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Ons land kan genieten van een van de beste ziekteverzekeringen in Europa. Desondanks blijven heel 

wat kosten, die slechts gedeeltelijk – of helemaal niet – worden terugbetaald, toch nog ten laste van 

de patiënt gedurende de volledige ziekteperiode. 

Stichting tegen Kanker is zich bewust van deze moeilijkheden en biedt daarom al meer dan 11 jaar lang 

financiële steun aan wie het hardst getroffen wordt door kanker. 

Om te weten wie de Stichting steunt, maar ook met welke kosten zij te maken krijgen, wilden we een 

analyse uitvoeren van de dossiers die onze dienst “Financiële steun” drie jaar lang heeft ontvangen en 

gesteund. 

 

1. Dienst financiële steun  
De dienst financiële steun van de Stichting tegen Kanker maakt deel uit van het Departement Sociale 

begeleiding. De steun aan de patiënten is aanvullend: hij treedt pas in werking nadat beroep werd 

gedaan op de andere officiële instanties en verschillende organisaties die patiënten bijstand verlenen. 

De aanvraag tot steun kan pas worden ingediend wanneer alle andere overheids- of privé-instanties 

werden aangesproken (Ziekenfonds, OCMW, Bijzonder solidariteitsfonds, FOD – Directie-generaal 

voor Personen met een Handicap, Fonds voor de beroepsziekten, privéverzekeringen, …). 

De financiële steun van de Stichting tegen Kanker is voorbehouden voor kankerpatiënten die 

beantwoorden aan de volgende criteria: 

o Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister; 

o Medische kosten hebben die rechtstreeks in verband staan met een kankerpathologie in de 12 

maanden die voorafgaan aan de aanvraag en die werkelijk ten laste blijven van de patiënt; 

o Een inkomen hebben dat lager ligt dan € 1 500 netto/maand voor een alleenstaande of € 2 500 

netto/maand voor een gezin; 

o De kankerdiagnose werd gesteld in de 5 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag; 

in geval van een herval, wordt de datum van het hervallen in rekening genomen; 

o Voor de overleden patiënten, moet de aanvraag worden ingediend door de rechtstreekse 

erfgenamen via een sociaal werker, binnen de 6 maanden na het overlijden. 

De tussenkomst, ten bedrage van maximaal € 1 000 per jaar, mag slechts twee opeenvolgende jaren 

worden toegekend. Per jaar kunnen er vier aanvragen voor dezelfde patiënt worden ingediend ten 

bedrage van een maximale tussenkomst van de Stichting van € 1 000 per patiënt per jaar.  

2. Methodologie 

2.1. Analyse over 3 jaar 
Binnen het kader van dit onderzoek hebben we besloten de gegevens te analyseren van de patiënten 

die een dossier voor financiële steun hebben ingediend tussen 1 januari 2013 en 31 december 2015. 

Zo maken we een analyse van data die werden ingezameld over een periode van de voorbije drie jaar. 

De gegevens werden uit de database van de Stichting gehaald op 18 april 2016. 

Na een eerste deel waarin we vrij kort de gegevens van alle ontvangen dossiers analyseren, gaan we 

in ons onderzoek dieper in op de dossiers die werden aanvaard en financiële steun kregen van de 

Stichting tegen Kanker. 
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2.2. Eventuele bias 

2.2.1. Ingevuld door sociaal assistenten 

Een aanvraag voor financiële steun moet worden ingediend door een professional uit de sociale sector, 

via het ziekenfonds, het behandelingscentrum of nog het OCMW van de gemeente waar de patiënt 

woont. De geanalyseerde data komen dus rechtstreeks uit de database, die wordt ingevuld door ofwel 

rechtstreeks de sociaal assistent (via onze online applicatie), ofwel door een medewerker van de 

Stichting, op basis van een papieren invulformulier dat werd ingevuld door de sociaal assistent en met 

de post verstuurd naar de Stichting tegen Kanker1.  

Daarom worden de betrouwbaarheid en de volledigheid van de ingezamelde gegevens beïnvloed door 

eventuele invulfouten, maar ook door het eventueel ontbreken van bepaalde informatie. 

Het hoge aantal geanalyseerde dossiers laat ons echter toe patronen te onderscheiden die inzicht 

verschaffen in ons publiek. 

2.2.2. Beperkte informatie 

Onze studie zal zich ook beperken tot de analyse van de informatie die moet worden ingevuld op het 

standaardformulier. Zo hebben we bijvoorbeeld geen informatie over de instellingen die al 

tussenkomen in de terugbetaling van de kosten, noch over de exacte bedragen waarover het gaat. We 

onderzoeken dus niet de aard van de terugbetalingen, noch de instellingen die ze hebben uitgevoerd 

(ziekenfondsen, extra verzekeringen, …) voor de aanvraag bij Stichting tegen Kanker. 

 

3. Analyse van de ontvangen dossiers 
 

In dit eerste deel geven we een beknopt overzicht van alle dossiers die Stichting tegen Kanker heeft 

ontvangen. Daarbij horen zowel de aanvaarde dossiers als de onvolledige of voorlopig geweigerde 

dossiers.  

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op de analyse van de dossiers die werden aanvaard en 

financiële steun kregen van onze dienst. 

 

3.1. Aantal ontvangen aanvragen 
 

Enkele belangrijke cijfers voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2015: 

- 2947 patiënten hebben 3352 aanvragen voor financiële steun ingediend bij Stichting tegen 

Kanker. Gemiddeld heeft dus elke patiënt 1.13 aanvragen ingediend (1 tot 4 aanvragen per 

patiënt). 

- 2869 aanvragen werden aanvaard en kregen financiële steun. 

- 308 ingediende dossiers werden beschouwd als onvolledig en kregen dus tot op heden geen 

financiële steun. 

- 175 aanvragen werden geweigerd, omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. 

 

                                                           
1 Formulaire papier en annexe 
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We zien dat we over de drie jaar een constant aantal aanvragen hebben ontvangen, zij het in licht 

dalende lijn over de jaren heen. De overgrote meerderheid van de aanvragen (86%) werd aanvaard en 

kreeg financiële steun. 

 

 
 

3.2. Geografische herkomst & geslacht van de patiënt 
Als we de geografische herkomst van onze aanvragers analyseren, zien we een groot overwicht van 

aanvragen uit het Franstalige landsgedeelte. Zo werd 76.4% van de aanvragen ingediend door 

Franstalige patiënten (2560 dossiers) in vergelijking met 23.6% door Nederlandstalige patiënten (792 

dossiers). Dit significante verschil is zeker gedeeltelijk te verklaren door het feit dat de organisatie 

“Kom op Tegen Kanker”, die uitsluitend in Vlaanderen actief is, ook financiële steun biedt. 

