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Onderwerp: Budget-neutrale hervorming MOC-nomenclatuur  

 
Inhoud 

 

Niet-limitatieve lijst van te behandelen problemen binnen deze werkgroep: 

- Semantiek in de Nomenclatuur: nood aan optimalisatie 

- Definitie van (o.a.) het begrip ‘nieuwe diagnose’: nood aan eenduidigheid 

- Aanvraag en controle ikv MOC: ‘as is’ en ‘to be’ 

- Registratie ikv MOC: ‘as is’ en ‘to be’ 

- Verschillende types MOC in verschillende situaties: streven naar meer doelmatig besteden van de 

beschikbare middelen 

- Betrokkenheid van de huisarts in een oncologische setting: nood aan optimalisatie 

- Tele-deelname aan MOC: exploreren en uitwerken van deze nieuwe modaliteit 

- Connecties en afgeleide rechten voortvloeiend uit MOC-Nomenclatuur: inventarisatie en evaluatie 

 
Motivatie  

De Medische Directie wordt de laatste jaren herhaaldelijk geconfronteerd met vragen rond het MOC en 

dan voornamelijk met betrekking tot de naamgeving en semantiek van de verschillende soorten MOC. Dit 

geeft aanleiding tot heel wat misverstanden.  

Tevens vragen de nieuwste evoluties in kankerbehandeling, zoals gepersonaliseerde behandeling en 

complexe chirurgie, om meer specificiteit in deze consultatie alsook om de mogelijkheid om dit te kunnen 

realiseren via een digitaal platform of VTC (videoteleconferentie).  

Om al deze redenen stelde de medische directie de herziening van het MOC voor en vroeg aan de TGR 

het akkoord om hiervoor een werkgroep ad hoc op te richten.  

Dit voorstel tot oprichting van een ad hoc werkgroep MOC werd goedgekeurd op de TGR-vergadering van 

2 oktober 2018. Als voorzitter van deze Ad Hoc Werkgroep MOC werd Dr. Bart Demyttenaere aangeduid. 

De secretaris zal Dr. Gunther Gijsen zijn. 

Deze ad hoc werkgroep zal functioneren in de schoot van de Algemene werkgroep. De deelnemers zijn 

leden van de TGR en vertegenwoordigers van FOD VVVL, Stichting Kankerregister en RIZIV. Indien nodig 

kunnen de deelnemende TGR-leden beslissen om bijkomende expert-deelnemers aan te stellen. 

 

Budget 

De beoogde hervorming van de MOC-nomenclatuur dient budgetneutraal te zijn. 


