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Voor een zorg met volgende kenmerken

We zijn

onafhankelijk nauwgezet transparant

toegankelijkpatiëntgericht duurzaam

kwalitatiefdoeltreffend veilig
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OVER ONS
Wie zijn wij?

Het KCE is een federale, onafhankelijke onderzoeksinstelling die aan de bevoegde beleidsmakers 
aanbevelingen formuleert op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek gaat vooral over 
de doelmatigheid of kosteneffectiviteit van bepaalde interventies, en de organisatie, financiering en 
terugbetaling van de gezondheidszorg. Daarnaast ontwikkelt het KCE ook klinische richtlijnen voor de 
zorgverleners. De onderwerpen van deze studies worden meestal voorgesteld door de overheid,    
universiteiten en beroepsorganisaties, maar eigenlijk kan elke burger of patiëntvereniging een studie-
voorstel indienen.

Het KCE is niet betrokken bij de politieke keuzes die op basis van zijn rapporten worden gemaakt, 
maar wanneer zijn technische competenties een onmisbare meerwaarde kunnen bieden, kan zijn    
tussenkomst in bepaalde implementatiefasen gevraagd worden.

Het KCE is een parastatale van het type B. Dit statuut garandeert een volledige onafhankelijkheid   
tegenover zijn financierders, zijnde de federale overheid (75% van het RIZIV en 25% van de FOD 
Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid samen). Daarnaast ontvangt het Europese subsidies 
voor zijn deelname aan internationale onderzoeksnetwerken en -projecten.

Waarvoor staat de afkorting KCE?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg koos voor de        

afkorting KCE als samenvoeging van Kenniscentrum - Centre d’Expertise
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In 2018 publiceerde het 
KCE 13 rapporten

Onze Raad van Bestuur (RvB) is evenwichtig samen-
gesteld uit vertegenwoordigers van de overheid, de 
belangrijkste actoren uit de gezondheidszorg, de 
ziekteverzekering en de patiënten. De RvB kijkt nauw 
toe op onze neutraliteit en vormt een waarborg voor 
onze onafhankelijkheid. Tijdens elke RvB worden de 
leden op de hoogte gebracht van onze nieuwe       
rapporten. Aan de wetenschappelijke inhoud van de 
rapporten kan in principe niet worden getornd,       
behalve dan op basis van objectiveerbare methodo-
logische argumenten. De beleidsaanbevelingen, die 
gebaseerd zijn op de wetenschappelijke bevindingen, 
worden besproken en soms genuanceerd, maar en-
kel op basis van wetenschappelijke elementen uit het 
rapport. Eventuele stemmingen gebeuren bij gewone 
meerderheid.

Het KCE is ook wettelijk verplicht om al zijn rapporten 
binnen de maand na goedkeuring door de RvB te  
publiceren, wat een bijkomende waarborg voor zijn 
onafhankelijkheid en transparantie vormt.

Wat doen wij?

De activiteiten van het KCE kunnen worden ingedeeld in vijf exper-

tisedomeinen: 

♦ De organisatie en financiering van de gezondheidszorg in de 
ruime zin  (Health Services Research)   

♦ De evaluatie van medische technologieën 
(Health Technology Assessment) 

♦ De ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen en hun voort-
durende aanpassing aan de nieuwste wetenschappelijke      
ontwikkelingen (Good Clinical Practice) 

♦ De opstart en coördinatie van het Belgisch programma van 
niet-commerciële klinische studies
(KCE Trials)  

♦ De ontwikkeling van nauwgezette methodologische hand-
leidingen met gevalideerde werkmethoden bestemd voor 
alle onderzoekers in het domein van de gezondheidszorg en de 
volksgezondheid (Methods)

Onze Raad van Bestuur
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ONS TEAM

In voltijds 
equivalent

Voorzitter 0,2

Management 3,0

Algemene Directie 2,0

Programmadirectie 1,0

Uitvoeren van de studies 43.7

Artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesi-
therapeuten… 

22.6

Gezondheidseconomisten 8.9

Sociologen, juristen 2,8

Data-analisten, statistici en specialisten in weten-
schappelijke informatie 

6.5

Experten in disseminatie en kennismanagement 2,9

Ondersteunende diensten 16.1

Project facilitator 1.8

Secretariaat en lay-out 5,1

Secretariaat Trials 2.0

ICT, webmaster en bibliotheek 2,0

Juridisch advies en personeelsbeheer 3.2

Budget et boekhouding 2,0

TOTAAL 63.0

KCE medewerkers in 2018 

Het domein van de gezondheidszorg 
is zeer complex. Geen enkele weten-
schappelijke opleiding is voldoende 
ruim om de vele facetten ervan te 
omvatten. Daarom koos het KCE 
voor een transdisciplinaire aanpak, 
waardoor geen enkel onderzoeks-
project door één onderzoeker alleen 
wordt uitgevoerd, integendeel. Elke 
onderzoeksvraag wordt, afhankelijk 
van de behoeften, bekeken vanuit 
een medisch, economisch, sociaal, 
juridisch en/of ethisch standpunt. Dit 
wordt zeer gewaardeerd door de    
gebruikers van de studies en door de 
onderzoekers zelf. 
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De KCE-experten kunnen worden ingedeeld volgens verschillende soorten 
competenties: 

♦ onderzoekers met een klinische of biomedische achtergrond: arts, verpleeg-
kundige, kinesitherapeut, tandarts, psycholoog, apotheker. Daarnaast beschik-
ken ze nog over een bijkomende competentie (meestal een doctoraat) op      
gebied van volksgezondheid, epidemiologie, het ontwikkelen van richtlijnen, 
datamanagement en -analyse, enz. 

♦ onderzoekers die zijn opgeleid als gezondheidseconoom. Dankzij hen kan het 
KCE zeer grondige economische analyses uitvoeren, zoals Health Technology 
Assessments (HTA). Hun bijdrage is eveneens onontbeerlijk voor de studies 
over de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg, een domein 
waarvoor de expertise van het KCE steeds meer wordt aangesproken.   

♦ onderzoekers met een opleiding in een andere humane wetenschap. Zo voeren 
meestal onze sociologen o.a. kwalitatief onderzoek uit: ze verzamelen kwalita-
tieve gegevens bij experten op het terrein, patiënten, stakeholders, enz. en  
verwerken deze nauwgezet. Andere onderzoekers bestuderen de juridische en 
ethische aspecten van de brede waaier aan onderzoeksvragen die ons worden 
gesteld. 

♦ data-analisten, statistici en specialisten in wetenschappelijke informatie. 
Zij halen uit internationale en Belgische gegevens de pertinente informatie,  
gegevens en cijfers voor ons onderzoek. Daarbij waken ze er nauwgezet over 
dat bij het gebruik van de soms zeer gevoelige gegevens, de wetgeving m.b.t. 
de privacy wordt gerespecteerd, dat alle bruikbare informatie wordt geïdenti-
ficeerd en dat de cijfers correct worden geïnterpreteerd. Op deze manier kun-
nen wij zeer precieze statistieken verzamelen. 

♦ specialisten in disseminatie en kennismanagement. De eersten hebben de   
opdracht om de taal van onze rapporten aan te passen aan de verschillende 
doelgroepen, en ervoor te zorgen dat de boodschap het gepaste publiek      
bereikt. Dankzij de tweeden kunnen al onze experten hun expertise op punt 
houden en verder ontwikkelen, en wordt de kwaliteit van ons werk verzekerd 
door nauwgezette werkprocedures. 

Sommigen waren of zijn nog steeds academisch of klinisch actief (waardoor ze een 
goede kennis hebben van het terrein). Anderen zijn voltijds onderzoeker bij het 
KCE. 

Performante ondersteunende diensten

Het KCE is een zeer horizontale organisatie op mensenmaat, met goed doordachte werkprocedures, 
waar beslissingen snel en in onderling overleg worden genomen.

