
 

 

 

 

Projectoproep voor projecten om patiënten met een zeldzame of 

complexe kanker de beste multidisciplinaire zorg te bieden.  
  

Thema van de oproep  
 

Uit ons rapport ‘Referentiecentra voor zeldzame en complexe kankers’ van 2020 blijkt dat zeldzame 
en complexe kankers voor specifieke uitdagingen staan:  

- de diagnosestelling bij zeldzame kankers verloopt moeizamer; 
- er zijn minder behandelingsrichtlijnen omdat er minder klinische studies zijn; 
- lagere overlevingskansen omdat in bepaalde ziekenhuizen te weinig expertise is opgebouwd 

om de kanker te behandelen; 
- de psychosociale zorg is niet altijd aangepast aan wat patiënten met een zeldzame of complexe 

kanker nodig hebben; 
- … 

 
Daarom lanceert Kom op tegen Kanker een oproep om onderzoeks- of zorgprojecten in te dienen die 
de zorg voor patiënten met een zeldzame en complexe kanker verbetert met de specifieke nadruk 
op een multidisciplinaire en holistische aanpak van deze zorg. Een project kan focussen op een 
verbetering van het hele zorgtraject (diagnosestelling tot en met nazorg) of op een van de schakels 
binnen het zorgtraject.  
 
Aandachtspunten die de onderzoekers in deze oproep kunnen meenemen, zijn de volgende: 

- De zorg voor patiënten met een zeldzame en complexe kanker moet vlotter op elkaar 
aansluiten, zowel tussen de eerstelijnszorg en het ziekenhuis, als tussen de ziekenhuizen in 
België en internationaal. Een goede samenwerking, ook over de grenzen heen, biedt heel wat 
voordelen zoals bijvoorbeeld een snellere diagnosestelling, betere behandelingen, het 
investeren in nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie,… 

- Kwaliteitsvolle medische en psychosociale zorg moet afgestemd zijn op wat de patiënt nodig 
heeft en deze zorg moet standaard aan de patiënt aangeboden worden, ongeacht in welke 
zorgsetting hij zich bevindt. Hierbij kunnen richtlijnen een belangrijke rol spelen om te zorgen 
dat er op de juiste momenten, binnen bepaalde tijdspannes, de gepaste zorg wordt 
aangeboden. Op dit moment zijn er zeer weinig richtlijnen die handvaten bieden om die zorg 
voor zeldzame of complexe kankers over een volledig traject te beschrijven. In een latere fase 
kan men ook kwaliteitscriteria aan de richtlijnen koppelen. 

- Kenmerkend voor zeldzame en complexe kankers is de versnipperde en beperkte hoeveelheid 
informatie over de kanker. Zeker voor ultra-zeldzame kankers is het moeilijk, voor patiënt én 
zorgverstrekker, om deze juiste informatie te vinden. Binnen heel het zorgtraject moet er, op 
de gepaste momenten, voldoende aandacht zijn voor deze informatieverstrekking. Wanneer 
patiënt en zorgverlener over de correcte informatie beschikken, kunnen ze ook samen 
beslissen hoe de behandeling verder verloopt.  



- Veel zorgverleners kunnen doorheen het ziekteproces niet de juiste psychosociale zorg en 
revalidatie bieden omdat ze te weinig expertise hebben om de specifieke gevolgen van de 
zeldzame kanker aan te pakken. Het gaat dan zowel om zorg die gegeven wordt door 
kinesitherapeuten als logopedisten, revalidatieartsen, (neuro)psychologen, diëtisten,… Het 
opbouwen van deze kennis, hoofdzakelijk in de referentiecentra, is essentieel om tegemoet te 
komen aan de noden van de patiënt. Aandacht voor deze psychosociale zorg en revalidatie zal 
bijdragen aan een betere levenskwaliteit en een verbeterd functioneren van de patiënt en een 
vermindering van de zorglast van de naaste. De betrokkenheid van lotgenotengroepen bij het 
aanbieden en het uitwerken van deze psychosociale zorg is ook een grote meerwaarde. Zij 
beschikken over belangrijke ervaringskennis die de patiënt kan helpen doorheen zijn 
ziekteproces.   