Geografisch gezien komen de aanvragen het vaakst uit de regio’s Luik, Henegouwen en Brussel. 
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We zien ook een licht overwicht van vrouwen bij de patiënten die een dossier indienen. Zo zijn 58% 

van de aanvragers vrouwen, tegen 42% mannen. 

 

4. Analyse van de gefinancierde dossiers  
 

Dit hoofdstuk zal dieper ingaan op de aanvragen voor financiële steun die werden aanvaard en steun 

kregen van de Stichting tegen Kanker. We schetsen eerst het typische profiel van de patiënt, vooraleer 

verder in te gaan op zijn medische, socio-professionele en financiële situatie. Ten slotte gaan we de 

verschillende ziektegerelateerde kosten analyseren die de patiënten hebben op het moment dat ze 

beroep doen op de Stichting, om daaruit de grote tendensen te kunnen afleiden. 

 

4.1. Profiel van de patiënt 

4.1.1. Geslacht & leeftijd 

Zoals we reeds hadden vastgesteld bij alle ontvangen (aanvaarde en geweigerde) dossiers, krijgen er 

iets meer vrouwen (58.3%) financiële steun van de Stichting dan mannen (41.7%). 

De gemiddelde leeftijd van onze aanvragers is 61 jaar (61 bij de vrouwen en 63 bij de mannen). We 

stellen vast dat 53.8% van de patiënten tussen de 51 en de 70 jaar oud is.  

Ondanks het vrouwelijke overwicht, blijken in verhouding meer mannen steun aan te vragen naarmate 

ze ouder worden. Zo hebben we meer aanvragen ontvangen van mannen van “81 jaar en +” dan van 

vrouwen van diezelfde leeftijd. 
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We vergelijking dit met het aantal nieuwe kankerdiagnoses in ons land in 2013. Op het eerste zicht 

volgt de lijn van de patiënten die steun hebben gekregen min of meer de lijn van het aantal nieuwe 

kankerdiagnoses (bron: Kankerregister). Zo kreeg de leeftijdscategorie “60-70 jaar” het vaakst 

financiële steun van de Stichting, maar kregen die personen ook het meest nieuwe kankerdiagnoses. 

Absolute aantal invasieve tumoren (excl. non-melanoma) per leeftijdscategorie 

 

Bron: Stichting Kankerregister – 20132 

We zien echter snel een verschil in de verdeling mannen/vrouwen: er krijgen meer vrouwen financiële 

steun dan mannen, terwijl het aantal nieuwe diagnoses hoger ligt bij mannen. Het lijkt er dus op dat 

                                                           
2 http://www.kankerregister.org/Statistieken_cijfers 
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vrouwen meer dan mannen de neiging hebben om steun aan te vragen via hun sociaal assistent. Verder 

zullen we zien dat ze nochtans niet echt te maken krijgen met hogere uitgaven dan mannen. 

4.1.2. Geografische spreiding 

De meeste steun werd toegekend aan Franstalige patiënten: zo is 78% van de ondersteunde patiënten 

Franstalig, tegenover 22% Nederlandstalig. Dit significante verschil is zeker gedeeltelijk te verklaren 

door het feit dat de organisatie “Kom op Tegen Kanker”, die uitsluitend in Vlaanderen actief is, ook 

financiële steun biedt aan kankerpatiënten.  

 

Er is nog een ander element dat dit onevenwicht kan verklaren. Bij nader inzien blijken de meeste 

steunaanvragen te komen uit de provincies Luik en Henegouwen, gevolgd door het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 
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In 2013 heeft de POD Federaal Wetenschapsbeleid een studie uitgevoerd en gefinancierd met de titel 

“Stedelijke en plattelandsarmoede”3, op vraag van het “Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting” om de armoede op lokale schaal te analyseren in heel 

België.  

De onderzoekers hebben een synthetische index opgemaakt, op basis van 138 variabelen: naast de 

gezinsinkomsten zijn dat ook de toegang tot medische zorgen, de mobiliteit, de woonomstandigheden, 

enz. De kaart hieronder toont duidelijk aan dat de gemeenten op Vlaams grondgebied minder te 

kampen hebben met armoede dan hun Waalse en Brusselse buren. De provincies Henegouwen, 

Brussel en Luik springen er bovendien uit omwille van hun hogere armoede-index. 

 

Bron: Marissal P., May X. & Mesa Lombillo D. (2013). Stedelijke en plattelandsarmoede, p.69 

 

4.1.3. Medische situatie 

Pathologie van de patiënten 

NB: de categorie “Andere” is de meest vertegenwoordigde pathologie bij de patiënten die financiële 

steun krijgen van de Stichting. Dit is vooral te verklaren door het feit dat de gegevens worden 

ingegeven door niet-gezondheidsprofessionals. De sociaal assistent moet een medisch attest 

toevoegen aan het patiëntdossier. Wanneer een sociaal assistent de exacte term voor een pathologie 

niet kent, zien we dat standaard de pathologie “Andere” wordt geselecteerd. Onze analyse is dus niet 

exhaustief, maar kan niettemin enkele globale tendensen opleveren. 

Uit de analyse van onze populatie mannen, met uitzondering van de categorie “Andere”, blijkt dat 

longkanker het meest vertegenwoordigd is (19%), gevolgd door darmkanker (7%) en 

                                                           
3 Marissal P., May X. & Mesa Lombillo D. (2013). Stedelijke en plattelandsarmoede. Brussel: Federaal 
Wetenschapsbeleid, p.69 URL:  www.luttepauvrete.be/publications/Pocico/rapportfinal.pdf 

http://www.luttepauvrete.be/publications/Pocico/rapportfinal.pdf
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strottenhoofdkanker (5%). Prostaatkanker, nochtans het wijdst verspreid bij deze populatie, komt pas 

op de vierde plaats. 

Bij de vrouwen is borstkanker het best vertegenwoordigd bij de patiëntes die steun krijgen van de 

Stichting, met 42% van de gevallen. Gevolgd door de categorie “Andere” (22%), met dezelfde 

opmerking als bij de mannen. Daarna volgen longkanker (10%) en lymfoom (4%). Dikkedarmkanker, 

nochtans de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen, staat slechts op de vijfde plaats. 
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Behandelingsstadium 

We bekijken nu in welk behandelingsstadium de patiënt zich bevindt wanneer hij beroep doet op de 

Stichting tegen Kanker. We zien onmiddellijk dat de meeste patiënten (62%) in de behandelingsfase 

zitten. 15% van de patiënten is in remissie, en 9% is overleden. In dat geval wordt de aanvraag 

ingediend door de naasten van de patiënt. 

 

 

4.1.4. Gezinssituatie 

We buigen ons nu over de gezinssituatie van ons publiek. We zien dat de meeste van onze patiënten 

een gezin hebben (63%), terwijl 37% alleenstaand is. Er komen twee tendensen naar voor uit de 

grafieken: 41% van onze patiënten heeft een gezin met een kind ten laste, en 36% is alleenstaand, 

zonder kind ten laste.  