De onderzoekers worden ondersteund door efficiënte en gespecialiseerde diensten (projectcoördinatie, 
ICT, webmaster, bibliotheek, lay-out, secretariaat, juridisch advies en P&O, boekhouding, enz.).

Samen vormen ze een enthousiast en geolied team van 70 personen met een gemeenschappelijk doel: 
het uitvoeren van studies voor het behoud of verbeteren van een effectief, veilig, toegankelijk en duur-
zaam zorgsysteem van hoge kwaliteit.



 8

ONS ONDERZOEK

HEALTH SERVICES RESEARCH
Hoe de gezondheidszorg beter organiseren

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
Publieke middelen besteden aan behandelingen die écht een 
meerwaarde bieden 

EVIDENCE-BASED PRACTICE NETWERK
Bevorderen van goede klinische praktijk en zorgkwaliteit 

KCE TRIALS
Een Belgisch programma van niet-commerciële klinische 
trials 
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HEALTH SERVICES RESEARCH
Hoe de gezondheidszorg beter organiseren

Health Services Research (HSR)-studies gaan na hoe zorg het beste wordt georganiseerd en 
gefinancierd. De bedoeling is om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te waarborgen, 
én ze betaalbaar te houden voor maatschappij en patiënt. Het zijn complexe studies, omdat de 
organisatorische aspecten van het gezondheidsbeleid moeten worden verzoend met           
menselijke factoren, de standpunten en belangen van de verschillende beroepsgroepen en met 
budgettaire uitdagingen. Daarom worden deze projecten altijd uitgevoerd door trans-
disciplinaire onderzoeksteams. Bij HSR-studies baseren onze onderzoekers zich op de weten-
schappelijke en grijze (rapporten, dossiers,…) literatuur, op kwalitatieve methoden (enquêtes 
op het terrein, focusgroepen en op de analyse van buitenlandse voorbeelden. De verschillende 
stakeholders worden steeds nauw betrokken bij elke belangrijke fase van het project. Deze stu-
dies bieden het KCE de gelegenheid om voor een volledige sector – soms ingrijpende – hervor-
mingen uit te tekenen. 

De geestelijke gezondheidszorg van kinderen en                
volwassenen is in afzonderlijke systemen georganiseerd, 
maar hoe staat het met de ouderen? Hoort hun mentale zorg 
ook in een afzonderlijk netwerk, of kan deze worden geïnte-
greerd in het bestaande systeem voor ‘volwassenen’?       
Volgens ons mag de leeftijd niet bepalend zijn om iemand als 
‘oudere’ te beschouwen. Het gaat immers om een zeer hete-
rogene bevolkingsgroep, met mensen die nog in goede vorm, 
actief en autonoom zijn, en met andere, zeer kwetsbare en 
afhankelijke personen. Daarom pleit het KCE voor een       
uitbreiding van de geestelijke gezondheidszorg van 
‘volwassenen’ naar ouderen.  

Om die reden bevelen we aan om specifieke competenties in de ouderenpsychiatrie te creëren. Daarnaast 
moet de huisarts een zeer belangrijke rol blijven spelen bij de behandeling van lichamelijke en psychische 
problemen. De huisarts is immers zeer vaak het eerste professionele aanspreekpunt bij gezondheids-
problemen. Hij speelt een centrale rol bij de organisatie van de zorg, vooral omdat er ook vaak ook          
somatische problemen zijn, waarmee rekening moet worden gehouden. Ten slotte pleiten we ook voor een 
versterking van de interventies in de leefomgeving – thuis of in het woonzorgcentrum – en voor meer     
samenwerking tussen alle zorg –en hulpverleners. De belangrijkste punten van deze aanbevelingen     
werden onmiddellijk opgenomen in een Gemeenschappelijke verklaring van de federale en gefedereerde 
ministers van volksgezondheid voor een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor ouderen. 

Hoe de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor ouderen verbeteren? 
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De hervorming van de Belgische ziekenhuisfinanciering voorziet een indeling 
van de ziekenhuisverblijven in drie clusters, op basis van de zorgvariabiliteit. 
Voor elke cluster wordt een andere financiering voorzien. De hoogvariabele 
cluster omvat de verblijven met behoeften die moeilijk te standaardiseren, en 
dus niet te voorspellen zijn. Het principe is daar dat de zorg wordt verleend   
volgens de evolutie van de patiënten, en dat de ziekenhuizen achteraf worden 
vergoed, op basis van de werkelijk verleende zorg. We gingen na hoe andere 
landen hun hoogvariabele zorg financieren, en hoe we daar eventueel lessen 
uit konden trekken. 

Optimalisatie van de incontinentieforfaits 

Geschat wordt dat in ons land bijna 400.000 mensen in verschillende  
mate aan incontinentie lijden. Ongeveer een kwart van hen ontvangt   
hiervoor een jaarlijkse vergoeding van het RIZIV (forfait), onder bepaalde 
voorwaarden. We analyseerden deze voorwaarden en formuleerden  
aanbevelingen om de forfaits beter aan te passen aan de behoeften en 
ze meer toegankelijk te maken.

De professionals die we in deze studie ondervroegen, wezen er echter op 
dat te weinig mensen zich actief lieten behandelen. Dit wordt waarschijn-
lijk onvoldoende aangemoedigd door de forfaits, die de mensen eerder 
aanzetten tot het aankopen van luiers. Nochtans bestaan er voor de 
meeste vormen van incontinentie een aantal relatief effectieve preventie-
en behandelingsmaatregelen. Daarom pleiten we ervoor om patiënten en 
zorgverleners beter te informeren over de bestaande behandelingen en 
het volgen ervan zoveel mogelijk aan te moedigen, vooraleer de          
toevlucht te nemen tot absorberende bescherming.

Financiering van ziekenhuisverblijven met een grote variabiliteit in het zorgproces 

We stelden vast dat er best eerst wordt begonnen met een ‘proof of concept’ studie, waarbij een finan-
ciering wordt uitgewerkt die rekening houdt met variabiliteit. 

Dit kan bv. gebeuren voor beroertezorg, omdat het beleid hiervoor reeds een organisatiemodel heeft         
gekozen. Andere domeinen kunnen dan geleidelijk aan worden toegevoegd, met telkens een zorgvuldige 
evaluatie van de impact van elke fase op de algemene budgetten van de ziekenhuizen. We hebben ook 
een aantal essentiële maatregelen aanbevolen voor het opzetten van dergelijke financiering, zoals het   
verbeteren van de inzameling, de analyse en controle van de ziekenhuisgegevens. Momenteel moeten de 
Belgische ziekenhuizen immers niet de kosten van elke individuele patiënt berekenen. 

Een evaluatieprotocol voor RIZIV- conventies 

RIZIV-conventies worden vooral gebruikt voor de finan-
ciering van multidisciplinaire zorg, zoals revalidatiezorg. 
Momenteel zijn er 34; ze omvatten een breed scala aan 
diensten en chronische en/of complexe problemen: dia-
betes, dementie, respiratoire aandoeningen, zeldzame 
stofwisselingsziekten, genitale verminking, enz.

Op verzoek van het RIZIV ontwikkelden we een methode 
om hun kwaliteit en efficiëntie te beoordelen (en even-
tueel te verbeteren). In plaats van een top-down protocol 
is de methode een participatief proces geworden, waarbij 
alle belanghebbenden worden betrokken. Het moet de 
uitwisseling van informatie aanmoedigen en een          
constructief klimaat voor het zoeken naar verbeteringen 
tot stand brengen.
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Sinds een aantal jaren nemen het KCE, het     
Kankerregister en het College voor Oncologie  
initiatieven om de zorgkwaliteit voor kanker-
patiënten te verbeteren. Uiteindelijk moet dit     
leiden tot een echt systeem van kwaliteitscontrole, 
met klinische richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en 
een dynamiek van feedback en benchmarking van 
de ziekenhuizen. Deze keer werd de zorg voor 
hoofd- en halskanker onder de loep genomen. Het 
KCE stelde samen met klinische experten een set 
van kwaliteitsindicatoren en te behalen doel-

stellingen op, en evalueerde aan de hand daarvan de zorg die de Belgische ziekenhuizen verlenen.       
Opnieuw stelden we vast dat de kans op overleving significant groter is in ziekenhuizen die jaarlijks meer 
dan 20 patiënten met hoofd- en halskanker behandelen. In België halen slechts 23 ziekenhuizen (of minder 
dan één vierde van de ziekenhuizen) deze drempel.

