
1

JAARVERSLAG 
KANKERLIJN
2017



Jaarverslag Kankerlijn 2017

2

Wat doet de Kankerlijn? 4

Cijfers  8

Geslacht 9

Leeftijd 9

Hoe wordt contact opgenomen? 10

Wie neemt contact op? 10

Diagnose van de contactnemer 11

Wat doet de Kankerlijn? 11

Analyse en duiding 12

Zorg en behandeling 13

Andere thema’s 14

Speerpunten uit 2017 16

Borstreconstructie: opnieuw hoge kosten door nieuwe technieken 17

Werkhervatting: pleidooi voor redelijke aanpassingen 20

Progressieve werkhervatting: gunst of recht? 20

Correcte vakantierechten voor iedereen 20

Opnieuw voor de klas na kanker 21

Schrijf langdurig zieke ambtenaren niet te snel af! 22

Conclusies 24

Verwezenlijkingen in 2017 25 

Op onze hoede 25

Zorgen na kanker 26

Werkhervatting na kanker 26

Thuisonderwijs voor eerste en tweede kleuterklas 26

Betaal ook sjaals en mutsen terug 26

Hoe kunt u de Kankerlijn bereiken? 30

Medewerkers Kankerlijn en beleidsmedewerkers 30

Inhoudstafel

Colofon
Tekst: Kurt Annendijck, Astrid Claessen, Ellen Druyts, 
Wim Geluykens, Ward Rommel. 
Redactieraad: Kurt Annendijck, Astrid Claessen, 
Ellen Druyts, Wim Geluykens, Chris Heremans, Ward 
Rommel. 
Eindredactie: Griet Van de Walle, Charlotte Van Dyck 
Foto’s/illustraties: An Nelissen, Lieven Van Assche, 
Jef Boes, Filip Claessens, Ivo Hendrikx, iStockphoto, 
Bram Tack 
Lay-out: Hugo Gielen (Kokoz)
Verantwoordelijke uitgever: Marc Michils,  
Koningsstraat 217, 1210 Brussel
Afsluiten redactie: 13 februari 2018 
Uitgave: 18 februari 2018
Alle namen van patiënten in dit jaarverslag zijn 
schuilnamen, tenzij anders aangegeven.



3

Wat doet de Kankerlijn? 4

Cijfers  8

Geslacht 9

Leeftijd 9

Hoe wordt contact opgenomen? 10

Wie neemt contact op? 10

Diagnose van de contactnemer 11

Wat doet de Kankerlijn? 11

Analyse en duiding 12

Zorg en behandeling 13

Andere thema’s 14

Speerpunten uit 2017 16

Borstreconstructie: opnieuw hoge kosten door nieuwe technieken 17

Werkhervatting: pleidooi voor redelijke aanpassingen 20

 Progressieve werkhervatting: gunst of recht? 20

 Correcte vakantierechten voor iedereen 20

 Opnieuw voor de klas na kanker 21

 Schrijf langdurig zieke ambtenaren niet te snel af! 22

Conclusies 24

Verwezenlijkingen in 2017 25 

Op onze hoede 25

Zorgen na kanker 26

Werkhervatting na kanker 26

Thuisonderwijs voor eerste en tweede kleuterklas 26

Betaal ook sjaals en mutsen terug 26

Hoe kunt u de Kankerlijn bereiken? 30

Medewerkers Kankerlijn en beleidsmedewerkers 30



4

De Kankerlijn
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Wat doet de Kankerlijn?

De Kankerlijn is de vraag- en 
meldingslijn van Kom op tegen 
Kanker: iedereen kan er terecht 
voor een anoniem luisterend oor, 
deskundig advies of een bemoedi-
gend gesprek. Sinds 2016 kunnen 
mensen er ook terecht met een 
probleem waar zij mee geconfron-
teerd worden. Zo is de Kankerlijn 
ook een middel voor Kom op tegen 
Kanker om op te komen voor de 
belangen van patiënten. 

Luisteren, informeren en 
doorverwijzen 
Wanneer mensen zelf of in hun naaste 
omgeving geconfronteerd worden met 
kanker, zet dat hun hele leefwereld op z’n 
kop. Er staat weliswaar een heel team 
aan hulpverleners klaar, toch worstelen 
mensen met veel vragen en onzekerhe-
den. De Kankerlijn biedt de kans om die 
zorgen te delen op het moment dat er 

nood is en via het kanaal naar keuze: 
telefoon, e-mail of online. Het is ook 
laagdrempelig, omdat het anoniem kan 
en gratis is. Die ruime beschikbaarheid 
en lage drempel maken de Kankerlijn 
uniek.  

De medewerkers en vrijwilligers van 
de Kankerlijn luisteren, denken mee na 
en zoeken mee naar informatie over 
medische, psychologische en sociale 
aspecten van kanker. Zij vragen advies 
bij collega-experts, zorgverleners uit 
het medisch back-upteam of verwijzen 
gericht door naar www.allesoverkanker.be 
van Kom op tegen Kanker. Die website 
bundelt correcte en begrijpbare infor-
matie rond kanker en krijgt onder andere 

input via vragen en feedback van de 
gebruikers van de Kankerlijn. 