De gemiddelde leeftijd van ons publiek (61 jaar) kan verklaren waarom deze patiënten niet veel 

kinderen ten laste meer hebben. 
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4.1.5. Socioprofessionele situatie 

NB: de analyse van de socioprofessionele situatie van onze patiënten moet met omzichtigheid worden 

behandeld. Het aanvraagformulier combineert nu verschillende categorieën onder een noemer die 

eigenlijk beter zouden worden opgesplitst en afzonderlijk behandeld. 

Toch blijkt duidelijk dat gepensioneerden (of personen ten laste van een gepensioneerde) en invaliden 

het meest vertegenwoordigd zijn bij onze populatie. Zo wordt 39% van onze tegemoetkomingen 

toegekend aan een gepensioneerde (of een persoon ten laste van een gepensioneerde), terwijl 34% 

wordt toegekend aan invaliden. Actieve zelfstandigen maken maar 0,5% van ons ondersteund publiek 

uit. 

 

 

4.1.6. Inkomsten 

NB: bij de indiening van hun dossier, worden de inkomsten en kosten van de patiënten opgevraagd 

voor een referentieperiode gaande van 1 tot 12 maanden. Om deze bedragen te kunnen vergelijken 

en er tendensen uit te kunnen afleiden, hebben we besloten ze per maand te berekenen. We hebben 

dus een maandelijks gemiddelde van de kosten en inkomsten berekend voor de referentieperiode.  

Daaruit blijkt dat het gemiddelde maandelijkse inkomen van het gezin van onze patiënten – of ze nu 

een gezin hebben of alleenstaand zijn – € 1089 bedraagt. 

Percentiel 25 € 868 

Percentiel 50 € 1090 

Percentiel 75 € 1241 

Min € 0 

Max € 2430 

 

Een gezin heeft gemiddeld een maandelijks inkomen van:   

- Patiënt met gezin: € 1022/maand 

- Alleenstaande patiënt: € 1031/maand 
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Uit de analyse van het inkomenstype van het gezin blijkt dat het hoogste gezinsinkomen een 

pensioenuitkering is (38%), gevolgd door een ziekte-uitkering (30%). Deze resultaten sluiten aan bij 

onze tabel hierboven omtrent de socioprofessionele situatie van de patiënten (meerderheid van 

gepensioneerden, partner van gepensioneerde of invaliden), alsook bij ons leeftijdsgemiddelde (61 

jaar) waartoe meer gepensioneerden behoren. 

 

 

4.2. Toegekende steun & analyse van de kosten 
Als de patiënt beantwoordt aan de criteria van de Stichting tegen Kanker, kan de Stichting een 

maximaal bedrag van € 1000 toekennen, verdeeld over maximum vier aanvragen per jaar. Deze steun 

kan niet meer dan twee opeenvolgende jaren worden toegekend. Eenzelfde aanvrager kan dus een 

maximale steun van € 2000 krijgen op twee jaar tijd. 

Ter herinnering: het toegekende bedrag wordt altijd berekend in functie van de ziektegerelateerde 

kosten die ten laste blijven van de patiënt. 

In dit hoofdstuk bekijken we eerst kort welke bedragen de Stichting tussen 2013 en 2015 heeft 

toegekend, vooraleer dieper in te gaan op de analyse van de ziektegerelateerde kosten die onze 

patiënten en/of hun naasten moeten dragen. We analyseren dus wel degelijk de kosten die ten laste 

blijven van de patiënt, na de terugbetaling(en) door elke andere overheids- of privé-instantie. Dat geeft 

ons een idee van de kost die de ziekte voor de patiënt en zijn naasten met zich meebrengt en de impact 

die deze kost kan hebben op hun leven. 

4.2.1.  Toegekende steun  

Op de drie referentiejaren van ons onderzoek (2013-2015), heeft de Stichting de kankerpatiënten 

gesteund voor een totaalbedrag van € 1.676.623. 
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Jaar Totaalbedrag (€) Toegekende aanvragen 

2013 599.066 1006 

2014 555.925 953 

2015 521.632 900 

 

Het gemiddelde toegekende bedrag per aanvraag is € 584,7. 

Percentiel 25 € 300 

Percentiel 50 € 461  

Percentiel 75 € 1000  

 

 

4.2.2. Hospitalisatieverzekering 

Vooraleer in detail in te gaan op de kosten die de ziekte met zich meebrengt, vinden we het belangrijk 

om een extra gegeven te bekijken, met name: de dekking van de patiënten door een 

hospitalisatieverzekering. 

We zien namelijk dat slechts 23,7% van onze patiënten gedekt wordt door een 

hospitalisatieverzekering op het moment van hun aanvraag voor financiële steun. Dat betekent dat 

76,3% er geen heeft, en dus aanzienlijke kosten voor hun rekening zal moeten nemen bij hun verblijf 

in het ziekenhuis.  

 

4.2.3. Analyse van de kosten ten laste van de patiënt 

Om recht te hebben op onze financiële steun, moeten de kosten verband houden met een 

kankerpathologie en betrekking hebben op een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan 

de aanvraag.  

NB: het basisformulier vermeldt 8 kostencategorieën. Na analyse van de categorie “Andere”, die vrij 

omvangrijk was, zagen we verschillende categorieën opduiken die regelmatig terugkeerden. Om tot 

een betere analyse te komen, hebben we besloten enkele aanpassingen door te voeren: we hebben 

twee nieuwe categorieën toegevoegd (Revalidatie/herstel & Protheses) en de categorie “Consultaties” 

uitgebreid tot “Consultaties en medische prestaties”. De categorie “Andere” werd zo ontlast en onze 

analyse werd verfijnd. 

Definitie van de kostencategorieën 

1) Ziekenhuiskosten: deze categorie omvat de verblijfkosten, de honoraria en de 

apothekerskosten van de patiënt tijdens zijn ziekenhuisverblijf. 

2) Consultaties & prestaties: hier vinden we de consultatiekosten (huisartsen en specialisten), 

alsook de andere medische prestaties die verband houden met de ziekte (kinesitherapeut, 

verpleegkundige zorgen, laboratoriumanalyses, …). 

3) Apotheek: de categorie “apotheek” omvat uitsluitend het aandeel ten laste van de patiënt voor 

de geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de ziekte, voorgeschreven 

door een arts en verkrijgbaar bij de apotheek. Alternatieve medicatie wordt niet in rekening 

gebracht wanneer het de enige vorm van behandeling is (allopathie). 

4) Protheses: hiertoe behoren alle kosten die verband houden met protheses (haarprotheses of 

andere). 
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5) Specifieke voeding: deze categorie omvat vloeibare voeding via enterale of parenterale sonde, 

maar ook bijkomende voeding op voorschrift van een arts of een diëtist, die verband houdt met 

de ziekte en/of de behandelingen. 