Het KCE beveelt daarom opnieuw aan om de zorg voor deze patiënten te centraliseren in referentie-
ziekenhuizen met de nodige expertise. Dergelijke beslissing werd onlangs genomen voor slokdarm- en 
pancreaskankerchirurgie, op basis van de aanbevelingen van één van onze vorige rapporten.

Op het moment van de publicatie van deze studie, ontving elk betrokken ziekenhuis een feedbackrapport 
van het Kankerregister met daarin zijn resultaten en situering t.o.v. de andere ziekenhuizen 
(benchmarking), zodat zij verbetertrajecten voor de zorgkwaliteit konden opstarten.

Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van hoofd- en halskanker 

Het gebruik van patiëntuitkomsten en -ervaringen (PROMs/PREMs) voor klinische en 

beleidsdoeleinden 

Tevredenheidsenquêtes worden overal steeds meer gebruikt, en ook ziekenhuizen ontsnappen niet aan 
deze trend. PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en PREMs (Patient Reported Experience  
Measures) zijn vragenlijsten die respectievelijk vragen naar uw gezondheidstoestand (bv. naar bepaalde 
nevenwerkingen van een behandeling) of naar uw ervaringen met de zorg (bv. de wachttijd voor een     
eerste afspraak, de relatie met de arts en andere zorgverleners). Deze vragenlijsten blijken de communi-
catie tussen zorgverlener en patiënt te verbeteren, omdat ze kwesties bespreekbaar maken die anders niet 
aan bod zouden komen (bv. de impact van een aandoening of een behandeling op de seksualiteit).      
Hierdoor komt de zorgverlener te weten wat belangrijk is voor de patiënt, en kunnen beiden samen de 
meest gepaste behandeling kiezen. De impact van deze vragenlijsten op het niveau van ziekenhuis en  
beleid is echter veel minder duidelijk, vooral omdat de ziekenhuizen niet allemaal dezelfde lijsten              
gebruiken. Daardoor is het onmogelijk om de resultaten te vergelijken. Op beleidsniveau worden de        
vragenlijsten o.a. gebruikt in de Gezondheidsenquête van Sciensano, en bij de ‘pay for performance’ finan-
ciering. Deze laatste wordt in juli 2018 als pilootproject opgestart bij het merendeel van de ziekenhuizen, 
die hieraan vrijwillig deelnemen. 
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HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
Publieke middelen besteden aan behandelingen die 

écht een meerwaarde bieden 

Health Technology Assessment (HTA)-studies onderzoeken de effectiviteit en veiligheid van 
een medische technologie (een geneesmiddel, een implantaat, een vaccin, een operatie-
techniek…). Vaak wordt er ook een economische analyse van de kosteneffectiviteit                
uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan wat de verhouding is tussen de kostprijs van de techno-
logie en het voordeel dat ze aan de patiënt en de maatschappij biedt op gebied van aantal             
gewonnen jaren en levenskwaliteit. Naast deze medische en economische kwesties, houdt een 
HTA-studie ook rekening met organisatorische, maatschappelijke, juridische en ethische     
aspecten. Bij deze studies worden meestal producten onderzocht waarvan wordt gezegd dat 
ze innovatief zijn, en waarvoor de industrie soms (zeer) hoge prijzen met de overheid            
onderhandelt. 

Het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV) dat baarmoederhalskanker 
veroorzaakt, werd ongeveer 10 jaar geleden in ons land geïntroduceerd, maar 
tot nu toe alleen voor meisjes. Intussen blijkt echter dat ditzelfde virus ook    
verantwoordelijk is voor andere kankers, waaronder keelkanker. Hierdoor    
werden de aanbevelingen in de meeste westerse landen herzien, en is ook in 
ons land een vaccinatie van de jongens aan de orde. Een dergelijke uitbreiding 
van een vaccinatieprogramma heeft uiteraard een medische en economische 
impact. Aan ons werd gevraagd om deze in kaart te brengen, en dit moest snel 
gebeuren, omdat de twee Gemeenschappen einde 2018 hun openbare          
aan-besteding voor de aankoop van vaccins moesten hernieuwen. Uit ons      

onderzoek van de medisch-economische literatuur bleek dat, om alle kankers veroorzaakt door het HPV-
virus te voorkomen, het     vaccineren van meer meisjes én de uitbreiding van de vaccinatie naar jongens 
kosteneffectief zou zijn,  ongeacht het gebruikte vaccin. Bovendien benadeelt het vaccineren van enkel 
meisjes de jongens. Een uitbreiding van de vaccinatie naar jonge jongens zou dan ook deze ongelijkheid 
wegwerken.

Door inzage te krijgen in de voorlopige resultaten van de studie, konden de Vlaamse en Franse gemeen-
schap tijdig beslissen om de HPV-vaccinatie vanaf begin september 2019 uit te breiden naar jongens. 

Kosteneffectiviteitsanalyse van de vaccinatie van jongens tegen het HPV-virus 

Een gezonde levensstijl blijft de meest effectieve manier om hart- en vaatziekten, 
en de gevolgen ervan, te voorkomen. Toch steeg sinds 2002 het jaarlijkse aantal 
gebruikers van statines (cholesterolverlagende geneesmiddelen) van 400.000 tot 
1.500.000. Vandaag neemt 25% van de 40-plussers statines. Omdat ze nu        
allemaal in generieke vorm bestaan, heeft dit gezorgd voor een prijsdaling, maar 
toch bedraagt hun jaarlijkse totale kostprijs nog steeds 160 miljoen euro.            
Bovendien blijkt uit een analyse van de individuele consumptie dat in België      
ongeveer 55% van de nieuwe gebruikers ze niet correct gebruikt of de                 
behandeling stopzet. Statines verlagen het cholesterolgehalte in het bloed, en      
verondersteld wordt dat ze daardoor het risico op een hartinfarct en beroerte    
verminderen bij primaire preventie, d.w.z. bij mensen bij wie die dit type probleem 
zich nog niet heeft voorgedaan. Maar om de echte gezondheidsvoordelen te kennen, moet men ook          
rekening houden met de bijwerkingen. Deze komen weliswaar niet vaak voor, maar kunnen wel ernstig 
zijn. Bij personen met een laag risico zijn de potentiële voordelen dus beperkt, terwijl het risico op bijwer-
kingen onveranderd blijft. Vooraleer statines voor te schrijven, moeten daarom hun voor- en nadelen goed 
worden afgewogen. Momenteel ontwikkelen we een gratis online tool waarmee artsen deze voordelen en 
risico’s bij elke patiënt kunnen in kaart brengen, zodat ze samen een geïnformeerde beslissing kunnen   
nemen. De tool zal beschikbaar zijn in de loop van 2019. 

De rol van statines bij de primaire preventie van hart- en vaatincidenten 
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Protontherapie is een radiotherapie-techniek waarmee kanker-
gezwellen intensief kunnen worden bestraald, terwijl de omliggende 
weefsels (grotendeels) worden gespaard. De laatste jaren kreeg de 
techniek veel aandacht, omdat er in ons land twee projecten voor     
protontherapie lopende zijn, één in Leuven en één in Charleroi. De  
behandeling wordt jaarlijks gegeven aan ongeveer vijftig Belgische  
patiënten, vaak kinderen met zeldzame kankers. Ze worden momen-
teel in gespecialiseerde centra in het buitenland behandeld, en dit 
wordt volledig vergoed door het RIZIV.