Beleidswerk 
Aan de Kankerlijn wordt ook aandacht 
besteed aan problemen die een struc-
turele oplossing vragen. Uit de verha-
len aan de Kankerlijn kan Kom op tegen 
Kanker problemen detecteren die echt 
leven bij mensen met kanker en hun 
naasten. 

Dikwijls wordt de hulpvrager geconfron-
teerd met problemen die belemmerend 
zijn voor het welzijn en herstel tijdens 
én na de behandeling (werkhervatting, 
verzekeringen, discriminatie, financiële 

Terug naar inhoudstafel

Koen, vrijwilliger Kankerlijn: “Als ex-kankerpatiënt ben ik me ervan 
bewust dat veel lotgenoten rondlopen met angsten die ze niet graag 
tonen. Ik hoop een vertrouwensfiguur te zijn en steun te bieden waar 
nodig.” 
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zorgen). Daarom kunnen deze 
mensen bij de Kankerlijn terecht 
voor bijkomend deskundig advies 
van experts. Deze veel voorko-
mende meldingen hebben een 
belangrijke functie om knelpunten 
te signaleren die vervolgens om 
een structurele of beleidsmatige 
oplossing vragen. 

Wim Geluykens, onderzoeker-jurist 
bij Kom op tegen Kanker, vertelt hoe 

Kom op tegen Kanker omgaat met die 
meldingen: “In eerste instantie gaan we 

mensen informeren en hen individueel naar 
de gepaste personen of diensten doorverwij-

zen. Stellen we vast dat de melding voortkomt uit 
een structureel probleem, dan zullen we zelf een dos-

sier opstarten. Op basis van intern - en waar nodig extern 
- overleg en het nodige opzoekwerk gaan we na waar het 
probleem zit en hoe het kan worden verholpen. Dat kan een 
aanpassing van de wetgeving zijn, maar ook een (betere) 
terugbetaling van een bepaald geneesmiddel of  
behandeling, of een duidelijkere communicatie naar de  
(ex-)patiënt. Vervolgens richten we ons tot de verantwoor-
delijke in kwestie om de oplossing van het structurele  
probleem te bepleiten.”   
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Astrid, medewerker Kankerlijn: “Mensen vertellen aan de Kankerlijn hoe 
eenzaam ze zich soms voelen. Ze willen immers niemand in hun naaste 
omgeving ‘lastigvallen’ of kwetsen. We proberen daarom een gids te zijn 
om vooruit te kijken en daaruit moed te blijven putten.”  

Terug naar inhoudstafel
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Cijfers
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Er kwamen ook 242 meldingen binnen 
naar aanleiding van de campagne 
‘ouderen en kanker’. Die laten we hier 
buiten beschouwing. Ze komen aan 
bod in het rapport over die campagne 
dat later in 2018 zal verschijnen.

Hulpverleners aan de Kankerlijn note-
ren alleen de gegevens die tijdens een 
oproep aan bod komen. Ze stellen enkel 
bijkomende vragen als die in het belang 
zijn van degene die hulp vraagt. Dat 
betekent dat nogal wat gegevens ont-
breken in de registratie van de oproepen 
en dat we dus enig voorbehoud moeten 
maken bij de weergegeven cijfers. 
 

Geslacht 
63 % van de 1502 contactpersonen 
van wie we het geslacht kennen, is een 
vrouw. 

Leeftijd 
68 % van de contactpersonen van wie 
we de leeftijd kennen, is 50 jaar of ouder.  

Hoe wordt contact opgenomen?
Bijna de helft van de contacten verloopt 
telefonisch. De andere helft verkiest een 
digitaal kanaal. Opvallend is dat het web-
formulier op www.kankerlijn.be of  
www.allesoverkanker.be/kankerlijn meer 
wordt gebruikt dan het e-mailadres  
kankerlijn@komoptegenkanker.be.  
 
Nieuw sinds 2017 is dat de Kankerlijn ook 
via Facebook patiënten zo goed mogelijk 
bijstaat. In totaal werden 149 mensen via 
Facebook geholpen.  

Terug naar inhoudstafel

De Kankerlijn registreerde in 2017 
in totaal 2.805 contacten. De cij-
fers hieronder gaan enkel over 
de 2.563 spontane contacten die 
de Kankerlijn kreeg via telefoon, 
mail of webformulier. Dat is een 
stijging van meer dan 25 % ten 
opzichte van 2016. 
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Wie neemt contact op? Man Vrouw Onbekend Totaal %