6) Transport: het gaat hier uitsluitend om het transport binnen het kader van de behandelingen 

(chemo- en radiotherapie) in het ziekenhuis volgens het KB van 25/05/2007 en van 03/06/2007.  

- In geval van gebruik van het privévoertuig, kunnen enkel de kilometers tussen de 

verblijfplaats van de patiënt en het behandelingscentrum worden aangerekend aan € 0.1 per 

kilometer. 

- In geval van gebruik van een vervoerdienst of ziekenwagen, wordt enkel het remgeld in 

rekening genomen (na aftrek van de terugbetaling door de verzekeraar/het ziekenfonds).  

7) Thuishulp: elke hulp die wordt aangeboden door hulp- en thuiszorgorganisaties. 

8) Huur/aankoop materiaal: elk medisch materiaal dat werd gekocht of gehuurd en dat verband 

houdt met de ziekte. 

9) Revalidatie/Herstel: alle kosten die te maken hebben met een oncologisch herstel- of 

revalidatieverblijf van de patiënt. 

10) Andere: deze categorie omvat diverse kosten die ten laste blijven van de patiënt, zoals de 

aankoop van aangepaste kledij, de aanpassing van de woonplaats naar aanleiding van de 

gevolgen van de ziekte, kinderoppas tijdens de behandelingen van de ouder, enz… 

 

Globale analyse van de kosten – Per categorie 

Na terugbetaling door de overheids- en privé-instanties, heeft de patiënt vaak nog verre van het 

volledige kostenplaatje van zijn ziekte betaald, ondanks het gunstige Sociale zekerheidssysteem in 

België. Gemiddeld kostte de ziekte € 289 per maand aan de personen die financiële steun kregen van 

de Stichting tegen Kanker gedurende de vermelde referentieperiode. Deze referentieperiode is 

gemiddeld 8 maanden lang. 

De tabel hieronder geeft de details weer van onze analyse voor elk van de kostencategorieën. 

Kostencategorie N=2869 N=aantal personen dat kosten aangeeft 
binnen een bepaalde categorie  

Aantal 
dossiers 

% 
dossiers 

Totaal ten 
laste (€) 

Maandelijks 
gemiddelde 
per dossier 
(€) 

Min Max p25 p50 p75 

Ziekenhuiskosten 2.452 85% 2.190.180 186 1 41800 35 84 176 

Consultaties & prestaties 1.580 55% 457.606 43 1 2500 8 21 44 

Apotheek 2.332 81% 980.722 60 1 1427 20 38 71 

Protheses 277 10% 95.610 108 1 1500 20 41 92 

Specifieke voeding 208 7% 147.925 111 1 1438 16 47 134  

Transport 649 23% 137.216 41 1 1000 7 16 36 

Thuishulp 446 16% 193.879 59 1 1507 13 30 64 

Huur/aankoop materiaal 479 17% 148.934 57 1 2093 60 150 346 

Revalidatie/Herstel 22 1% 33.667 270 6 1638 52 162 359 

Andere  87 3% 63.531 345 1 23666 12 35 96 

 

NB: zoals toegelicht supra, is slechts 23,7% van onze patiënten gedekt door een 

hospitalisatieverzekering. Dit gegeven moet in rekening worden gebracht bij de lezing van 

onderstaande analyse. 
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De grote tendensen die naar voor komen uit deze tabel:  

De vaakst voorkomende kostencategorieën in de dossiers: 

1) Ziekenhuiskosten  

2) Apotheek 

3) Consultaties & prestaties 

4) Transport 

5) Huur/aankoop materiaal 

De categorieën die gepaard gaan met de hoogste kosten (op alle aanvragen): 

1) Ziekenhuiskosten 

2) Apotheek 

3) Consultaties & prestaties 

4) Thuishulp 

5) Huur/aankoop materiaal 

De categorieën die gepaard gaan met de hoogste maandelijkse kosten voor de patiënt (gemiddeld): 

1) Andere 

2) Revalidatie/Herstel 

3) Ziekenhuiskosten 

4) Specifieke voeding 

5) Protheses 

Het blijkt duidelijk dat de ziekenhuiskosten het vaakst ten koste blijven van de patiënt en een zware 

belasting betekenen (gemiddeld € 186 per maand). 

NB: we hebben vastgesteld dat 76,3% van onze populatie niet gedekt werd door een 

hospitalisatieverzekering op het moment van hun aanvraag. Wanneer we dit gegeven opnemen in 

onze analyse, spreken de resultaten onmiddellijk voor zich, en tonen ze aan dat de patiënten met een 

hospitalisatieverzekering merkelijk lagere kosten te verwerken krijgen dan zij die geen verzekering 

hebben.  
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Zelfs al betreft het niet alle patiënten, toch is het belangrijk de nog hoge kost voor de patiënt en zijn 

naasten te vermelden van revalidatie & herstel, van de specifieke voeding en van de protheses. Deze 

categorieën genieten immers geen hoge terugbetaling en zijn dus een zware financiële belasting van 

de betrokken patiënten. 

Analyse van de kosten – Volgens pathologie 

We wilden nagaan welke pathologieën na terugbetaling het duurst zijn voor de patiënt. De tabel 

hieronder geeft weer, in dalende lijn en per kankertype, welke gemiddelde kost de patiënt maandelijks 

moet dragen. 

NB: we moeten deze gegevens nogmaals met omzichtigheid bekijken: de categorie “Andere” kan 

inderdaad pathologieën omvatten die niet gekend waren bij de sociaal assistenten en die zij dus niet 

helemaal correct hebben ingegeven in het systeem. We vinden het niettemin interessant om hieruit 

de belangrijkste tendensen af te leiden. 

 

Pathologie 
Gemiddelde maandelijkse kost voor 
de patiënt 

Leukemie 637 

Strottenhoofdkanker 386 

Hersentumor 356 

Urinewegkanker 337 

Andere 325 

Pancreaskanker  304 

Eierstokkanker  303 

Prostaatkanker 302 

Baarmoederkanker 299 

Nierkanker 280 

Zaadbalkanker 274 

Multipel myeloom of ziekte van Kahler 265 

Longkanker 261 

Lymfoom 254 

Leverkanker 246 

Dikkedarmkanker 238 

Huidkanker 231 

Vulvakanker 228 

Borstkanker 228 

Maagkanker 210 

Retinoblastoom 119 

Totaal 289 
 

Volgens de gegevens die werden ingezameld bij de personen die financiële steun hebben aangevraagd 

bij de Stichting tegen Kanker, blijkt dat leukemie met voorsprong de ziekte is die de patiënt het meest 

kost (€ 637/maand), gevolgd door strottenhoofdkanker (€ 386/maand) en hersenkanker (€ 

356/maand). 



18 
 

Het onderzoek dat de organisatie “Kom op Tegen Kanker” heeft uitgevoerd in 2015 gaf ook de uiterst 

hoge kost van leukemie aan, van hersenkanker en van KNO-kankers in vergelijking met andere 

pathologieën4. 