Vooraleer de terugbetaling van deze zeer dure techniek uit te breiden 
naar andere soorten kanker, vroeg het RIZIV ons om na te gaan of het 
gebruik van deze techniek gerechtvaardigd is. Het KCE vond na een 
grondige analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur 
helaas geen onweerlegbaar bewijs dat protontherapie beter is dan de 
klassieke radiotherapie.

Protontherapie bij volwassenen 

Welke rol kan de MammaPrint® test spelen bij het nemen van beslissingen over        

adjuvante chemotherapie bij borstkanker in een vroeg stadium? 

Borstkanker is en blijft in ons land en de rest van de wereld de meest 
voorkomende kanker bij vrouwen. Zolang de kanker zich nog in een 
vroeg stadium bevindt, gebeurt de behandeling vooral locoregionaal, 
dus met chirurgie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie. In     
theorie is dit voldoende om de tumor uit te roeien, omdat deze nog 
steeds beperkt is. Het is echter bekend dat ongeveer 30% van de     
patiënten die op deze manier worden behandeld, metastasen op     
afstand kunnen ontwikkelen. Reden is dat de metastatische kanker-
cellen op het moment van de diagnose al aanwezig waren, maar toen 
nog niet konden worden opgespoord. Om deze cellen te vernietigen en 
om zo de evolutie van de ziekte te stoppen krijgen sommige patiënten, 
na de eerste behandeling een zogenaamde adjuvante chemotherapie.

Kunnen achterhalen welke vrouwen een hoger risico lopen op uit-
zaaiingen, zou voorkomen dat de andere vrouwen zonder reden      
chemotherapie moeten ondergaan. Daarom probeert men testen te 
ontwikkelen die het risico op uitzaaiingen en de kans op respons op 
chemo berekenen. De Mammaprint® is een van deze testen. Het doel 
van onze studie was om na te gaan of zijn toevoeging aan de conven-
tionele risicobeoordelingsmethoden chemotherapie kan vermijden bij 
bepaalde patiënten bij wie het risico op uitzaaiingen moeilijk in te 
schatten is, zonder daarbij hun overlevingskansen te verminderen.  
Helaas is het nog te vroeg om een uitspraak te kunnen doen. Er      
bestaat nog te veel onzekerheid over zijn klinische bruikbaarheid, en er 
zijn onvoldoende gedetailleerde gegevens over de manier waarop de 
Belgische oncologen beslissen om chemotherapie al dan niet toe te 
dienen.
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Totale genoomsequencing is een nieuwe vorm van genetische analyse 
die in één keer alle genen van een persoon (= zijn genoom) ontcijfert, 
in plaats van slechts een aantal welbepaalde genen. De technologie 
evolueert snel en wordt minder duur, en zal binnenkort waarschijnlijk 
de klassieke analyses vervangen. Dit werpt echter een aantal ethische 
(genetici zullen informatie ontvangen waar ze niet om vroegen), organi-
satorische en financiële vragen op. Welke plaats krijgt deze techno-
logische doorbraak in de Belgische gezondheidszorg? Wie kan de   
analyses aanvragen? Wie is voldoende competent om de resultaten te 
interpreteren? Hoe en door wie zullen ze aan de patiënt worden mee-
gedeeld? Hoe zullen de gegevens worden beheerd en beveiligd? En 
last but not least, hoe wordt dit alles gefinancierd?

Voor een serene beantwoording van al deze vragen, hebben we      
aanbevolen om totale genoomsequencing eerst in de vorm van een 
pilootproject in te voeren. Op die manier kunnen mogelijke problemen 
telkens met de betrokken partijen worden besproken, en kunnen de 
verschillende oplossingen eerst worden getest – en becijferd! –
vooraleer over deze zeer futuristische technologie definitieve           
beslissingen worden genomen.

Totale Genoomsequencing: uitdagingen en organisatie opties voor het Belgische systeem 

Verantwoord gebruik van hoog-risico medische hulpmiddelen: het voorbeeld van 3D 

geprinte medische hulpmiddelen 

In de medische sector, vooral dan in orthopedie en tandheelkunde, 
kent 3D printing de laatste jaren een toenemende belangstelling, maar 
er is echter geen overtuigend bewijs dat 3D geprinte implantaten (bv. 
heup- of knieprothesen) minstens even veilig en doeltreffend zijn als de 
‘klassieke’ producten. Toch kunnen ze onbeperkt door artsen worden 
gebruikt, zelfs wanneer ze een ‘hoogrisico’ hebben, wat vaak het geval 
is bij implantaten.

Daarom hebben we aanbevolen om het gebruik van nieuwe 3D hoog-
risico-implantaten enkel te beperken tot bepaalde gespecialiseerde 
centra, totdat er meer geweten is over hun veiligheid en toegevoegde 
waarde. In afwachting kan het RIZIV 3D hulpmiddelen waarvoor de 
veiligheid wel, maar de meerwaarde (nog) niet is aangetoond, al terug-
betalen, maar aan hetzelfde bedrag als dat van het reeds bestaande 
‘klassieke’ alternatief. Sinds het schandaal van de PIP-borstprothesen, 
besloot Europa om voor elk implantaat strengere traceerbaarheids-
vereisten te stellen, waaronder een unieke identificatiecode (UDI). 
Daarnaast voorziet België de verplichte registratie van hoogrisico    
implantaten in een Centraal Traceringsregister bij het Federaal    
Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG) en een implantaatkaart 
voor elke patiënt. 
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EVIDENCE-BASED PRACTICE NETWERK

Bevorderen van goede klinische praktijk en zorgkwaliteit   

De geneeskunde is constant aan het evolueren. Voor zorgverleners is het niet eenvoudig om 
steeds op de hoogte te zijn van elke nieuwe ontwikkeling. Richtlijnen voor goede klinische 
praktijk (of guidelines) zijn hulpmiddelen voor de practici van het terrein. Het zijn 
‘samenvattingen’, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis (evidence-based), 
die clinici helpen te beslissen hoe ze een bepaald gezondheidsprobleem bij een patiënt best 
aanpakken, zonder dat ze daarvoor alle wetenschappelijke literatuur moeten doorploegen. Het 
gebruik van richtlijnen is vandaag een essentiële standaard voor zorgkwaliteit in alle westerse 
landen. De Minister van Volksgezondheid lanceerde in 2016 het Belgische Evidence-Based 
Practice Network (EBP). Dit ambitieuze project verenigt en coördineert in ons land alle EBP-
initiatieven op federaal niveau. Het doel is de verspreiding en implementatie van hoog-
kwalitatieve richtlijnen (en andere evidence-based ondersteuning) voor 10 gezondheidszorg-
beroepen van de eerste lijn.

In België zijn er vele organisaties (wetenschappelijke verenigingen,     
beroepsverenigingen, overheidsinstellingen gezondheidszorg…) die  
richtlijnen opstellen en die dus actief zijn in evidence-based practice. Het 
probleem is echter dat er tussen al deze initiatieven weinig samenhang 
bestaat. Bovendien richten ze zich vaak op één enkel facet van de zorg, 
of op één enkel zorgberoep, in plaats van het zorgprobleem op een multi-
disciplinaire manier aan te pakken.

De conceptnota die de minister in 2016 aan het KCE voorlegde, vormde 
de basis voor een uitgebreid managementplan voor alle bestaande EBP-
initiatieven op federaal niveau. Tegelijkertijd gaf ze het KCE de opdracht 
om het plan uit te voeren. Een werk van lange adem…

ONAFHANKELIJK COORDINATOR

“De evidence-based richtlijnen die momenteel bestaan, worden zeer versnipperd ontwikkeld 
en verspreid. Via dit plan coördineren, stroomlijnen en versterken we dit proces, zodat zorg-

verstrekkers hun gedrag daadwerkelijk aanpassen ten voordele van de patiënten.” 

