Brussel, Oktober 2013

Betreft: Deelname aan het project ‘Innovatieve radiotherapie technieken’

Geachte Professor,
Geachte Dokter,
U heeft onlangs uw medewerking toegezegd aan het project ‘Innovatieve radiotherapie
technieken’ door de ondertekening van de ontwerpovereenkomst met het RIZIV. Het
onderzoeksproject kadert in het zoeken naar een nieuw model voor de ziekteverzekering om
aan die patiënten die er baat bij kunnen hebben, op een gecontroleerde manier, nieuwe
behandelingstechnieken te kunnen vergoeden in afwachting van meer wetenschappelijke
evidentie. Het betreft een tijdelijke onderzoeksfinanciering voor 4 jaar door het RIZIV om de
uitvoering van deze nieuwe technieken te bestuderen in radiotherapiediensten die hun
medewerking hieraan toezeggen.
De geselecteerde techniek/indicatie combinaties van innovatieve radiotherapie ontvangen in
dit project een onderzoeksfinanciering, zoals beschreven in de ontwerpovereenkomst.
Patiënten waarvan de behandeling voldoet aan de voorwaarden voor deelname dienen
geregistreerd te worden via de beveiligde online applicatie WBCR van de Stichting
Kankerregister. Er werden 2 afzonderlijke registratiemodules ontwikkeld: één voor
Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) en één voor Accelerated Partial Breast
Irradiation (APBI) and Boost.
Registraties op papier worden niet aanvaard. Om deelname aan het project te faciliteren,
wordt wel een pdf versie van de registratieformulieren ter beschikking gesteld (Bijlage 1.
SBRT en Bijlage 2. APBI and Boost).
Enkel wanneer alle gegevens correct en volledig ingevuld zijn, kunnen de registraties online
verstuurd worden naar de Stichting Kankerregister. Het aantal volledige registraties die via
de online registratiemodules verzonden worden, zullen de basis vormen voor de bijkomende
forfaitaire vergoedingen die door het RIZIV worden betaald aan het ziekenhuis of de
radiotherapiedienst.

Praktische informatie betreffende het verkrijgen van toegang en het gebruik van de online
‘SBRT’ en ‘APBI and Boost’ kankerregistratiemodules kan u vinden in de handleiding in
bijlage (Bijlage 3. Handleiding project Innovatieve radiotherapie technieken). In deze
handleiding werd ook een hoofdstuk ‘Frequently Asked Questions’ toegevoegd dat continu
zal worden aangevuld in de loop van het project. Daarom raden wij u aan om ook regelmatig
onze website te consulteren waar u steeds de meest recente informatie over het project kan
terugvinden via de link www.kankerregister.org/Projectregistratie.
Indien u verdere vragen of opmerkingen heeft omtrent
registratieprocedure, aarzel dan niet om ons te contacteren.
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Vriendelijke groeten,
Dr. Liesbet Van Eycken

Contact informatie projectverantwoordelijken:
Joke Werbrouck (Joke.Werbrouck@kankerregister.org; Tel. 02 250 10 10)
Nancy Van Damme (Nancy.VanDamme@kankerregister.org; Tel. 02 250 10 10)
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