Maar wat zijn nu precies die kosten die ten laste blijven van de patiënt? Hieronder hebben we voor elk 

van de vijf duurste pathologieën uitgewerkt welke kostencategorieën verscholen zitten achter deze 

bedragen. 

 

Leukemie: de hoogste kosten zijn de ziekenhuiskosten (79%), daarna de apotheekkosten (7%) en ten 

slotte de transportkosten (4%). 

Strottenhoofdkanker: de ziekenhuiskosten maken het grootste deel uit (37,5%), gevolgd door de 

apotheekkosten (22,5%) en de specifieke voeding via sonde (18%). 

Hersenkanker: ook hier zijn de ziekenhuiskosten de hoogste (33%), gevolgd door de consultaties en 

medische prestaties (16%) en de protheses (11,5%). 

Urinewegkanker: 82% van de kosten ten laste van de patiënt zijn ziekenhuiskosten, 9% betreffen de 

apotheek en 7% heeft te maken met consultaties en medische prestaties. 

NB: we vermelden nogmaals dat de minderheid van de patiënten (23,7%) die een 

hospitalisatieverzekering heeft minder hoge hospitalisatiekosten zal te verwerken krijgen. 

Analyse van de kosten – Volgens ziektestadium 

Wanneer we de stadia van de ziekte vergelijken, blijkt dat de patiënten in de terminale fase van hun 

ziekte de hoogste kosten hebben. Zo heeft een persoon in terminale fase een gemiddelde maandelijkse 

kost van € 525 ten laste. De naasten van een overleden patiënt moeten rekening houden met 

                                                           
4 Claes, A.; Heremans, C.; Lauwers, E.; Neefs, H. & Verhaegen, H. (2015) Analyse kankerfonds: zorgkosten en 

inkomen van de aanvragers, Brussel: Kom op tegen Kanker, p.60 
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gemiddeld € 407 per maand. Het zijn de patiënten die hervallen zijn, die de laagste kosten lijken te 

dragen. 

 

 

Analyse van de kosten – Volgens het geslacht van de patiënt 

We hebben gezien dat er meer vrouwen dan mannen een aanvraag indienen en financiële steun krijgen 

van de Stichting. Dat zou ons kunnen doen denken dat zij zwaardere kosten moeten dragen dan 

mannen. Dat is volgens de analyse van onze gegevens nochtans niet het geval. 

Tijdens de referentieperiode uit het dossier, hebben de vrouwen gemiddelde kosten van € 265 per 

maand, terwijl de mannen gemiddeld € 322 moeten betalen. De mannen hebben daarbij gemiddeld 

een iets hoger bedrag ontvangen dan de vrouwen (€ 598 tegenover € 575). 

Een mogelijke hypothese ter verklaring van dit overwicht van de vrouwen bij de steunaanvragen is 

misschien te zoeken in de hulprelatie. Zouden vrouwen meer geneigd zijn om hulp te vragen dan 

mannen? 

 

 

 Maandelijkse kosten 
(€ - gemiddelde) 

Maandelijkse 
gezinsinkomen  
(€ - gemiddelde) 

Toegekende hulp 
(€ - gemiddelde) 

Vrouwen 265 1087 575 

Mannen 322 1090 598 

 

Analyse van de kosten – Volgens leeftijd van de patiënt 

Wat de leeftijd van de patiënten betreft, zien we snel dat de jongeren benadeeld zijn in vergelijking 

met de ouderen. Zo krijgt de kleine groep van patiënten van 0 tot 16 jaar te kampen met maandelijkse 
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kosten die gemiddeld bijna drie keer zo hoog zijn dan alle patiënten samen (0-16 jaar = € 846/maand, 

tegenover € 289/maand voor alle patiënten).  

 

 

Na analyse van de kostencategorieën die verborgen zitten achter deze jongeren, blijken nogmaals de 

ziekenhuiskosten de belangrijkste te zijn. Zo gaat € 630 van de gemiddeld € 846 per jaar (74%) op aan 

ziekenhuisfacturen. In die leeftijdscategorie heeft 45% van de patiënten van 0 tot 16 jaar oud en die 

steun krijgen van de Stichting leukemie. Dit gegeven kan eventueel in verband worden gebracht met 

de hoge kosten die gepaard gaan met deze pathologie (zie hierboven). 

In 2015 observeerde de organisatie “Kom op Tegen Kanker” ook een groot verschil tussen de jongere 

en oudere patiënten onder de Vlaamse bevolking5. 

Analyse van de kosten – Volgens de geografische spreiding 

Een andere analyse uit 2011 (uitgevoerd door “Kom op Tegen Kanker”, CM en de KUL) bracht grote 

regionale ongelijkheden aan het licht wat betreft de ziektekosten6. Zo krijgen patiënten die in het 

Brusselse Gewest wonen, te kampen met hogere medische uitgaven dan hun buren en dat in 

verschillende stadia van de ziekte. 

Wat betreft de dienst financiële steun van de Stichting is het niet in Brussel, maar in de provincie 

Vlaams Brabant dat de patiënten de hoogste kosten hebben.  

 

Provincie Gemiddelde maandelijkse kosten (tijdens de referentieperiode) 

Vlaams Brabant 427 

Luik 319 

West-Vlaanderen 317 

Oost-Vlaanderen 290 

Antwerpen 286 

                                                           
5 Claes, A.; Heremans, C.; Lauwers, E.; Neefs, H. & Verhaegen, H. (2015) Analyse kankerfonds: zorgkosten en 

inkomen van de aanvragers, Brussel: Kom op tegen Kanker, p.67 

6 Pacolet, J; De Coninck, A.; Hedebouw, G.; Cabus, S.; & Spruytte, N. (2011) De medische en niet-medische 

kosten van kankerpatienten. Leuven: HIVA KULeuven, p.95 
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Luxemburg 284 

Brussel 263 

Henegouwen 259 

Limburg 259 

Namen 258 

Waals Brabant  255 

Totaal gemiddelde 289 
 

Begunstigden 

Een vraag voor financiële hulp kan worden ingediend door de patiënt, maar ook door een naaste of 

een derde. Van de ontvangen en gesteunde dossiers tussen 2013 en 2015, was 89% van de 

eindbegunstigden de patiënt zelf. De naasten vertegenwoordigen 9%, terwijl externen 

(schuldbemiddelaars of voorlopige bewindvoerders) slechts 2% van de begunstigden uitmaken.  

 

Impact van de ziektekost op het inkomen van de patiënt 

Om een idee te krijgen van de impact van de ziektekost op hun leefstijl, hebben we besloten na te gaan 

welk aandeel van het inkomen van de patiënten gaat naar de ziektekosten tijdens de vermelde 

referentieperiode. 

Belangrijk is dat de ziekte soms leidt tot een salarisinkrimping van de patiënt7, die vaak zijn 

professionele carrière op pauze moet zetten en/of minder moet gaan werken (tijdelijk of op lange 

termijn). We kunnen deze inkrimping jammer genoeg niet evalueren binnen ons onderzoek. 