De minister van Volksgezondheid

In het begin van de zomer van 2017 publiceerden we een 
eerste rapport. Het onderzocht de mogelijke bestuurs-
structuren voor het EBP-netwerk. Daaruit werd de meest   
geschikte structuur gekozen om het werk van alle reeds    
actieve actoren te coördineren. Het weerhouden voorstel,  
ontwikkeld met ondersteuning van de Antwerp Management 
School en de Technopolis Group, voorziet een neutrale en 
onafhankelijke coördinator voor de operationele leiding.  
Daarnaast werd er een Stichting opgericht, van waaruit de 
coördinator op een neutrale manier met de verschillende part-
ners kan werken en hun belangen onpartijdig kan verdedigen. 
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In ditzelfde rapport stelden we een ‘cyclus’ voor die bestaat uit 6 stappen die elke richtlijn (of andere EBP-
ondersteuning) die binnen het netwerk wordt ontwikkeld, moet doorlopen: 

• Het bepalen van de prioritaire onderwerpen, op basis van de gezondheidsprioriteiten van de overheid, 
en met inbreng van de leden van het netwerk, van de wetenschappelijke verenigingen en van de      
patiëntenverenigingen. Elk voorgesteld onderwerp wordt geëvalueerd en de onderwerpen die             
opgenomen worden in het jaarprogramma, worden uiteindelijk in consensus gekozen. Het KCE staat in 
voor de coördinatie van deze prioriteringsfase.

• De coördinatie van de ontwikkelingsfase gebeurt door de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen 
Eerste Lijn. Deze werkgroep werkt hiervoor vaak samen met beroeps- of wetenschappelijke             
verenigingen, of met andere geïnteresseerde organisaties.

• Elke richtlijn moet worden gevalideerd door het CEBAM (Belgisch Centrum voor Evidence-Based    
Medicine), dat nagaat of de richtlijn volgens de regels werd ontwikkeld, en of ze van goede kwaliteit is 
(volgens de internationale normen).

• De disseminatie van de richtlijn gebeurt door EBPracticenet, dat de nieuwe, gevalideerde richtlijn     
publiceert op het online portaal. Dit portaal is gemeenschappelijk voor alle gezondheidsberoepen, en 
brengt de hele zorgsector op de hoogte. Elke zorgverlener krijgt op die manier snel en gemakkelijk een 
overzicht van alle wetenschappelijk onderbouwde alternatieven voor de behandeling van zijn           
patiënten.

• In de cruciale fase van de implementatie worden de zorgverleners met moderne strategieën aan-
gemoedigd om de nieuwe richtlijn in hun dagelijkse praktijk te gebruiken. Hiervoor staat ook             
EBPracticenet in.

• Ten slotte is ook een evaluatiefase noodzakelijk, waarin het EBP-netwerk de impact van zijn             
activiteiten meet op het terrein.

DE EBP-CYCLUS
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Intussen ontwikkelde het KCE een kader voor de operationalisering van het EBP-netwerk, nog steeds in 
samenwerking met de Antwerp Management School. Dit werk is nog altijd aan de gang. Op het einde van 
2018 stelden we de verschillende actoren al een Charter voor, met de missie en de visie van het Netwerk, 
de soorten samenwerking en interacties tussen de verschillende partners, met hun rol en verantwoordelijk-
heden.  

OPERATIONALISERING VAN HET NETWERK

VOORAL FOCUS OP IMPLEMENTATIE

De minister wenste dat de eerste jaren van de werking van het 
netwerk gericht zijn op het bevorderen van de implementatie 
van reeds bestaande richtlijnen. Tegenwoordig is de overgrote 
meerderheid van het wetenschappelijke onderzoek gewijd aan 
het begrijpen van ziekten en aan de ontwikkeling van effectieve 
behandelingen, maar slechts weinig heeft betrekking op de  
manier om deze kennis in routinepraktijken te vertalen. Het is 
daarom noodzakelijk om bijzondere aandacht te schenken aan 
de meest effectieve methoden om deze cruciale stap te onder-
steunen.

Daarom analyseerden we  in ons tweede rapport de literatuur 
met betrekking tot de implementatie van richtlijnen, niet alleen 
in medische publicaties, maar ook op het gebied van psycholo-
gie, sociologie, marketing, communicatie en management.    
Inderdaad, al deze menselijke en sociale wetenschappen bie-
den vele methoden om gedragsveranderingen te bevorderen 
en te ondersteunen.

EEN EERSTE PRAKTISCHE OEFENING

In 2018 paste het KCE samen met de partners van het Netwerk 
voor de eerste keer de priorisatiefase in de praktijk toe, met de 
priorisatie van twee richtlijnen: de KCE-richtlijn over de aanpak 
van lage rugpijn en radiculaire pijn, en de richtlijn van Claudica-
tioCare.be, over claudicatio intermittens.

Voor de richtlijn over lage rugpijn werd, na een oproep tot    
projecten, een consortium met de belangrijkste actoren van het 
terrein (huisartsen, kinesitherapeuten, osteopaten en chiro-
practors, artsen-specialisten in revalidatie, neurochirurgen, 
enz.) geselecteerd. Het wil de zorgverleners laten kennismaken 
met de richtlijn, hen opleiden in het gebruik van het interactieve 
zorgpad van het KCE (zie jaarverslag 2017), een proces van 
gedeelde besluitvorming met de patiënt op gang brengen en 
een reeks van indicatoren opstellen om de impact van dit      
implementatieproject te meten.

Het project over claudicatio intermittens wil een richtlijn voor de conservatieve behandeling van deze   
aandoening implementeren, door de oprichting van een netwerk van huisartsen, kinesitherapeuten en 
vaatchirurgen. Voor de coördinatie van een pilootfase en de evaluatie van de resultaten wordt een budget 
toegekend.

In 2019 zal deze prioritisatieoefening worden herhaald, met de selectie van drie richtlijnen, die na validatie 
door CEBAM, moeten worden geïmplementeerd.

In ons volgende jaarverslag hopen we dan ook de volledige operationalisering van het Belgische EBP-
Netwerk aan te kondigen!
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KCE TRIALS
Een Belgisch programma van niet-commerciële  

klinische trials 

Niet-commerciële, praktijkgerichte klinische studies doen onderzoek naar kwesties die de    
industrie doorgaans links laat liggen. Zo worden therapeutische strategieën (bv twee chirur-
gische technieken) onderling vergeleken, of gaat men het effect na van bestaande genees-
middelen op populaties die minder vaak in commerciële studies worden opgenomen zoals kin-
deren en ouderen. KCE Trials richt zich vooral op vergelijkende studies. Landen zoals           
Engeland, Nederland en Duitsland beschikken reeds lange tijd over nationale programma’s met 
dergelijke studies. Het Belgische programma werd begin 2016 opgestart.