Patiënt 338 723 193 1254 61

Partner 74 35 61 170 8

Kind 35 51 42 128 6

Familie 29 42 58 129 6

Hulpverlener 9 14 65 88 4

Persoon zonder diagnose 5 7 70 82 4

Vriend 10 17 31 58 3

Ouder 20 13 20 53 3

Student 0 2 30 32 2

Geen relatie 0 0 30 30 1

Andere 7 5 35 47 2

Totaal  527 909 635 2071 100

Onbekend   492

Wie neemt contact op? 
In 61 % van de gevallen worden we 
gecontacteerd door de patiënt zelf. Meer 
dan dubbel zoveel vrouwen dan mannen 
nemen contact met ons op. Dat is opval-
lend aangezien meer mannen (55 %) dan 
vrouwen (45 %) kanker krijgen.1  

De partner van de patiënt is verantwoor-
delijk voor 8 % van de contacten. Daar 
valt op dat mannelijke partners dubbel 

zo veel contact opnemen dan vrouwe-
lijke. Bij een op de vier contacten zet 
iemand uit de naaste omgeving van de 
patiënt (partner, kind, ouder, broer, zus of 
vriend) de stap naar de Kankerlijn. 
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Diagnose van de contactnemer2 

Het is opvallend dat over borstkanker 
veel vaker contact opgenomen wordt 
dan men zou verwachten op basis van 
de incidentie. Wellicht is dat te wijten 
aan het feit dat vrouwen meer contact 
opnemen met de Kankerlijn dan mannen 
en dat borstkanker de meest voorko-
mende kanker is bij vrouwen. 

Andere soorten kankers waarover de 
Kankerlijn vragen krijgt, zijn hersentumo-
ren, hoofd-halskanker, pancreaskanker, 
Hodgkinlymfoon, slokdarmkanker, maag-
kanker …

 
Wat doet de Kankerlijn?

De opdrachten van de Kankerlijn zijn een 
luisterend oor bieden en deskundige 
informatie verschaffen, problemen regis-
treren die patiënten of hun naasten sig-
naleren, ze analyseren en waar mogelijk 
voor structurele oplossingen pleiten. Om 
degenen die contact opnemen optimaal 
te helpen en de kwaliteit van onze hulp 
te garanderen verwijzen we indien nodig 
door naar de experts van Kom op tegen 
Kanker of andere, externe experts zoals 
medisch oncologen, prostaatverpleeg-
kundigen enzovoort. 

Terug naar inhoudstafel
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Analyse en  
duiding
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Aangezien een contact op meer dan één 
thema betrekking kan hebben, ligt het 
totaal hier hoger dan het aantal spon-
tane contacten in 2017 (2563). Hieronder 
geven we kort per thema de belang-
rijkste onderwerpen aan om een beter 
beeld te schetsen van de veelheid aan 
onderwerpen waarmee de Kankerlijn 
geconfronteerd wordt. 

Zorg en behandeling  
De meerderheid van de contacten heeft 
betrekking op het algemene thema zorg 
en behandeling. Dat hoeft niet te verba-
zen. Het is heel ruim en in te delen in drie 
subthema’s: psychosociaal, medisch 
en kwaliteit van de zorg. Bij 33 % gaat 
het over psychosociale zaken, voor 22 
% over medische aspecten, en voor 5 % 
over de kwaliteit van de zorg.

Wat het psychosociale thema betreft 
zien we dat mensen vooral worstelen 
met hoe ze moeten omgaan met de 
ziekte en de gevolgen ervan (46 % van 
de contacten die als ‘psychosociaal’ 
worden gelabeld). 

Hoofdthema Aantal %  

Zorg en behandeling 1889 60

 Psychosociaal 1041 33

 Medisch 678 22

 Kwaliteit van zorg 170 5

Kom op tegen Kanker 418 14

Sociale kaart 186 6

Preventie 197 7

Bijwerkingen 157 5

Sociale zekerheid en bijstand 131 4

Verzekeringen 76 2

Werk 78 2

Totaal 3132 100 

Kom op tegen Kanker gaat graag dieper in op de cijfers van 2017. Alle 
contacten die de Kankerlijn heeft, worden inhoudelijk ingedeeld per 
thema. 

Terug naar inhoudstafel
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Ook emoties ventileren is zeer belangrijk. 
Bijna een derde (33%) van de contac-
ten onder het thema psychosociaal gaat 
erover. Als we dat vergelijken met het 
totale aantal keer dat de Kankerlijn wordt 
gecontacteerd, zien we dat dat zelfs 11 % 
van alle contacten bedraagt. 

Mensen zitten door hun ziekte ook vaak 
met financiële problemen. Ongeveer 
een op de vijf (18 %) contacten binnen 
dit deelthema betreft een vraag over 
financiële hulp. In die gevallen verwijst 
de Kankerlijn onder meer door naar de 
dienst maatschappelijk werk van het zie-
kenfonds en soms naar het Kankerfonds 
van Kom op tegen Kanker.  
  
Onder het thema medisch vallen veel 
concrete vragen over de diagnose (21 % 
van de ‘medische’ contacten) en over 
de mogelijkheid om een ‘tweede opinie’ 
in te winnen (15 %). In sommige geval-
len wordt extra informatie gevraagd aan 
het medisch back-upteam. Dat team 
bestaat uit oncologen van verschillende 
ziekenhuizen die de oproeper een ant-
woord bieden vanuit hun eigen medische 
expertise. 