Tijdens de referentieperiode vertegenwoordigen de kosten die ten laste blijven van de patiënt 

gemiddeld 28% van het gezinsinkomen, de mediaan ligt op 16%. Het is dus een niet te verwaarlozen 

belasting van de leefstijl van de patiënt. 

Percentiel 25 9% 

Percentiel 50 16% 

Percentiel 75 28% 

Min 1% 
 

                                                           
7 Rapport 2011 van L’Observatoire sociétal des cancers, Ligue contre le Cancer, Paris 2011, p. 68. 
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Max 3883% 

Mediaan 16% 
 

 

5. Samenvatting van de sleutelideeën 
Uit de analyse van de aanvragen voor financiële steun die de Stichting tegen Kanker heeft ontvangen 

tussen januari 2013 en 31 december 2015 hebben we verschillende globale tendensen kunnen 

afleiden, die hieronder zijn samengevat in sleutelpunten.  

Algemeen 
1) De Stichting blijft een constant aantal aanvragen ontvangen, in licht dalende lijn (gemiddeld 

1117 aanvragen/jaar). 

2) De meeste dossiers die de Stichting heeft ontvangen, kregen steun (86%). 

Profiel van de ondersteunde patiënt 
3) De meeste aanvragers zijn Franstaligen (78%) en vrouwen (58,3%). 

4) De 3 best vertegenwoordigde provincies zijn Luik, Henegouwen en Brussel. 

5) De gemiddelde leeftijd van onze patiënten is 61 jaar. 

6) De meeste van onze patiënten hebben een gezin (63%). 

7) Er zijn twee grote tendensen te onderscheiden wat betreft de gezinssituatie: alleenstaanden 

zonder kinderen (36%) en personen met een gezin en een kind ten laste (41%). 

8) Het hoogste gezinskomen is vaak een pensioen- (39%) of invaliditeitsuitkering (34%). 

9) Het gemiddelde gezinsinkomen is € 1090 per maand tijdens de referentieperiode. 

Kosten 
10) Een grote meerderheid van de patiënten (76,3%) heeft geen hospitalisatieverzekering. 

11) De ziekenhuiskosten komen het vaakst voor en zijn ook de hoogste kosten. 

12) De kosten die geen verband houden met zorg (revalidatie/herstel, protheses, specifieke 

voeding, transport, …) zijn een grote belasting voor de patiënt. Er is nauwelijks terugbetaling. 

13) Leukemie blijft de duurste pathologie. 

14) De patiënt in terminale fase moet de meeste kosten dragen. 

15) Jongeren moeten meer kosten dragen dan ouderen. 

16) De ziektegerelateerde kosten vertegenwoordigen gemiddeld 28% van het gezinsinkomen. 

 

Om onze analyse verder te kunnen uitwerken, zou het interessant zijn om sociaal assistenten samen 

te brengen voor een gezamenlijk gesprek en hen onze observaties voor te leggen en af te wegen tegen 

de realiteit van hun werkterrein. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk om de patiënten te sensibiliseren voor het nemen van een 

hospitalisatieverzekering. We stellen vast dat de hoogste kosten voor de patiënten nog altijd de 

ziekenhuiskosten zijn, die aanzienlijk kunnen worden beperkt door een hospitalisatieverzekering.  
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Bijlagen 

Aanvraagformulier financiële steun  
1) Algemene regels en criteria 

 De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of  privé-instanties  
gecontacteerd werden (mutualiteit, OCMW, het Bijzonder Solidariteitsfonds, het Directie-generaal 
voor Personen met een Handicap, Fonds voor Beroepsziekten, privé-verzekeringen, enz.). 

 De patiënt moet gedomicilieerd zijn in België (= ingeschreven in het vreemdelingen- of 
bevolkingsregister) en behandeld worden in België. Hij moet in orde zijn met de verplichte 
verzekering bij een Belgische mutualiteit.  

 Het netto inkomensplafond per maand van de aanvrager mag niet hoger liggen dan:   
€ 1500 voor een ALLEENSTAANDE (persoon die alleen woont) en € 2 500 voor een GEZIN 
(familie/samenwonende gedomicilieerd op hetzelfde adres). 

 Volgende documenten dienen verplicht onder gesloten omslag te worden verstuurd naar de 
Stichting tegen Kanker:   

o Een medisch attest, correct ingevuld, ondertekend en  gestempeld door de oncoloog of de 
behandelende arts. Het medisch attest is 12 maanden geldig.  

o Een recente gezinssamenstelling   
o Een kopie van de bankkaart van de begunstigde 
o De bewijzen van het inkomen van het gezin  
o In geval van schuldbemiddeling, moet ook een attest van een erkend centrum 

(bemiddelaar, OCMW, notaris, …) verstuurd worden naar de Stichting 
o In geval van aanvraag na overlijden, moet een attest van erfgenaam verstuurd worden 

naar de Stichting.  Er is ook een schriftelijke toestemming van alle erfgenamen nodig om 
een bedrag te storten op het bankrekeningnummer van één van die erfgenamen.  

 Er kunnen aanvragen ingediend worden tot maximum 5 jaar na diagnose (bij herval geldt de 
nieuwe diagnosedatum).  

 Indien verschillende leden van hetzelfde gezin in behandeling zijn voor kanker kunnen ze  
verschillende dossiers indienen. Bij de berekening van de tussenkomst zullen we evenwel rekening 
houden met de gunstigste situatie voor het gezin (al dan niet cumul van kosten en inkomsten). 

 Er wordt enkel rekening gehouden met de medische kosten die aan de diagnose van kanker 
verbonden zijn gedurende een periode van maximum 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag, 
in verhouding met de datum van diagnose.  

 Een dossier kan ten laatste tot 6 maand na overlijden van de patiënt, indien er erfgenamen zijn.  

 De begrafeniskosten kunnen niet in rekening worden gebracht.  

 De tussenkomst, ten bedrage van maximum 1000 euro, kan niet meer dan twee opeenvolgende 
jaren worden toegekend. Per jaar kunnen vier aanvragen per patiënt worden ingediend ten 
bedrage van maximaal 1000 euro per patiënt per jaar. Het bedrag dat wordt toegekend aan de 
aanvrager wordt altijd berekend in functie van de medische kosten die ten laste blijven van de 
patiënt. De tussenkomst wordt enkel aan de begunstigde of aan een erfgenaam gestort en niet 
aan eisende instanties (behalve bij schriftelijke toestemming van de aanvrager of bij voorlopige 
bewindvoering). Het dossier moet steeds opgemaakt worden in het voordeel van de patiënt en 
niet in dat van instellingen.  