Het KCE Trials team, met van links naar rechts: Leen Verleye, Rasma 

Kass, France Vrijens, Jillian Harrison, Jasper Maesen, Hilde Nevens, 

Frank Hulstaert

DE KLINISCHE STUDIES IN HET KADER VAN KCE TRIALS-PROGRAMMA:

• zijn niet-commercieel

• zijn pragmatisch en praktijkgericht: in tegenstelling tot commerciële studies richten ze zich op patiënten 
die in ‘real life’ worden behandeld

• zijn vergelijkend: ze vergelijken de effectiviteit van behandelingen die reeds worden gegeven, maar die 
nooit rechtstreeks met elkaar werden vergeleken

• kunnen leiden tot het besparen van kosten voor de ziekteverzekering

• zijn niet beperkt tot geneesmiddelen of medische hulpmiddelen: ze kunnen ook betrekking hebben op 
een aanpassing van de levensstijl, diëten, psychotherapieën, diagnostische testen, chirurgische ingre-
pen…

• liggen aan de grondslag van ‘publieke’ databanken, waarmee de overheid gedetailleerde en        
onafhankelijke kosteneffectiviteitsstudies kan uitvoeren..
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• Evidence-based beslissingsondersteuning voor het voorschrijven 
van laboratoriumtests in de huisartspraktijk (ELMO)

• Studie naar een medisch hulpmiddel, ter evaluatie van het gebruik 
van een meerlagig schuimverband met een siliconen kleeflaag 
voor het voorkomen van doorligwonden bij patiënten in het        
ziekenhuis

• Vincristine geïnduceerde neuropathie bij kinderen met kanker 
(VINCA – internationale studie)

OVERZICHT VAN DE LOPENDE EN BEËINDIGDE KLINISCHE STUDIES

Studies in de analysefase van de resultaten:

Lopende klinische studies:

• Dieet of medicatie bij prikkelbare darm syndroom (DOMINO)

• COBRA-Slim met en zonder versnelde toegang tot TNF blockade 
voor de inductie van remissie bij patiënten met vroege reumatoïde 
artritis – (CareRA 2020)

• Diuretisch effect van acetazolamide (Diamox ®) bij patiënten met 
gedecompenseerd hartfalen en vochtopstapeling (ADVOR)

• Gelokaliseerde neuropathische pijn: een vergelijkende studie    
tussen een topicale versus een systemische behandeling van     
plaatselijke zenuwpijn (PELICAN)

• Een medicamenteuze behandeling versus geen behandeling bij te 
vroeg geborenen met een persisterende ductus arteriosus–
(BeNeDuctus – internationale studie)

Studies waarvan de rekrutering begint in 2019:

• Psychodynamische behandeling van depressie waarbij online  
sessies worden gecombineerd met gesprekstherapie versus enkel 
gesprekstherapie. Een non-inferioriteitsstudie (BLENDED)

• Zorgstrategieën voor de afbouw van benzodiazepinegebruik:   
klassieke begeleiding versus een gemengd zorgtraject bestaande 
uit consultaties bij de huisarts en zelfaanpak door de patiënt met 
behulp van een website (BIG BIRD).

• Continue infusie met bèta-lactam antibiotica versus intermittente 
infusie bij kritiek zieke patiënten met sepsis (KCE-17005) 

IN TOTAAL ZIJN ER BIJ DEZE KLINISCHE STUDIES

1735 patiënten betrokken die in 45 ziekenhuis werden gerekruteerd

11679 patiënten die door 350 huisartsen werden gerekruteerd

Het mediaanbudget bedraagt 2 miljoen euro per klinische studie

@KCETrials
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Het KCE financiert, samen met zijn Nederlandse evenknie ZonMw,   
studies in het kader van het zogenaamde BeNeFIT project, en beide 
organisaties lanceren hiervoor ook gezamenlijke oproepen. Vele vragen 
inzake gezondheidszorg zijn immers voor beide landen relevant. De 
ontwikkeling van gemeenschappelijke selectieprocedures en de uit-
wisseling van goede praktijken tussen de onderzoekers versterken de 
expertise van de twee instellingen en zorgen voor snellere resultaten.

In januari 2018 deden de twee organisaties een gezamenlijke oproep 
naar de Belgische en Nederlandse onderzoekswereld. De 38 onder-
werpen die vervolgens werden ingediend, waren het resultaat van een 
samenwerking tussen Belgische en Nederlandse onderzoeksteams. 

INTERNATIONALE SAMENWERKING

VERBETEREN VAN DE KWALITEIT VAN HET KLINISCH ONDERZOEK IN ONS LAND

Momenteel zijn er nog 6 onderwerpen in de running voor de definitieve selectie, die in juni 2019 zal plaats-
vinden. 

Een ander voorbeeld van internationale samenwerking is de deelname van Belgische onderzoeksteams 
aan multicentrische studies, waarbij verschillende landen betrokken zijn. Daarbij staat een Belgisch       
ziekenhuis in voor de coördinatie van de studie in België, en treedt het op als enig Belgisch aanspreekpunt 
in het internationale project. Dit is het geval met de hogervermelde VINCA, BeNeDuctus en BLING III-
studies.

In 2018 sloot KCE zich ook aan bij het Clinical Research Initiative for Global Health (CRIGH), dat inter-
nationale samenwerking bij klinisch onderzoek ondersteunt, en dat tot stand kwam na een OESO-rapport 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) waaraan het KCE meewerkte. CRIGH wil 
de klinische onderzoeksprogramma’s in de lidstaten optimaliseren, wereldwijde normen voor klinisch    
onderzoek ontwikkelen, en innovatieve methodologieën en technologieën ondersteunen.

Tijdens het selectieproces en de coördinatie van de studies ondersteunt het KCE Trials-team ook de   
Belgische clinici bij het uitvoeren van de grootschalige klinische studies. Het bezocht de Clinical Trials 
Units van de belangrijkste Belgische ziekenhuizen, en ging hun sponsorcapaciteit na voor de grote multi-
centrische gerandomiseerde studies. Vervolgens organiseerde KCE Trials workshops, in de vorm van een 
permanente opleiding op maat, om de vastgestelde lacunes weg te werken. In 2018 concentreerden de 
workshops zich op het monitoren van universitaire klinische studies en op risicobeoordeling. Er werd ook 
een workshop georganiseerd waarbij ervaringen werden uitgewisseld rond het gebruik van een aantal 
elektronische formulieren (e-CRF).

Leden van het KCE Trials-team gaven ook conferenties in de grote ziekenhuizen die betrokken zijn bij 
klinische studies, soms op uitnodiging van patiëntenorganisaties. Artikelen over het Trials programma 
werden gepubliceerd in de ‘Revue médicale de Liège’ en in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

KCE Trials kocht ook ‘EDGE online’ aan. Het is een software waarmee in ‘real time’ de rekrutering van 
patiënten in alle lopende studies kan worden opgevolgd. EDGE wordt momenteel gebruikt in de Clinical 
Trials Units van 9 Belgische ziekenhuizen en wordt nu in de andere ziekenhuizen geïmplementeerd. Het 
verbetert in grote mate het dagelijks beheer en de betrouwbaarheid van de klinische studies.

ACTIEF BETREKKEN VAN DE PATIËNTEN

Reeds sinds het begin van het KCE Trials-programma werd er veel belang 
gehecht aan het standpunt van de patiënten. Hun vertegenwoordigers zijn 
betrokken bij de selectie van de onderzoeksthema’s en bij de opvolging 
van de studies. Zij zijn immers het best geplaatst om de haalbaarheid van 
een studie of de relevantie van de resultaten te beoordelen.

Zo namen in de BIG BIRD (ondersteuning bij het stopzetten van het ge-
bruik van benzodiazepines) of BLENDED (behandeling van depressie met 
online hulpmiddelen) patiënten deel aan meetings over de opzet van de 
studie, en over de vragenlijsten en elektronische hulpmiddelen, die nadien 
nog moesten worden getest. Dit verbeterde de structuur en het taalgebruik 
van de tools en de communicatie met de toekomstige deelnemers aan de 
studie.
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NETWERKEN EN 
SAMENWERKINGEN

Onderaannemers

Het KCE-team verenigt een groot aantal verschillende competenties. Toch hebben we niet altijd voldoende 
tijd om alle studies zelf uit te voeren of ontbreekt ons soms nog een specifieke expertise. Daarom worden 
sommige studies geheel of gedeeltelijk uitbesteed, via een openbare aanbesteding, aan o.a. universitaire 
teams, gespecialiseerde consultants of andere overheidsinstellingen. Ook in die gevallen blijft het KCE 
verantwoordelijk voor de coördinatie en supervisie van het project. 