Als we kijken naar het deelthema kwa-
liteit van de zorg blijkt dat veel mis-
loopt op het vlak van de informatiever-
strekking. Liefst 60 % van de contacten 
binnen dit thema handelt daarover. Zo 
weten mensen niet altijd goed waarom 
ze bepaalde medicatie voorgeschre-
ven krijgen, welke bijwerkingen ze ervan 
kunnen verwachten en hoe ze daarmee 
moeten omgaan.  
 

Andere thema’s
Onder het thema sociale kaart worden 
verschillende zaken gebundeld zoals 
sociale voorzieningen, voordelen waarop 
men een beroep kan doen en hulp aan 
huis zoals poetshulp en gezinszorg.  

Binnen het thema preventie gaat 38 % 
van de contacten over vroegtijdige 
opsporing. Mensen zitten daarnaast ook 
met vragen over kankerverwekkende pro-
ducten (12 %) en de impact van het milieu 
op hun gezondheid (6 %). De overige pre-
ventievragen gaan over onderwerpen als 
voeding, roken, erfelijkheid etc. 

Binnen het thema bijwerkingen valt het 
op dat 25 % van de contacten over pijn 

gaat. Ook vermoeidheid (17 %) en uiter-
lijke veranderingen (14 %) worden vaak 
besproken. 
 
We merken ook dat mensen met vragen 
of meldingen omtrent de sociale zeker-
heid hun weg vinden naar de Kankerlijn. 
Bijna de helft van die contacten (54 %) 
gaat over de terugbetaling van genees-
kundige verstrekkingen (behandelingen, 
medicatie, erelonen enz.). 

Verder zien we dat er binnen de sociale 
zekerheid nog ruimte is voor verbetering 
als het over informatieverstrekking gaat: 
een vijfde van de contacten binnen dat 
thema gaat er immers over. Zo merken 
we dat mensen vaak niet weten dat ze 
een palliatieve thuiszorgpremie kunnen 
aanvragen of hoe ze een tegemoetko-
ming in het kader van de zorgverzekering 
kunnen aanvragen. 

Bijna een derde (34 %) van de contac-
ten binnen het thema verzekeringen 
gaat over de schuldsaldoverzekering. 
Het ander derde (34%) over de hospi-
talisatieverzekering. Ook de verzekering 
gewaarborgd inkomen blijft met 10 % 
een actueel topic. 
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Binnen het thema werk zien we dat er 
nog steeds een grote behoefte is aan 
informatie voor de werknemer die kanker 
krijgt (33 % van de contacten die over 
werk gaan). Zo’n 12 % van die contacten 
handelt over het statuut van arbeids-
ongeschiktheid of invaliditeit. Ruim een 
zesde ofwel 16 % gaat over progressieve 
tewerkstelling. 

Daarnaast zien we dat veel van de 
contacten van de Kankerlijn betrek-
king hebben op onze eigen organisatie. 
Het gaat hier dan veelal over algemene 
vragen (47 %). 

Meer dan een derde van de mensen die de Kankerlijn 
contacteren, worstelt met zijn ziekte en de gevolgen ervan. 

Terug naar inhoudstafel
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Speerpunten  
uit 2017
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Borstreconstructie: opnieuw 
hoge kosten door nieuwe 
technieken

Bij lipofilling wordt vetweefsel elders uit 
het lichaam weggezogen en ter hoogte 
van de borst geïnjecteerd5. De techniek 
wordt gebruikt om een borstreconstruc-
tie met implantaten of eigen weefsel 3 4 
af te werken of om een borst volledig te 
reconstrueren. 

Mia onderging in augustus 2017 een 
dubbele borstamputatie. Ze koos voor 
een reconstructie met implantaten, een 

ingreep die terugbetaald wordt door 
de ziekteverzekering. Maar de voorlo-
pige expansieprotheses die huid moest 
rekken, waren verschoven en de borsten 
vulden niet overal mooi op. De chirurg 
stelde daarom een hersteloperatie en 
lipofilling voor. Vóór die ingreep moest 
Mia een document ondertekenen waarin 
staat dat aan de lipofilling “niet door de 
mutualiteit terugbetaalde supplementen” 
verbonden zijn. Het gaat om een bedrag 

van 1260 euro (880 euro voor de plas-
tisch chirurg, 380 euro voor de anes-
thesist). Haar hospitalisatieverzekering 
betaalde niets terug. Door de hoge kost-
prijs heeft Mia de lipofilling uitgesteld. Er 
zijn verschillende lipofillingsessies nodig. 
Mia is bang dat de kosten daardoor nog 
hoger zullen oplopen.  
 