 Alle bewijsmateriaal dient ter beschikking te worden gehouden van het departement Sociale 
begeleiding van de Stichting tegen Kanker. Een dubbel zal worden bewaard door de sociale dienst 
die verantwoordelijk is voor het dossier, tot na ontvangst van de brief met de beslissing over het 
al dan niet toekennen van financiële steun.   

 Een tussenkomst kan geweigerd worden indien de aanvraag niet voldoet aan de beschreven 
criteria of onvolledig is.  
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Als er een element in het dossier ontbreekt, zal het dossier in wacht blijven tot ontvangst van die 

documenten.  

Alle documenten die worden gestuurd naar de Stichting tegen Kanker, worden behandeld op volgende 

maand.  

Alle pagina’s van het aanvraagformulier moeten verplicht ingevuld worden.  

 

 

Gelezen en goedgekeurd 
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2) Patiëntgegevens:  

Geslacht:  □ M □ V   

Naam:……………………………………………..  Voornaam:……………………………………… 

 

Geboortedatum:……/……../………..  Nationaal nummer:……………………..... 

 

Tel/Gsm 1 :…………………………………….  Tel/Gsm2 :……………………………………. 

 

Straat:……………………………………………...  Nr.:………………………………………. 

 

Postcode:…………………………………...  Gemeente:……………………………………….. 

 

 Deze patiënt heeft reeds een aanvraag voor financiële steun ingediend bij de Stichting 

tegen Kanker (toegekend of niet) Dossiernr. …………………… 

Berichtgeving is te versturen: 

□ Op naam en adres van de patiënt 

of 

Op naam van: 

□ Mevrouw   □ Meneer  

Naam:………………………………………………  Straat:……………………………………………. 

 

Voornaam:…………………………………………  Nr.:…………………………………….. 

 

Postcode:…………………………………..  Gemeente:……………………………………… 

 

Echtgeno(o)te/wettelijk samenwonende/notaris/schuldbemiddelaar/voorlopig 

bewindvoerder/andere  

3) Gegevens sociaal assistent(e): 

 

Naam van de organisatie:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 



27 
 

Type: Ziekenfonds/ziekenhuis/OCMW 

 

Straat:……………………………………………………………………………… Nr.:…………………………………………………… 

 

Tel./GSM1 :………………………………………………………………………Tel./GSM2 :…………………………………………….... 

 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Datum van ontvangst van de aanvraag per post of e-mail geldt als startdatum van het dossier  

 De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor gewettigde personen binnen de 
Stichting tegen Kanker en zullen onder geen beding worden doorgegeven aan derden.  

 

Gelezen en goedgekeurd 

 

4) Begunstigde:  

 

Rekeningnummer: 

__ __ __-__ __ __ __ __ __ __ -__ __ 

Of  

 

BE__ __   __ __ __-__ __ __ __ __ __ __ -__ __ 

 

Op naam van: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Patiënt/echtgeno(o)te/wettelijk samenwonende/notaris/schuldbemiddelaar/voorlopig 

bewindvoerder/andere: met name……………………………………………………………………………………………………. 

 

Let op: 

De kopie van de bankkaart moet dezelfde informatie weergeven als hierboven ingevuld. 

De tussenkomst wordt enkel aan de patiënt of aan een erfgenaam gestort en niet aan eisende  

instanties. 
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5) Medisch-sociale gegevens: 

Socio-professioneel statuut:  

 

Loontrekkend, zelfstandig, werkloos, arbeidsongeschikt /invalide, gepensioneerd of ten laste van een 

gepensioneerde, kind ten laste, zonder beroep (omcirkel) 

□ Alleenstaand: persoon die alleen woont (op basis van gezinssamenstelling) 

□ Gezin: familie/medebewoners gedomicilieerd op hetzelfde adres, zelfs zonder familieband  

 

Aantal leden (zonder inbegrip van patiënt) gedomicilieerd op hetzelfde adres (op basis van het 

officiële document van gezinssamenstelling): …………………………….. 

 

Nr. Ziekenfonds:…………………………………………………………. 

Ziekenfondscode van houder:……………. /…………………… 

(zie kleefbriefje patiënt) 

 

De aanvrager geniet van 

□ een hospitalisatieverzekering/privéverzekering 

□ een OCMW-uitkering 

□ schuldbemiddeling (op basis van een attest van een erkende schuldbemiddelingsdienst, te 

versturen naar de Stichting) 

 

6) Medische gegevens 

 

Datum van de diagnose: ……./……/………….. 

 

Type kanker: ……………………………………………….(op basis van het medisch attest) 

 

Medische situatie:  

in behandeling, in remissie, in herval, in palliatieve zorg, in terminale fase, overleden (omcirkel) 

 

In geval van overlijden, preciseer de datum: …/……./….. 
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7) Beknopt sociaal rapport 

 

Voor een zo correct mogelijke behandeling van het dossier en in het belang van de patiënt, is het 

belangrijk ons een rapport van de sociaal-financiële situatie van de patiënt te bezorgen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

□ gelezen en goedgekeurd 
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8) Netto uitgaven 

Referentieperiode voor de berekening: 

Begin (maand/jaar):……………………………../……………………………… 

Einde (maand/jaar): ……………………………../………………………………. 

De referentieperiode moet zich situeren binnen een maximale periode van 12 maanden 

voorafgaand aan de aanvraag (voorbeeld: dossier ingediend in 06/2015, maximale 

referentieperiode 06/2014 tot 06/2015) 

LET OP: de tabel hieronder moet worden ingevuld, zelfs al zijn facturen bijgevoegd. 

  

BEDRAGEN (na 

tussenkomst van 

het ziekenfonds) 

 

TERUGBETALINGEN 

door andere dan 

ziekenfonds (privé-

organisaties, OCMW, 

Bijzonder 

solidariteitsfonds, ...) 

 

WERKELIJKE 

BEDRAGEN ten 

laste van de 

patiënt 

Ziekenhuiskosten  € € € 

Consultaties  € € € 

Apotheek  € € € 

Prothese  € € € 

Specifieke voeding  € € € 

Transport (andere dan 

Stichting tegen Kanker) 

€ € € 

Thuishulp  € € € 

Huur of aankoop medisch 

materiaal  

€ € € 

Andere, met name: 

……………………….. 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

Totaal 

 

€ € € 
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Informatie type kosten:          

 Ziekenhuiskosten 
Verblijffacturen; na aftrek van privékosten: kamersupplementen, privéhonoraria, … 

 Consultaties  
Kosten huisartsen, specialisten. 

 Apotheek  
Uitsluitend het aandeel ten laste van de patiënt voor de geneesmiddelen die noodzakelijk zijn 

voor de behandeling van de ziekte, voorgeschreven door een arts en verkrijgbaar bij de 

apotheek. Alternatieve medicatie wordt niet in rekening gebracht wanneer het de enige vorm 

van behandeling is (allopathie). 

 Specifieke voeding  
Vloeibare voeding via enterale of parenterale sonde, maar ook bijkomende voeding op 

voorschrift van een arts of een diëtist, die verband houdt met de ziekte en/of de 

behandelingen. 