De externe experten en validatoren

Voor elk KCE-project wordt er een beroep gedaan op externe experten, meestal specialisten over het  on-
derwerp van de studie. Zij geven in de loop van het onderzoek feedback over de onderzoeksvragen, de 
methodologie en de belangrijke punten waarmee best rekening wordt gehouden voor een betere aanvaar-
ding op het terrein.

Vervolgens wordt elk rapport op het einde van de studie onderworpen aan een interne en externe weten-
schappelijke validatie. Voor deze laatste validatie nodigt het KCE drie externe experten uit, waaronder 
minstens één buitenlandse. Zo worden de rapporten met een kritische blik van buitenaf bekeken. Deze 
aanpak vormt een zeer constructieve bijdrage tot de relevantie en de wetenschappelijke nauwkeurigheid 
van de KCE-studies. In de loop der jaren bouwde het KCE op die manier een rijk netwerk van Belgische 
en internationale experten uit, zeer gespecialiseerd in heel uiteenlopende domeinen.

De stakeholders 

Voor elke studie vraagt het KCE systematisch de mening van de betrokken belanghebbenden 
(stakeholders). Deze bijeenkomsten helpen de communicatie tussen de onderzoekswereld en die van de 
zorgverleners, de patiënten en de beleidsmakers in gezondheidszorg, te verbeteren. 
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Beheer van belangconflicten

Het KCE staat heel erg op zijn onafhankelijkheid en neutraliteit.
Zijn beleid inzake belangenconflicten is dan ook duidelijk en transparant:  

♦ Onze onderzoekers mogen geen beroepsactiviteiten buiten het KCE uitoefenen die tot belangen-
conflicten kunnen leiden.

♦ Alle externen die meewerken aan een KCE-project als onderaannemer, externe expert, of validator 
worden verzocht een verklaring over belangenconflicten te ondertekenen, die wordt vermeld in de 
colofon van het betrokken rapport.

Internationale samenwerking

Het KCE onderhoudt zeer goede relaties met buitenlandse wetenschappelijke instellingen die gelijkaardige 
studies uitvoeren, zoals NICE (Verenigd Koningkrijk), ZIN (Nederland), HAS (Frankrijk), IQWiG (Duitsland) 
of the Norwegian Institute of Public Health (Noorwegen).

Door zijn reputatie van wetenschappelijke nauwgezetheid wordt het KCE vaak uitgenodigd om deel te   
nemen aan internationale werkgroepen. Het is actief lid van diverse internationale netwerken zoals         
EUnetHTA, GIN en INAHTA, en het is betrokken bij Europese projecten, zoals PREFER (IMI). In dit laatste 
initiatief wil men een methode ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de 
patiënt bij het maken van nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast is er ook het HIT-rapport (Health systems in 
Transition) van het European Observatory on Health Systems and Policies, waarvoor het KCE de          
Belgische vertegenwoordiger is. 
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EEN STUDIEVOORSTEL 
INDIENEN

Jaarprogramma van het KCE 

Elk jaar lanceert het KCE vóór het begin van de zomer een oproep tot studievoorstellen voor het werk-
programma van het daaropvolgende jaar. Elke burger, organisatie, instelling of beleidsmaker kan tussen 
juli en september studievoorstellen indienen bij het KCE.

Het jaarlijks werkprogramma wordt vervolgens samengesteld op basis van de volgende criteria:

• Beleidsrelevantie van het onderwerp: kan het onderzoek de beleidsmakers ondersteunen bij het 
nemen van een beslissing over gezondheidszorg?

• De frequentie. Komt het gezondheidsprobleem vaak voor?

• De ernst van het probleem;

• De mogelijkheden tot verbetering van dit probleem;

• De concrete haalbaarheid van de studie.

Elk criterium wordt individueel geanalyseerd door de directie en een twaalftal KCE-experten. De resultaten 
worden vervolgens gezamenlijk door hen besproken en de redenen waarom bepaalde voorstellen werden 
afgewezen, worden systematisch toegelicht op basis van de hogervermelde criteria. Uiteindelijk wordt ook 
rekening gehouden met de onderzoekscapaciteiten van het KCE. Om de evaluatie zo neutraal mogelijk te 
laten verlopen, worden bovendien alle voorstellen geanonimiseerd. 

Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van onze oproepen tot studievoorstellen, kan u 
zich inschrijven op onze website via de link ‘nieuws ontvangen’ .
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KCE Trials Programma van klinisch onderzoek 

Het KCE Trials-programma doet ook een beroep op studievoorstellen van clinici en patiënten. Maar 
anders dan bij het ‘klassieke’ KCE-jaarprogramma, wordt deze oproep niet op een vast tijdstip        
gelanceerd. Om op de hoogte gebracht te worden van de oproepen van KCE Trials, kan u zich regis-
treren via ‘Nieuws ontvangen’, en het vakje aanvinken met ‘Informatie over het KCE Trials programma 
(met inbegrip van de oproepen)’.

Het KCE Trials programma doet 3 soorten oproepen tot studievoorstellen:

• De ‘investigator-led’ oproepen, waarbij de onderzoeksteams dan zelf een klinische studie        
kunnen voorstellen (en waarbij hun instelling de rol van studiesponsor op zich neemt).

• De ‘commissioned workstream’ oproepen, waarbij het KCE zelf studieonderwerpen voorstelt. 
Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich dan kandidaat stellen om de studies uit te voeren.

• De ‘international workstream’ oproepen, waarbij Belgische onderzoeksteams op verschillende 
manieren kunnen deelnemen aan internationale studies. De voorstellen worden ingediend door de 
teams, die dan bereid zijn om de taak van Coördinatiecentrum voor België op zich te nemen.
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ONZE 
ZICHTBAARHEID

Elk KCE-rapport wordt op de website gepubliceerd in de maand na goedkeuring door de Raad 
van Bestuur. Vervolgens wordt het via verschillende communicatiekanalen verspreid naar de 
beleidsmakers, de zorgsector en de bevolking.
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ONZE WEBSITE

Voor elk gepubliceerd rapport wordt een specifieke pagina gemaakt, met een korte, inleidende tekst. De 
lezer kan vervolgens het rapport downloaden, op basis van zijn behoefte aan gedetailleerde informatie:

• het wetenschappelijke rapport met de volledige beschrijving van het onderzoek, de methodologische 
details en de resultaten. Dit rapport wordt altijd in het Engels geschreven, omdat het de taal is van de 
wetenschappelijke wereld (Belgisch en internationaal) en de werktaal van onze onderzoeksteams, die 
vaak taalgemengd zijn.

• een synthese van 20 tot 30 pagina’s, die de context van de studie, de essentie van de resultaten en de 
beleidsaanbevelingen in een duidelijke en vlotte taal samenvat. De synthese is bedoeld voor elke   
geïnteresseerde burger, maar zeker voor de zorgverleners van het terrein en de betrokken beleids-
makers. Daarom wordt ze opgesteld in het Nederlands en het Frans. Soms is er ook een short report, 
in het Engels, waarin het onderzoek en de bespreking van de resultaten op een meer wetenschappelij-
ke manier worden samengevat.

• een persbericht in het Nederlands en het Frans. We vinden het heel belangrijk dat ons werk publiek 
bekend wordt. Daarom wordt er voor elk gepubliceerd rapport een persbericht opgemaakt (1 à 2 p), 
dat we aan de algemene en/of medische pers (afhankelijk van de mogelijke interesse) bezorgen. Het 
vat in 1 à 2 pagina’s de essentie van het onderzoek samen.

• eventueel een video van enkele minuten, wanneer het onderwerp een groot publiek kan aanspreken. 
In deze video leggen de auteurs van de studie in een duidelijke en toegankelijke taal de grote lijnen 
van hun bevindingen uit.