- Tenslotte is de kans groot dat de patiënt langere afstanden moet afleggen om bij de specifieke 
medische of psychosociale zorg te geraken, zeker gezien de ontwikkeling van expertisecentra. 
Vooral voor personen in kwetsbare situaties is dit een aandachtspunt. Een goede 
samenwerking uitbouwen met andere perifere ziekenhuizen of regionale zorgverstrekkers, op 
verschillende innovatieve manieren, kan zorgen dat de impact op het leven van de patiënt 
beperkter is.  

 

Criteria voor de aanvragen  
  

Projectaanvragen dienen aan de volgende criteria te voldoen: 

Specifieke oproepcriteria voor de oproep zeldzame en complexe kankers 
Het project moet een antwoord bieden op een problematiek die specifiek is voor patiënten die 

geconfronteerd worden met zeldzame en complexe tumoren. Onder zeldzame kankers verstaan we 

kankers met een incidentie van minder dan zes gevallen per 100.000 inwoners per jaar1. Kankers die 

complexe zorg vereisen, zijn kankers op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals bepaalde oogtumoren; 

kankers in specifieke omstandigheden zoals tijdens de zwangerschap; kankers waarvan een adequate 

behandeling en diagnose een hoog expertiseniveau vereisen zoals slokdarmkanker of eierstokkanker; 

of kankers waarvoor hoogtechnologische of dure infrastructuur nodig is.  

Dit wil zeggen dat projecten die tegemoet komen aan overkoepelende problemen (problemen waar 

alle kankerpatiënten mee geconfronteerd worden) niet in aanmerking komen voor financiering binnen 

deze oproep.  

We vragen dat het onderzoeksvoorstel in lijn is met de visie die de federale en Vlaamse overheid voor 

ogen heeft wat betreft de zorg voor zeldzame en complexe kankers. De projecten moeten 

complementair of aanvullend zijn op nationale en internationale projecten om zo op langere termijn 

het valorisatiepotentieel te vergroten.  

Kom op tegen Kanker verwacht de oprichting van een stuurgroep, waarin alle relevante stakeholders 

vertegenwoordigd zijn om hen te betrekken bij de voortgang van het project. Op deze manier wordt 

er mee richting geven aan het project en waar nodig bijgestuurd. 

Verder is het voor deze oproep sterk aanbevolen om een consortium op te stellen. Dit vergroot de 

kans op het creëren van een draagvlak en een succesvolle implementatie. Onder een consortium 

verstaan wij een (tijdelijke) samenwerking tussen verschillende partners (bv. algemene ziekenhuizen, 

universitaire ziekenhuizen, revalidatieziekenhuizen, eerstelijnsactoren, patiëntenverenigingen) om 

 
1 Casali, P., & Trama, A. (2019). Rare cancer agenda 2030. Ten recommendations from the EU Joint Action on 
Rare Cancers. 



een bepaald doel te bereiken, geformaliseerd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. 

Hierbij wordt er in groepsverband samengewerkt tussen de verschillende betrokken partners, waarbij 

de samenwerkingsovereenkomst de gemeenschappelijke doelstellingen en de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden van de partners stipuleert. Binnen deze oproep leggen we de nadruk op een 

verbetering van het zorgtraject, van diagnose tot en met nazorg. Projecten kunnen ingediend worden 

ter verbetering van het hele zorgtraject of focussen op een van de schakels binnen het zorgtraject. Het 

is essentieel dat de leden van het consortium verschillende disciplines en instellingen 

vertegenwoordigen (interdisciplinair en multicentrisch), en daarnaast ook de patiënten-doelgroep 

includeert als lid van het consortium. 

Algemene inhoudelijke criteria voor psychosociale projecten 
Het project dient te voldoen aan de volgende algemene inhoudelijke criteria die van toepassing zijn op 

alle psychosociale projecten van Kom op tegen Kanker. Raadpleeg het reglement psychsociale 

projecten bij de uitwerking van de aanvraag. 

• Het project moet bijdragen tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt en/of 

zijn/haar directe omgeving via de hefboom psychosociale oncologische zorg. 

• Het project moet vernieuwend zijn. 

• Het project heeft het potentieel om te resulteren in een systemische verbetering: het project 

dient breed toepasbaar te zijn (valorisatiepotentieel) en dient over een duurzaam potentieel 

te beschikken. 