 Transport  
Uitsluitend binnen het kader van de behandelingen (chemo- en radiotherapie) in het 

ziekenhuis volgens het KB van 25/05/2007 en van 03/06/2007.  

Verplaatsingskosten:  

- In geval van gebruik van het privévoertuig, rekening houden met de kilometers tussen de 
verblijfplaats van de patiënt en het behandelingscentrum X € 0,10. 

- In geval van gebruik van een vervoerdienst of ziekenwagen, wordt enkel het remgeld in 
rekening genomen (na aftrek van de terugbetaling door de verzekeraar/het ziekenfonds). 
 

 Thuishulp  
Aangeboden door hulp- en thuiszorgorganisaties. 

 Huur of aankoop van medisch materiaal  
In verband met de ziekte. 
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9) Netto inkomen 

 

Ter herinnering: niet te overschrijden plafonds - Alleenstaande: € 1500 - Gezin: € 2500 

Op dit blad alle netto inkomens per maand vermelden van de personen die zijn opgenomen in 

de gezinssamenstelling en voor de referentieperiode. 

(voorbeeld: referentieperiode: 06/2014 tot 06/2015, te vermelden inkomens: 06/2014 tot 

06/2015) 

 

1. Inkomen van de patiënt 

Inkomen 1 

Werkinkomen / werkloosheidsuitkering / ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering / brugpensioen / 

pensioen / OCMW-uitkering / uitkering grote gezinnen / forfaits palliatieve zorgen (omcirkel) 

Januari ………………………..     Juli ………………………………... 

Februari .………………     Augustus ……………………………. 

Maart ……………………….     September ………………………… 

April ………………………..     Oktober ……………………………... 

Mei ………………………..     November …………………………… 

Juni ………………………..     December …………………………… 

Inkomen 2 

Werkinkomen / werkloosheidsuitkering / ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering / brugpensioen / 

pensioen / OCMW-uitkering / uitkering grote gezinnen / forfaits palliatieve zorgen (omcirkel) 

Januari ………………………..     Juli ………………………………... 

Februari ………………..     Augustus ……………………………. 

Maart ……………………….     September ………………………… 

April ………………………..     Oktober ……………………………... 

Mei ………………………..     November …………………………… 

Juni ………………………..     December …………………………… 

Inkomen 3 

Werkinkomen / werkloosheidsuitkering / ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering / brugpensioen / 

pensioen / OCMW-uitkering / uitkering grote gezinnen / forfaits palliatieve zorgen (omcirkel) 

Januari ………………………..     Juli ………………………………... 

Februari ……………………..     Augustus …………………………………. 

Maart ……………………….     September ………………………… 

April ………………………..     Oktober ……………………………... 
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Mei ………………………..     November …………………………… 

Juni ………………………..     December …………………………… 

2. Inkomens van de samenwonenden 

Samenwonende 1 :…………………………………………………………………………………….. 

Werkinkomen / werkloosheidsuitkering / ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering / brugpensioen / 

pensioen / OCMW-uitkering / uitkering grote gezinnen / forfaits palliatieve zorgen (omcirkel) 

Januari ………………………..     Juli ………………………………... 

Februari ……………………..     Augustus …………………………………. 

Maart ……………………….     September ………………………… 

April ………………………..     Oktober ……………………………... 

Mei ………………………..     November …………………………… 

Juni ………………………..     December …………………………… 

Samenwonende 2 :…………………………………………………………………………………… 

Werkinkomen / werkloosheidsuitkering / ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering / brugpensioen / 

pensioen / OCMW-uitkering / uitkering grote gezinnen / forfaits palliatieve zorgen (omcirkel) 

Januari ………………………..     Juli ………………………………... 

Februari ……………………..     Augustus …………………………………. 

Maart ……………………….     September ………………………… 

April ………………………..     Oktober ……………………………... 

Mei ………………………..     November …………………………… 

Juni ………………………..     December …………………………… 

 

 

Samenwonende 3 :……………………………………………………………………. 

Werkinkomen / werkloosheidsuitkering / ziekte-uitkering / invaliditeitsuitkering / brugpensioen / 

pensioen / OCMW-uitkering / uitkering grote gezinnen / forfaits palliatieve zorgen (omcirkel) 

Januari ………………………..     Juli ………………………………... 

Februari ……………………..     Augustus …………………………………. 

Maart ……………………….     September ………………………… 

April ………………………..     Oktober ……………………………... 

Mei ………………………..     November …………………………… 

Juni ………………………..     December …………………………… 
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Tegemoetkoming 

Na ontvangst van uw aanvraag alsook van de vereiste documenten (zie hieronder), registreren wij uw 

aanvraag om daarna te kunnen overgaan tot de berekening van de tegemoetkoming. 

Het door u ingediende dossier kan slechts worden verwerkt zodra het volledig is. 

Het dossier zal worden behandeld in de maand volgend op de datum van aanvraag. 

 

De volgende documenten zijn vereist: 

 Een gezinssamenstelling 

 Een medisch attest 

 Een kopie van de bankkaart van de begunstigde of een bankidentificatie-attest 

 Indien van toepassing, het attest van schuldbemiddeling 

 Het bewijs van het gezinsinkomen 

 We sturen u een mail om een type factuur op te vragen voor de kosten die worden 

opgesomd op pagina 8 

Bij overlijden: 

 Een attest van erfgenaam  

 Een schriftelijke toestemming van alle erfgenamen die de Stichting tegen Kanker de 

toestemming geeft een bedrag te storten op de bankrekeningnummer van één van die 

erfgenamen 

 

LET OP: De behandeling van het dossier op papier zal tenminste 8 weken in beslag nemen. 

Daarom raden wij u aan de online versie van ons formulier te gebruiken. 

 

De voordelen: 

 Eenvoudiger voor u (alle stukken kunnen worden gescand en toegevoegd aan het dossier) 

 Het dossier wordt sneller behandeld 

 U krijgt op de laatste pagina een voorlopig bedrag dat zal worden uitgekeerd 

 Minder papiergebruik 

 Geen verzendingskosten 
U kan een login aanvragen via: http://financiele-steun.kanker.be/login/login.cfm   

Zodra het dossier werd behandeld, brengen wij u op de hoogte van de beslissing. De Stichting tegen 

Kanker behoudt zich het recht de berekende tegemoetkoming te corrigeren in functie van de 

relevante sociale gegevens en na een diepgaande analyse van het dossier. 

Ik bevestig de juistheid van de informatie in huidige aanvraag 

Datum en handtekening van de sociaal assistent 

 

 

 

Departement Sociale begeleiding 

Tel.: 02/743.45.88 (rechtstreekse lijn) van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u 

          02/733.68.68 (centraal nummer)  

 

http://financiele-steun.kanker.be/login/login.cfm