Via de website publiceren we ook andere informatie:

de oproepen tot studievoorstellen, nieuws over KCE Trials, openbare aanbestedingen, vacatures, enz. 
Deze informatie wordt eveneens systematisch bezorgd aan iedereen die op de hoogte wil worden gehou-
den van onze activiteiten, en die zich heeft geregistreerd op onze website.

Onze mailings bereiken momenteel meer dan 5.500 mensen en ongeveer 300 journalisten..
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RAPPORTEN IN 2018

Rapport 291 deel 2: Naar een geïntegreerd evidence-based practice plan in België - deel 2
(Health Services Research)

Rapport 297: 3D geprinte medische hulpmiddelen (Health Technology Assessment) 

Rapport 298: Welke rol kan de MammaPrint® test spelen bij het nemen van beslissingen over adju-
vante chemotherapie? (Health Technology Assessment)

Rapport 299: Een evaluatieprotocol voor RIZIV conventies (Health Services Research)

Rapport 300: Totale Genoomsequencing: uitdagingen en organisatie opties voor het Belgische sys-
teem (Health Services Research)

Rapport 301: Hoe de organisatie van geestelijke gezondheidszorg voor ouderen verbeteren? 
(Health Services Research)

Rapport 302: Financiering van ziekenhuisverblijven met een grote variabiliteit in het zorgproces 
(Health Services Research)

Rapport 303: Het gebruik van patiëntuitkomsten en -ervaringen (PROMs/PREMs) voor klinische en 
beleidsdoeleinden (Health Services Research)

Rapport 304: Optimalisatie van de incontinentieforfaits (Good Clinical Practice)

Rapport 305: Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van hoofd- en halskanker
(Health Services Research) 

Rapport 306: De rol van statines bij de primaire preventie van hart- en vaatincidenten
(Health Technology Assessment) 

Rapport 307: Protontherapie bij volwassenen (Health Technology Assessment)

Rapport 308: Kosteneffectiviteitsanalyse van een vaccinatie van jongens tegen het HPV-virus
(Health Technology Assessment)
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COMPTES
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DEEL 1 31/12/2018 31/12/2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA 145 920.53 236 667,34

I. Oprichtingskosten

II. Immateriële vaste activa 70 774,00 102 198,36

III. Materiële vaste activa 73 605,03 134 468,98

A. Terreinen en gebouwen 50 898,54

B. Installaties, machines en uitrusting 57 242,14 70 437,84

C. Meubilair en rollend materieel 16 362,89 13 132,60

D. Leasing en soortgelijke rechten

E. Overige materiële vaste activa

F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling

IV. Financiële vaste activa 1 541,50

A. Belangen in rechtspersonen

B. Vorderingen en effecten

C. Borgtochten betaald in contanten

VLOTTENDE ACTIVA 18 277 944,96 12 896 922,32

V. Vorderingen op meer dan één jaar

A. Werkingsvorderingen 

B. Overige vorderingen

C. Vorderingen wegens subsidies

VI. Voorraden

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 17 902 127,92 139 573,19

A. Werkingsvorderingen

B. Overige vorderingen 17 902 127,92 139 573,19

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen 353 276,20 12 646 218,70

X. Overlopende rekeningen 22 540,84 111 130,43

TOTAAL DER ACTIVA 18 423 865,49 13 133 589,66

BALANS
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DEEL 2 31/12/2018 31/12/2017

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 6 214 945,29 6 256 334,98

I. Kapitaal

III. Herwaarderingsmeerwaarden

V. Gecumuleerd resultaat 6 214 945,29 6 256 334,98

VI. Investeringssubsidie en schenkingen met specifiek doel

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

VII. Voorzieningen voor risico's en kosten

A. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

B. Voorzieningen voor belastingen

C. Grote herstellings- en onderhoudswerken

D. Overige risico's en schulden

SCHULDEN 12 208 920,20 6 877 254,68

VIII. Schulden op meer dan een jaar 0,00 0,00

A. Financiële schulden

     1. Leasingschulden en soortgelijke

     2. Kredietinstellingen

B. Werkings- en handelsschulden

C. Ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal

D. Borgtochten ontvangen in contanten

E. Overige schulden

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 12 208 920,20 6 877 254,68

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 50 898,54

B. Financiële schulden

    1. Kredietinstellingen

    2. Overige leningen

C. Werkings- en handelsschulden 2 107 262,14 2 004 735,57

D. Diverse schulden: ontvangen voorschotten 22 265,00 16 963,00

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten

    1. Belastingen

    2. Bezoldigingen en sociale lasten 1 062 659,21 883 347,33

F. Overige schulden 9 016 733,85 3 921 310,24

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA 18 423 865,49 13 133 589,66
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RESULTATENREKENING
31/12/2018 31/12/2017

I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa 20 196 476,02 15 475 241,15

A. Werkingsopbrengsten

B. Voorraadwijzigingen

C. Geproduceerde vaste activa

D. Interne facturatie

E. Andere opbrengsten 20 196 476,02 15 475 241,15

II. Werkingskosten 14 959 320,52 11 491 053,23

A. Verbruikte goederen en verstrekte diensten

B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 7 287 817,51 4 388 501,92

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 7 478 981,42 6 899 305,21

D. Afschrijvingen, waardeverminderingen 192 521,59 203 246,10

op oprichringskosten, immateriële en materiële

vaste activa

E. Waardeverminderingen op voorraden en 

vorderingen

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

G. Andere werkingskosten

H. Als herstructureringskosten geactiveerde

werkingskosten

III. Werkingsresul- 5 237 155,50 3 984 187,92

IV. Financiële opbrengsten 0,00 125,17

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

B. Opbrengsten uit vlottende activa

C. Andere financiële opbrengsten 125,17

V. Financiële kosten 0,58 0,00

A. Kosten van schulden

B. Waardeverminderingen op vlottende activa

andere dan bedoeld onder II E

C. Andere financiële kosten 0,58

VI. Resultaat van de gewone activiteiten 5 237 154,92 3 984 313,09

RESULTAAT



 33

VII. Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00

A. Terugnemingen van afschrijvingen en 

    van waardeverminderingen op immateriële

    en materiële vaste activa

B. Terugneming van waarderverminderingen

    op financiële vaste activa

C. Terugneming van voorzieningen voor

    uitzonderlijke risico's en kosten

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste

    activa

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten 5 278 544,61 3 921 310,24

A. Uitzonderlijke afschrijvingen en

    waardeverminderingen op oprichtings- 

    kosten, op immateriële en materiële

    vaste activa

B. Waardeverminderingen op financiële

    vaste activa

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's

    en kosten

D. Minderwaarden bij de realisatie van 

    vaste activa

E. Andere uitzonderlijke kosten 5 278 544,61 3 921 310,24

F. Als herstructureringskosten geactiveerde

    uitzonderlijke kosten

IX. Resultaat van het boekjaar -41 389,69 63 002,85

A. Te bestemmen positief resultaat (+) 6 256 334,98

    Te verwerken negatief resultaat (-)

1. Positief resultaat van het boekjaar (+) 63 002,85

    Negatief resultaat van het boekjaar (-)

2. Overgedragen resultaat

   a. Gecumuleerd overschot van het 6 193 332,13

       vorige boekjaar (+)

   b. Gecumuleerd tekort van het

       vorige boekjaar (-)

D. Over te dragen resultaat

1. Over te dragen positief resultaat (+) 6 256 334,98

2. Over te dragen negatief resultaat (-)
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Administratief Centrum Kruidtuin, Doorbuilding
Kruidtuinlaan 55
B-1000 Brussel

Tel: +32 [0]2 287 33 88
info@kce.fgov.be
http://www.kce.fgov.be 

https://twitter.com/KCEfgov

     KCE Trials: @KCETrials

   https://www.linkedin.com/company/200575

  https://www.facebook.com/KCEBelgium

  https://www.youtube.com/user/kcefgov
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