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FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE 

VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 

30 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het 

zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor 

oncologie moeten voldoen om te worden erkend 

 

 

FILIP, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen, artikel 12, § 2; 

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de 

normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het 

zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend; 

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een 

duurzame ontwikkelingseffectbeoordeling uit te voeren, waarin besloten wordt dat 

een effectbeoordeling niet vereist is; 

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling 

Programmatie en Erkenning, gegeven op 12 november 2009; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 april 2013; 

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 juli 2013; 

Gelet op advies 53.328/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juni 2013, met 

toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Artikel 1. Artikel 18 van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende 

vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische 

basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden 

erkend, wordt vervangen als volgt : 

'Art. 18. § 1. Voor de psychosociale begeleiding moet het zorgprogramma voor 

oncologie in het ziekenhuis een beroep kunnen doen op een pluridisciplinair 

psychosociaal supportteam. 

Het in het eerste lid bedoelde pluridisciplinair psychosociaal supportteam bestaat 

minstens uit : 

a) een maatschappelijk werker met ervaring op het vlak van patiënten met 

oncologische aandoeningen; 

b) een psycholoog met minstens vijf jaar ervaring met patiënten met oncologische 

aandoeningen of die een opleiding van minstens dertig uur heeft gevolgd in de 

onco-psychologie; 
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c) een verpleegkundige met minstens vijf jaar ervaring in de verzorging van 

patiënten met oncologische aandoeningen of die is erkend voor de bijzondere 

beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie; 

d) een psychiater. 

Bedoeld pluridisciplinair psychosociaal supportteam moet de patiënt gedurende de 

volledige behandeling kunnen volgen. 

§ 2. De personen die op het ogenblik van het in werking treden van het koninklijk 

besluit van 30 augustus 2013, tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 

2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor 

oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om 

te worden erkend, reeds binnen het ziekenhuis werkzaam zijn in het kader van de 

psychosociale support van patiënten met oncologische aandoeningen, dienen 

uiterlijk vijf jaar na het in werking treden van bedoeld besluit te voldoen aan de in 

paragraaf 1 bedoelde voorwaarden inzake opleiding. 

Personen die na het in werking treden van het voornoemd koninklijk besluit van 30 

augustus 2013, worden aangeworven voor het psychosociaal supportteam, 

beschikken over een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf hun aanwerving, om te 

voldoen aan de voorwaarden inzake opleiding zoals bedoeld in paragraaf 1.'. 

Art. 2. In Hoofdstuk III, Afdeling 2, Onderafdeling 4, van hetzelfde besluit wordt 

een artikel 19/1 ingevoegd luidende : 

'Art. 19/1. § 1. Het zorgprogramma voor oncologie beschikt voor de organisatie en 

de uitvoering van de registraties bedoeld in artikel 11 over een datamanager. Deze 

neemt tevens deel aan het multidisciplinair oncologisch consult zoals bedoeld in 

artikel 8, § 2. 

§ 2. Met het oog op het doelmatig uitvoeren van zijn functie moet de datamanager 

aantonen dat hij met goed gevolg een opleiding heeft gevolgd in ten minste de 

volgende domeinen : 

a) de wettelijke omkadering van de kankerregistratie binnen de zorgprogramma's 

zoals bedoeld in dit besluit; 

b) de confidentialiteits- en privacy-aspecten van de kankerregistratie binnen de 

zorgprogramma's zoals bedoeld in dit besluit; 

c) de Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie; 

d) de kankerregistratie zelf binnen de zorgprogramma's zoals bedoeld in dit besluit 

zijnde enerzijds een theoretische opleiding omtrent ondermeer de definities en 

codeerregels van de kankerregistratie, de registratie van multipele tumoren en de 

online registratie en anderzijds een praktische toepassing van de kankerregistratie; 

e) TNM stadiëring en andere stadiëringen. 

§ 3. De personen die op het ogenblik van het in werking treden van het koninklijk 

besluit van 30 augustus 2013, tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 

2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor 

oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om 

te worden erkend, reeds binnen het zorgprogramma werkzaam zijn als datamanager 

dienen uiterlijk vijf jaar na het in werking treden van bedoeld besluit te voldoen aan 

de in paragraaf 2 bedoelde voorwaarden inzake opleiding. 

Personen die na het in werking treden van het voornoemd koninklijk besluit van 30 



augustus 2013, worden aangeworven voor de functie van datamanager, beschikken 

over een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf hun aanwerving, om te voldoen aan 

de voorwaarden inzake opleiding zoals bedoeld in paragraaf 2. 

§ 4. Naast de in paragraaf 2 bedoelde basisopleiding, volgt de datamanager op 

regelmatige basis voortgezette opleidingen inzake registratietechnische aspecten bij 

specifieke tumoren.'. 

Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van 

dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2013. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Minister van Volksgezondheid, 

Mevr. L. ONKELINX 
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