Tina’s linkerborst werd in 2017 geam-
puteerd. Volgens de plastisch chirurg 

Terug naar inhoudstafel

Sinds 2017 betalen patiënten niet langer hoge supple-
menten voor een borstreconstructie met eigen weefsel. 
Twee meldingen aan de Kankerlijn bewijzen dat plastisch 
chirurgen voor een andere reconstructrietechniek, lipofilling, 
nog altijd hoge supplementen aanrekenen.
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beschikte Tina niet over genoeg vet-
weefsel voor een klassieke reconstruc-
tie met eigen weefsel. De chirurg stelde 
daarom een reconstructie via lipofilling 
voor. Een volledige reconstructie met 
lipofilling is een vrij nieuwe techniek. 
De chirurg plaatst eerst een expansie-
prothese om de huid ter hoogte van de 
borst op te rekken. Het lichaam reageert 
op die prothese door een kapsel met 
littekenweefsel te vormen. Vervolgens 
injecteert de chirurg op de plaats van 
de borst vetcellen die verkregen zijn via 
liposuctie. Dat gebeurt in vier sessies 
waar telkens 2 à 3 maanden tussen 
zitten. Op die manier wordt het borst- 
volume opnieuw opgebouwd4.

Om de expansieprothese te plaatsen 
vroeg de plastisch chirurg een supple-
ment van 605 euro, boven op de terug- 
betaling van de ziekteverzekering. Volgens 
het toestemmingsformulier gaat het om 
erelonen “die los staan van de bijkomende 
kamer- en honorariumsupplementen die 
hem/haar zullen worden aangerekend”. 
Voor de eerste lipofilling moest Tina 1210 
euro betalen. De hospitalisatieverzekering 
betaalde niets terug. De volgende lipofil-
lings zullen haar evenveel kosten.

Volgens Kom op tegen Kanker moeten 
zulke supplementen verdwijnen. Een borst- 
reconstructie is een onderdeel van een 
kwaliteitsvolle behandeling van vrou-
wen met borstkanker. Daarvoor mogen 
geen financiële drempels bestaan. Kom 
op tegen Kanker doet daarom volgende 
voorstellen: 

•  Bij terugbetaalde technieken, zoals 
reconstructie door middel van een 
implantaat of een expansieprothese, 
kan het niet dat chirurgen bijkomende 
supplementen aanrekenen boven op 
de klassieke honorariumsupplemen-
ten. De plastisch chirurg moet binnen 
de bestaande terugbetaling een mooi 
resultaat leveren.

•  Nieuwe technieken - zoals lipofilling - 
om een borst volledig te reconstrueren 
moeten worden ingevoerd met goede 
kwaliteitsgaranties en zonder dat ze 
patiënten veel kosten. 

Enkele borstklinieken zouden daarom 
erkend moeten worden als ‘innovatief 
expertisecentrum’. De centra zouden 
moeten beschikken over een budget 
om nieuwe technieken te introduce-
ren en te onderzoeken. Bij introductie 

van een nieuwe techniek zetten ze 
een goede gegevensverzameling 
op om vragen over de veiligheid en 
de meerwaarde voor de patiënt te 
beantwoorden. 

Bij borstreconstructies is zeker nood 
aan onderzoek om de patiënttevreden-
heid na een reconstructie met lipofilling, 
eigen weefsel of een implantaat met 
elkaar te vergelijken. Zulke gegevens 
ontbreken momenteel6. Daarom moet de 
arts patiënten informeren dat de meer-
waarde van de techniek nog onder-
zocht wordt. Patiënten betalen niets 
extra. Als duidelijk is dat de behande-
ling een meerwaarde biedt, komt er 
een terugbetaling vanuit de ziekte-
verzekering. Als er geen meerwaarde 
blijkt te zijn, wordt de techniek niet 
langer toegepast.
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Werkhervatting: pleidooi voor redelijke aanpassingen 

Vele kankerpatiënten maken zich 
zorgen over de terugkeer naar 
hun werk en vragen zich af wat 
hun rechten en plichten zijn. De 
Kankerlijn helpt hen door informa-
tie te verschaffen en door te ver-
wijzen waar nodig. Daarbij stoot 
de Kankerlijn regelmatig op enkele 
opvallende knelpunten. Een kort 
overzicht.

Progressieve werkhervatting: 
gunst of recht?
Een vrouw contacteerde ons om aan te 
geven dat haar echtgenoot, die net een 
kankerbehandeling achter de rug had, 
progressief het werk wilde hervatten aan 
80 % van zijn normale regime. De werk-
gever van de man kon daar niet mee 
instemmen. De man kon enkel aan 100 % 
opnieuw starten. 

De progressieve werkhervatting biedt aan 
arbeidsongeschikte werknemers de kans 
om het werk gedeeltelijk te hervatten en 
geleidelijk te wennen aan het arbeidsritme. 
In het algemeen is de progressieve werk-
hervatting een gunst waarvoor de toe-
stemming van de adviserend arts van het 
ziekenfonds en van de werkgever nodig is. 

Indien er sprake is van een arbeidsbeper-
king zoals vermoeidheid of concentratie-
problemen en die schriftelijk bevestigd zijn 
door de arts, kan die beschouwd worden 
als ‘handicap’. Daardoor heeft men ten 
opzichte van de werkgever recht op rede-
lijke aanpassingen zoals bijvoorbeeld pro-
gressieve werkhervatting. In dat geval kan 
een werkgever, indien men aan alle andere 
voorwaarden voor progressieve werkher-
vatting voldoet, dat enkel weigeren als dat 
voor hem onredelijk zou zijn. 