• Het project is patiëntgericht: het project speelt in op een reële behoefte van de (ex-

)kankerpatiënt en/of zijn omgeving, en de patiënt is betrokken bij de aanvraag en het verloop 

van het project.  

Algemene criteria voor psychosociale projecten 
Het project dient te voldoen aan de volgende algemene criteria. Raadpleeg het reglement psychsociale 

projecten bij de uitwerking van de aanvraag. 

• Doelstellingen: duidelijke en bondig geformuleerd, aan de hand van de SMART methode. 

• Methodologie: de manier van werken is geschikt en haalbaar, en er wordt een evaluatieluik 

geïncludeerd waaruit het succes, de impact of de correctheid van het project moet blijken. 

• Criteria aanvragers en partners: zonder commercieel doel en aantoonbare expertise op het 

terrein van het projectvoorstel. 

• Duur van het project: maximum 3 jaar waarbij de duur in verhouding staat tot de 

schaalgrootte van het project. 

• Budget: in functie van het project; maximaal €350.000. Er kan uitzonderlijk van dit maximale 

budget afgeweken worden, waarbij het budget in verhouding staat met de (potentiële) impact 

van het project en dit duidelijk beargumenteerd wordt.  

Aanvraagprocedure 
Heb je een goed idee dat past binnen de oproep zeldzame en complexe kankers en wil je weten of dit 

in aanmerking komt voor financiering door Kom op tegen Kanker? Of wil je je idee binnen deze oproep 

verder vorm geven en voorleggen aan een van onze medewerkers van de dienst financiering 

onderzoek, zorg en preventie? Dan stemmen we samen graag even af. Stuur hiervoor een email naar 

financiering@komoptegenkanker.be en zet in het onderwerp van je email ‘Vraag tot pitch oproep 

zeldzame en complexe kankers’. 

De officiële aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. In een eerste fase wordt een abstract 

ingediend met een korte beschrijving van het project volgens het aangeboden aanvraagsjabloon. 

https://www.komoptegenkanker.be/sites/default/files/media/2022-12/Reglement%20psychosociale%20projecten%202023.pdf
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mailto:financiering@komoptegenkanker.be


Indien het abstract ontvankelijk wordt verklaard door zowel de psychosociale patiëntencommissie als 

de psychosociale expertencommissie, mag er een uitgebreid projectvoorstel worden ingediend 

volgens het aangeboden aanvraagsjabloon. Deze aanvraagsjablonen zijn terug te vinden op de expro-

pagina.  

Vooraleer je een aanvraag indient voor evaluatie, kun je éénmalig – in elke fase van de 

aanvraagprocedure – pre-advies vragen bij de medewerkers van de dienst financiering onderzoek, 

zorg en preventie van Kom op tegen Kanker, eveneens via de expro-pagina. Deze feedback is een 

vrijblijvend advies en biedt geen garantie op financiering. Het is belangrijk om hier vroegtijdig gebruik 

van te maken zodat eventuele suggesties nog verwerkt kunnen worden. Wacht dus niet tot deze 

deadline, die uiterlijk drie weken voor de deadline van de definitieve indiening valt. 

Stap 1 

Het abstract wordt ingediend voor vrijdag 19 mei 2023 (12u00) via de expro-pagina. 

Ten laatste pre-advies aanvragen voor vrijdag 28 april 2023 (12u00) via de expro-pagina. 

Stap 2 

De psychosociale patiëntencommissie en de psychosociale expertencommissie beoordelen het 
abstract. Feedback over deze beoordeling kan u verwachten vanaf vrijdag 7 juli 2023. Goedgekeurde 
abstracts mogen vervolgens uitgewerkt worden tot een volledig projectvoorstel.  
 
Stap 3 

Het volledige projectvoorstel wordt ingediend voor maandag 16 oktober 2023 (12u00) via de expro-

pagina.  

Ten laatste pre-advies aanvragen voor maandag 25 september 2023 (12u00) via de expro-pagina. 

Stap 4 

De psychosociale patiëntencommissie en de psychosociale expertencommissie beoordelen de volledig 
uitgewerkte projectvoorstellen en adviseert vervolgens het bestuursorgaan van Kom op tegen Kanker. 
De definitieve toekenning van de projecten gebeurt door het bestuursorgaan. De uiteindelijke 
beslissing zal vanaf dinsdag 12 december gecommuniceerd worden.  
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