid ervan in een pilootregio. Er wordt een vooren nameting gedaan van attitudes van huisarts en patiënt t.o.v.
prostaatkankerscreening, en van het handelen van de huisarts inzake
prostaatkankerscreening.
Werkingsgebied
Vlaanderen
Periode
1/12/2011-30/11/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (150.000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Er heerst veel onduidelijkheid bij patiënten en zorgverstrekkers over de voor- en
nadelen van prostaatkankerscreening, en over de mogelijke nadelen of winsten die
verbonden zijn aan de vervolgonderzoeken. Uit de praktijk blijkt dat er een nood is aan
een instrument dat duidelijke informatie hierover biedt, zodat men een gemotiveerde
beslissing kan nemen.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Departement Beeldvorming en Pathologie van de Katholieke Universiteit Leuven
Type organisatie of titel project
Het opstellen van de procedure voor fysisch-technische kwaliteitscontrole digitale
mammografie binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Beleidsthema’s, doel
Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Doelgroep en samenwerking
Samenwerking tussen de vier erkende controleorganisaties
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° een Nederlandstalig protocol voor de kwaliteitsverzekering van de fysischtechnische aspecten binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker;
2° een opsomming van de afwijkingen van dit Nederlandstalig protocol met de
”European protocol for the quality control of the physical and technical aspects of
mammography screening (5th edition), digital mammography”, met motivatie van
die afwijkingen;
3° verslaggeving van de bespreking van het Nederlandstalig protocol en de motivatie
van de afwijkingen met het European protocol met de vier erkende
controleorganisaties;
4° verslaggeving van de bespreking van deze procedure in de Vlaamse werkgroep
Bevolkingsonderzoek naar borstkanker van 14 mei 2012;
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5° een concrete procedure voor de uitvoering van de acceptatietesten, de jaarlijkse en
de halfjaarlijkse testen, de elementen van de dagelijkse en wekelijkse
kwaliteitscontroles en de advisering en rapportering over de verschillende testen
voor DR- en CR-toestellen in het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker
naar analogie met de procedure in bijlage 2 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 maart 2012. Deze procedure is het eindproduct van de resultaten
onder punt 1 tot en met punt 4.
Werkingsgebied
n.v.t.
Periode
1/12/2012 – 20/05/2013
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
5.500 euro na realisatie en goedkeuring van de opdrachten
Belang/motivatie
Dit initiatief heeft tot doel dat deze procedure wordt opgenomen in het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 maart 2012 betreffende de aspecten van het Vlaams
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In de bijlage van het besluit van 16 maart 2012
is enkel de procedure voor analoge toestellen opgenomen, voor digitale toestellen
wordt impliciet verwezen naar de EUREF guidelines. De Raad van State adviseerde om
alle normerende zaken op te nemen in de regelgeving, enkel voor de meer
beschrijvende zaken kan er verwezen worden naar het draaiboek. Op vraag van de
Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker en na overleg met de
verschillende controleorganisaties is men tot het besluit gekomen dat een
Nederlandstalige procedure dient te worden opgesteld die perfect aansluit met wat er
nu op het werkveld gebeurt. Belangrijkste punt hierbij is dat het EUREF protocol
voornamelijk gebaseerd is op borstkankerscreening met DR-toestellen, zoals in
Nederland, en onvoldoende rekening houdt met CR, wat hier in Vlaanderen een
belangrijk marktaandeel heeft binnen de screening. Verder zijn er een aantal aspecten
waarvoor uit ervaring blijkt dat een andere aanpak nodig is, zoals homogeniteitcheck
naast monitorscheck voor dagelijkse kwaliteitscontrole.
Meer info
Niet van toepassing

Begunstigde
Provinciebesturen van West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant
Type organisatie of titel project
Sensibilisatie Baarmoederhalskankeropsporing
Beleidsthema’s, doel
Organisatie van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Doelgroep en samenwerking
Vrouwen van 25 tot en met 64 jaar
De betrokken beroepsgroepen (huisartsen, gynaecologen, en anatoompathologen)
Logo’s
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° de coördinatie op provinciaal niveau van de sensibiliseringsactie met betrekking tot
de opsporing van baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar, met
een interval van drie jaar,
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2° de deelname aan de Vlaamse werkgroep preventie van baarmoederhalskanker en
haar subwerkgroepen,
3° de medewerking aan de uitvoering van een Vlaams bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker.
Werkingsgebied
Eigen provincie
Periode
Tot 31/12/2012
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep, die in 2012 voor de laatste maal wordt toegekend.
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair(74.368 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
Continuïteit van het beleid inzake sensibiliseren rond BHK garanderen in afwachting
van afronden van de procedure om een beheersovereenkomst af te sluiten met een
organisatie met terreinwerking voor de uitvoering van het Vlaams
bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker (gepland tegen 01/01/2013).
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
Consortium van erkende regionale screeningscentra vzw
Type organisatie of titel project
Opstart bevolkingsonderzoek (call-recall) naar baarmoederhalskanker
Beleidsthema’s, doel
Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Doelgroep en samenwerking
Vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.
Huisartsen, Gynaecologen, Laboratoria voor cytologie.
Samenwerking met stichting kankerregister en andere relevante organisaties.
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Voorbereiden en volledig uitwerken van een bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker volgens het model goedgekeurd door de Vlaamse Werkgroep
Bevolkingsonderzoek, en conform de EU aanbevelingen terzake.