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum 
Unia gaf aan dat het begrip ‘handicap’ in 

de zin van de antidiscriminatiewetgeving 
ruim moet worden geïnterpreteerd. Op 
die manier kunnen (ex-)kankerpatiënten 
die nog last hebben van neveneffecten 
van hun behandeling wel degelijk recht 
hebben op redelijke aanpassingen zoals 
een rustiger werkplek, aangepast werk of 
progressieve werkhervatting.

Correcte vakantierechten voor 
iedereen
Uit de meldingen bleek dat mensen die 
na hun behandeling het werk met halve 
dagen hervatten minder vakantierech-
ten opbouwden dan zij die dat deden met 
hele dagen. Tot nu toe was iemand die 
het werk hervat met hele dagen bevoor-
deeld omdat voor die persoon de andere 
dagen van de week, waarop niet gewerkt 
wordt en men dus nog ziek is, gedurende 
de eerste 12 maanden van arbeidsonge-
schiktheid gelijkgeschakeld worden aan 
gewerkte dagen voor de berekening van 
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het vakantiegeld en de vakantiedagen. 
Bij iemand die zijn werk met halve dagen 
hervat, werden de halve dagen waarop 
niet werd gewerkt, niet gelijkgeschakeld.

Voor vele (ex-)kankerpatiënten is het niet 
mogelijk om meteen volledige dagen te 
werken. Zij kampen vaak nog met ern-
stige vermoeidheids- of concentratiepro-
blemen. We kaartten de situatie aan bij 
minister van Werk Kris Peeters (CD&V). 
Hij erkende het probleem en gaf aan dat 
hij een koninklijk besluit zou uitvaardigen 
waardoor dat verschil in de loop van 2018 
zou worden weggewerkt. Kom op tegen 
Kanker is blij dat daardoor voor iedereen 
die het werk hervat - of dat nu met hele 
of halve dagen is - correcte vakantie-
rechten zullen worden berekend. 

Opnieuw voor de klas na kanker
De Kankerlijn ontving het afgelopen jaar 
ook regelmatig vragen over werkhervat-
ting in het onderwijs. Na onderzoek van 
die vragen moeten we concluderen dat 
de onderwijswetgeving te weinig reke-
ning houdt met langdurig ziek personeel. 
Zo hebben mensen met een beperkte 
anciënniteit weinig opgebouwde 

ziektedagen en kunnen ze minder lang 
gebruik kunnen maken van progres-
sieve werkhervatting waarin die onder-
wijswetgeving voorziet. Progressieve 
werkhervatting krijgt daar ook een zeer 
enge invulling. Zo is het bijvoorbeeld niet 

mogelijk om het werk aan minder dan  
50 % te hervatten. 

Kom op tegen Kanker kaartte deze pro-
blematiek aan bij de Vlaams minister van 
Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V). Zij erkent 

Terug naar inhoudstafel
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dat problemen zich kunnen voordoen bij 
werkhervatting. Zeker jongere mensen 
vallen vaak uit de boot. Minister Crevits 
verzocht haar diensten daarom om een 
evaluatie te maken van het huidige sys-
teem van progressieve werkhervatting, 
zowel de voorwaarden als de procedure. 
Begin 2018 vroegen wij de resultaten van 
de analyse bij de minister op. We hopen 
op een positieve reactie.

Schrijf langdurig zieke  
ambtenaren niet te snel af!
Kom op tegen Kanker wijst ook op de rol 
van het bestuur voor medische exper-
tise (Medex) in de re-integratie van het 
onderwijzend personeel en ambtenaren 
in het algemeen. Medex is een dienst 
van de FOD Volksgezondheid. Als bijvoor-
beeld een statutair benoemde onderwij-
zer zijn opgebouwde ziektedagen heeft 
opgebruikt en nog steeds ziek is, gaat 
Medex na of die persoon zijn ambt nog 
kan uitoefenen. 

Die dienst kan echter maar een beperkt 
aantal beslissingen nemen, zoals 

het hernemen van het gewone 
werk of het tijdelijk ongeschikt 

verklaren waarbij het perso-
neelslid na een door Medex 
bepaalde tijd terugkomt 
voor een nieuw onderzoek. 
Medex kan daarnaast ook 
het statutair personeels-
lid definitief vervroegd 
op pensioen stellen. De 
arbeidsrelatie wordt dan 
stopgezet omdat de dienst 
vaststelt dat de onderwijzer 
medisch niet meer geschikt 

is om nog voor de overheidswerkgever in 
kwestie te werken. 

Dat leidt in de praktijk tot zeer schrij-
nende situaties. Zo werden we gecon-
tacteerd door Sofie (39 jaar) die op haar 
27ste de diagnose chronische lymfa-
tische leukemie (CLL) kreeg. Zij werd 
behandeld en kon na enige tijd terug aan 
de slag in een deeltijdse administratieve 
functie in het onderwijs. Toen op haar 
34ste de CLL was teruggekomen, werd 
zij door Medex definitief op vervroegd 
pensioen gesteld. 