Werkingsgebied
Regionale piloot ter voorbereiding van uitdraai over heel Vlaanderen vanaf 2013
Periode
1/11/2011 – 31/12/2012
Toekenningsprocedure
Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag
Subsidiëringswijze en bedrag
Forfaitair (167.2000 euro), voorschotten en resterende 10% na beëindiging
Belang/motivatie
De huidige opportunistische screening naar baarmoederhalskanker verloopt niet
efficiënt (overscreening bij bepaalde groepen en onderscreening bij andere groepen) en
er is onvoldoende kwaliteitsborging. De EU beveelt aan een programmatische
screening te organiseren.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
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HERA
Type organisatie of titel project
Onderzoek efficiëntieverhoging Vlaamse bevolkingsonderzoeken
Beleidsthema’s, doel
Analyse van de organisatie van het bestaande bevolkingsonderzoek naar borstkanker
en de toekomstige bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en
dikkedarmkanker met het oog op verhogen van de efficiënte van de organisatie van
die drie bevolkingsonderzoeken en het identificeren van mogelijkheden tot synergie.
Doelgroep en samenwerking
Doelgroep: alle partners betrokken bij de organisatie van de drie
bevolkingsonderzoeken naar kanker en de Vlaamse overheid
Samenwerking: alle partners betrokken bij de organisatie van de drie
bevolkingsonderzoeken naar kanker en de Vlaamse overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
Op basis van een sterkte-zwakte analyse van de verschillende deelaspecten van de
organisatie van de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals– en dikke
darmkanker worden mogelijke scenario’s voorgesteld voor efficiëntieverhoging van de
organisatie van bevolkingsonderzoek naar kanker in Vlaanderen.
Werkingsgebied
n.v.t.
Periode
Tot 31/03/2012
Toekenningsprocedure
Overheidsopdracht: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Subsidiëringswijze en bedrag
Globale prijs: 67.000 euro
Belang/motivatie
Bij de voorbereiding van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en
dikkedarmkanker, en bij de evaluatie van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar
borstkanker maximaal rekening kunnen houden met mogelijkheden om organisatorisch
en financieel efficiënt te werken.
In de beheersovereenkomsten en overheidsopdrachten die in de loop van afgelopen
jaar zijn opgemaakt met partnerorganisaties of organisaties met terreinwerking voor
de genoemde bevolkingsonderzoeken, is de voorwaarde opgenomen om rekening te
houden met de resultaten van dit onderzoek.
Meer info
Niet van toepassing
Begunstigde
PCMA (Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen, vzw
(Antwerpen)) en VCBMA (Vlaams Centrum Brussel voor opsporing van aangeboren
Metabole Aandoeningen)
Type organisatie of titel project
Bijkomende opdrachten in kader van de beheersovereenkomst voor de uitvoering van
het Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een
bloedstaal
Beleidsthema’s, doel
Zie titel project
Doelgroep en samenwerking
Pasgeborenen en hun ouders
Staalafnemers
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Centra en artsen gespecialiseerd in behandeling van aangeboren aandoeningen)
Overheid
Resultaatgebieden, kernactiviteiten, omschrijving
1° deskundigheidsbevordering naar betrokken zorgaanbieders, en minstens
materniteiten, zelfstandige vroedvrouwen, huisartsen en kinderartsen over de
aangepaste procedure bij ontslag van de baby uit de materniteit voor 72 uur na de
geboorte, zoals vermeld op www.bevolkingsonderzoek.be;
2° kwaliteitsbewaking van de staalafname door zelfstandige vroedvrouwen bij ontslag
van de baby uit de materniteit voor 72 uur na de geboorte, en minstens bewaken
en bevorderen van kwaliteitsvolle en tijdige staalafname, tijdig versturen van het
staal naar de begunstigden, tijdige doorgeven van geboortelijsten aan de
begunstigden;
3° nagaan of alle pasgeborenen in Vlaanderen tijdig gescreend werden in kader van
het bevolkingsonderzoek.
4° uitvoeren van de procedure voor neonataal opsporen van 11 aangeboren
aandoeningen bij prematuren en ernstig zieke voldragen pasgeborenen, binnen
het Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen
via een bloedstaal, en meer bepaald voor analyse van het staal genomen op het 1e
en 3e screeningsmoment, vereist bij screenen van prematuren en zieke
pasgeborenen.
Werkingsgebied
Vlaams Gewest
Periode
01/01/2016 – 31/12/2016
Toekenningsprocedure
Facultatieve subsidie zonder oproep
Subsidiëringswijze en bedrag
144.028 euro
Belang/motivatie
Met beide organisaties is een beheersovereenkomst gesloten voor de periode 2012-2016
waarin opdrachten en subsidiëringswijze zijn vastgelegd. Intussen zijn sinds 2012 een
aantal omstandigheden gewijzigd, die ook een invloed hebben op de kost om het
bevolkingsonderzoek te blijven uitvoeren met eenzelfde kwaliteit:
• een nieuwe procedure voor neonatale screening bij prematuren
• het initiatief van minister De Block om het verblijf op de materniteit in te
korten
Meer info
De procedure voor prematuren is opgenomen in het draaiboek 2016 van het
bevolkingsonderzoek:
https://aangeboren.bevolkingsonderzoek.be/sites/default/files/atoms/files/draaiboek
%2020161219.pdf