Als alleenstaande viel ze terug op een 
rustpensioen van 654 euro bruto per 
maand. Daarnaast had zij recht op een 
invaliditeitsuitkering van 311 euro netto 
per maand. Na haar huwelijk werd haar 
pensioen verlaagd tot 378 euro per 
maand. Samen met de invaliditeits- 
uitkering heeft ze momenteel een maan-
delijks inkomen van slechts 689 euro. 
Nu zou ze graag weer deeltijds gaan 
werken, maar dan moet ze afstand doen 
van haar pensioen. Indien die parttimejob 
dan te zwaar zou blijken, heeft zij amper 
iets om op terug te vallen. 
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Kom op tegen Kanker wil zich niet neer-
leggen bij regelgeving die ervoor zorgt 
dat mensen door kanker al te gauw van 
de arbeidsmarkt verdwijnen zonder rea-
listische mogelijkheden om het werk te 
hervatten. (Ex-)kankerpatiënten hebben 
nochtans vaak recht op redelijke aan-
passingen zoals een aangepaste job of 
progressieve werkhervatting. De antidis-
criminatiewetgeving, die een ruime defi-
nitie van het begrip handicap hanteert, 
voorziet daar namelijk in. 

Daarom roepen we de ministers van 
Pensioenen, Defensie belast met 
Ambtenarenzaken en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid op 
om zieke ambtenaren niet te snel af 
te schrijven. Door in te zetten op meer 
mogelijkheden en redelijke aanpassin-
gen, geef je hen de kans aan het werk 
te blijven. 

Kom op tegen Kanker steunt daarom  
de voorstellen van Unia, het Vlaams 
Patiëntenplatform en de Ligue des 
Usagers des Services de Santé in hun 
aanbeveling ‘Het recht op redelijke aan-
passingen voor ambtenaren met een 
handicap’7.  

Terug naar inhoudstafel

Kom op tegen Kanker wil zich niet neerleggen bij 
regelgeving die ervoor zorgt dat mensen door kanker 
al te gauw van de arbeidsmarkt verdwijnen zonder 
mogelijkheden om het werk te hervatten.



24

Conclusie



25

Met alle ervaringen van patiënten en hun naasten probeert 
Kom op tegen Kanker de zorg te verbeteren door beleidswerk 
en overleg met de betrokken organisaties. 

Successen in 2017
Het afgelopen jaar boekten we vooruitgang in verschillende 
dossiers die we op de agenda plaatsten na meldingen bij 
de Kankerlijn. Patiënten die een vruchtbaarheidsbewarende 
behandeling moeten ondergaan, kijken niet langer aan tegen 
een hoge financiële drempel. Er kwam een betere terugbeta-
ling van PCV-chemotherapie, een behandeling voor mensen 
met een hersentumor. Minister De Block maakte 3 miljoen 
euro vrij om tandzorg na kanker beter terug te betalen. Sinds 
februari 2017 wordt een borstreconstructie met eigen weef-
sel beter terugbetaald in elk ziekenhuis die die techniek 
aanbiedt.  

Op onze hoede
Toch blijven we op onze hoede. Zo rekenen plastisch chirur-
gen nog steeds hoge supplementen aan bij reconstructies 
die afgewerkt worden met lipofilling en bij borstreconstruc-
ties die volledig met lipofilling gebeuren. Hoge patiëntensup-
plementen moeten ook daar verdwijnen. Bovendien vragen 
we een kwaliteitsgarantie. 

Nieuwe technieken, zoals de volledige reconstructie met 
lipofilling, moeten in een eerste fase beperkt worden tot een 
aantal expertisecentra. Die centra moeten de tevredenheid 

De 2563 contacten van de Kankerlijn leren ons waar 
de zorg nog beter kan en welke problemen mensen 
ervaren als ze na een kankerdiagnose opnieuw 
willen werken, studeren of een verzekering afslui-
ten. Bovendien krijgt de Kankerlijn door gerichte 
mediacampagnes een grondig inzicht in specifieke 
thema’s.   

Terug naar inhoudstafel
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bij patiënten en kwaliteit van de verschil-
lende technieken voor reconstructie in 
kaart brengen. 

Zorgen na kanker
In september 2017 overhandigde Kom op 
tegen Kanker het rapport van de cam-
pagne ‘zorgen na kanker’ aan fede-
raal minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid Maggie De Block (Open 
VLD) en Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen 
(CD&V). We riepen hen op werk te maken 
van een betere nazorg. Kankeroverlevers 
kampen immers vaak met fysieke en 
psychosociale problemen. Hun behoefte 
aan informatie en begeleiding blijft groot. 

Het is een eerste stap in de goede rich-
ting dat specialisten voortaan vergoed 
worden om eens per jaar een half uur 
de angsten en de moeilijkheden na een 
operatie te bespreken met kanker- 
patiënten. In 2018 gaan we verder in 
overleg met zorgverstrekkers en overle-
vers om voorstellen te formuleren voor 
een betere zorg na kanker.

Werkhervatting na kanker
Kom op tegen Kanker pleit voor een 
vlotte werkhervatting na kanker, bijvoor-
beeld door flexibele regelingen voor een 
deeltijdse hervatting. Die regelingen zijn 
nog niet perfect. Zo bouwen mensen die 
het werk hervatten met volledige dagen 
meer vakantierechten op dan wie het 
werk hervat met halve dagen. Minister 
van Werk Kris Peeters (CD&V) ondernam 
actie zodat die ongelijkheid verdwijnt  
in 2018. 

Voor het onderwijzend personeel zijn de 
mogelijkheden om het werk deeltijds 
te hervatten beperkt. Vlaams Minister 
van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) 
beloofde ons om het systeem van deel-
tijdse werkhervatting in het onderwijs te 
onderzoeken. We blijven het opvolgen. 

Onderwijzend personeel en overheids-
personeel met weinig dienstjaren lopen 
een grotere kans op een vervroegde 
oppensioenstelling. Dat leidt tot schrij-
nende situaties: jonge, gemotiveerde 
mensen vallen terug op een erg laag 
inkomen en kunnen moeilijk elders aan 
de slag. Daarom moeten er meer moge-
lijkheden voor aangepast werk komen 

bij overheidspersoneel en onderwijzend 
personeel.

Thuisonderwijs voor eerste en 
tweede kleuterklas
Zieke kinderen uit de derde kleuterklas 
en het lager en secundair onderwijs 
kunnen tijdelijk gratis onderwijs aan huis 
krijgen. Voor kinderen uit de eerste en 
tweede kleuterklas is er nog geen wet-
telijke regeling. Dat is jammer: ook die 
kinderen kunnen een leerachterstand 
oplopen. Kom op tegen Kanker voor-
ziet daarom met steun van de Vlaamse 
overheid in een vergoeding voor thuison-
derwijs door de kleuterleid(st)er van een 
ziek kind. Bovendien pleiten we voor een 
wettelijke regeling voor thuisonderwijs in 
de eerste en tweede kleuterklas.

Betaal sjaals en mutsen terug
Veel patiënten dragen een pet, muts of 
sjaal om haarverlies door hun kankerbe-
handeling te verbergen. Daarvoor betaalt 
het ziekenfonds niets terug, terwijl dat 
wel gebeurt bij pruiken. Op Facebook 
peilden we bij patiënten of ze het een 
goed idee vinden dat ze zouden kunnen 
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kiezen of ze die 180 euro van de ziekte-
verzekering besteden aan een pruik of 
een andere oplossing, zoals een pet, 
muts of sjaal. Meer dan 800 reac-
ties liepen binnen. De steun voor het 
voorstel was massaal. Het succes 
van die actie toont dat we verder 
moeten inzetten op sociale media. 
Zo blijven we op de hoogte van wat 
leeft bij kankerpatiënten en van de 
problemen waarmee ze te maken 
krijgen. In 2018 zullen we ons dan 
ook verder inzetten om het lot van 
kankerpatiënten en hun omgeving 
zo veel mogelijk te verzachten. We 
blijven opkomen voor het recht van 
kankerpatiënten op de beste behan-
deling en zorg bij kanker.
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Hoe kunt u de Kankerlijn bereiken?   
Bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker kunt u (anoniem) terecht voor een luisterend oor, deskundig advies of 
een bemoedigend gesprek, voor informatie over de juridische, medische, psychologische en sociale aspecten 
van kanker.  

• bel 0800 35 445 (elke werkdag van 9-12u en van 13-17u) 
• chat maandag 9-12u, woensdag 14-17u en 19u30-22u30 vanaf 1 maart 2018  
• stel uw vraag via het webformulier op www.kankerlijn.be 
• mail naar kankerlijn@komoptegenkanker.be. 

De Kankerlijn hoort ook graag waar u het moeilijk mee hebt als u of iemand in uw omgeving kanker heeft. Zo kan 
Kom op tegen Kanker problemen detecteren en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën 
en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom. Binnen de drie werkdagen krijgt u van ons een antwoord.  
 

Medewerkers Kankerlijn en beleidsmedewerkers
Ann Bastiaensen, An Caers, An Claes, Annelies De Waegeneer, Astrid Claessen, Birgit Matthys, Cathy Rigolle, Chris 
Heremans, Cindy De Wilde, Ellen Druyts, Erwin Lauwers, Fredy Cypers, Greet Agneessens, Hans Neefs, Hedwig 
Verhaegen, Hilde Dockx, Jenny Daniëls, Koenraad Van Gasse, Kurt Annendijck, Letty Vannoppen, Lore Pil, Luc De 
Block, Nora Mettioui, Sofie Moens, Véronique Geuskens, Vifke Daamen, Viviane De Backer, Ward Rommel, Wim 
Geluykens.
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