
Hoewel gezondheid misschien niet tot de bevoegdheden van de Europese Unie behoort, is dat
voor sociale kwesties en discriminatie wel het geval.  

De European Cancer Patient Coalition (ECPC) leidt, zoals aangekondigd op het jaarlijkse congres
van de ECPC in 2018, een campagne op EU-niveau voor meer gelijkheid in sociale zaken en
werkgelegenheid in verband met kankerzorg. Wij nodigen u uit zich bij ons aan te sluiten en van
deze gelegenheid gebruik te maken om ons te helpen echte veranderingen tot stand te brengen
in het waarborgen van sociale rechten voor mensen getroffen door kanker in de hele Europese
Unie: zij die een acute behandeling ondergaan, de overlevenden en zij met gevorderde en
uitgezaaide kankers, inclusief zij die voor hen zorgen – hun zorgverleners.

We moeten een beter beeld creëren van de sociale verschillen in Europa. Dat kunnen we doen
door onze kennis te baseren [MS5] op de huidige stand van zaken met betrekking tot een reeks
sociale en werkgelegenheidskwesties in elke lidstaat. Het zal de Europese Coalitie voor
Kankerpatiënten, maar ook jullie - onze leden -, in staat stellen om de inzet te vragen van de
mensen die bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement (2019) vragen naar uw
stem. Bovendien kunnen we zo ook de EU-instellingen verzoeken om de behoeften van mensen
met kanker hoog op de Europese agenda te zetten. 

De resultaten van dit onderzoek zullen ons helpen een beter beeld te krijgen van de sociale
verschillen in Europa, concrete voorbeelden te geven van beste en slechtste werkwijzen e en
een duidelijker verband te leggen tussen de rechten van kankerpatiënten en de 
arbeidsrechten.

Wij verzoeken u vriendelijk de tijd te nemen om de volgende vragen te beantwoorden op basis
van uw praktijkervaring of professionele kennis. Aarzel niet om verdere opmerkingen of
verzoeken toe te voegen die u belangrijk vindt. 

Opmerking: verwijs, indien van toepassing, duidelijk naar de wet- of regelgeving. Verstrek
contactgegevens, indien beschikbaar, van een persoon in uw organisatie waar we naar kunnen
verwijzen voor nadere informatie.

Geachte leden van de European Cancer Patient Coalition,

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

Naam contactpersoon  

Organisatie  

Rol in de organisatie  

Land  

E-mailadres
contactpersoon  

1. Contactgegevens*



Hoofdstuk A: Na de diagnose

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

Vermeld de naam van de bevoegde autoriteit

2. Kan een patiënt een procedure ondergaan voor de beoordeling van een invaliditeitsstatus?*

Ja Nee

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

3. Is er een specifieke erkenning van invaliditeit door kanker (inclusief bijwerkingen van behandeling) of
zijn algemene bepalingen van toepassing? (Geef aan welke voorschriften van toepassing zijn)

4. Hoe lang duurt de beoordelingsprocedure gewoonlijk?

5. Indien van toepassing, wie komt in aanmerking om de procedure in te initiëren?

Artsen Patiënten

Anderen

6. Heeft de beoordeling van de invaliditeit betrekking op de duur van de ziekte of op de duur en de
aard van de behandeling?



Gelieve te specificiëren

7. Is de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid afhankelijk van de arbeidssituatie?

Ja Nee

8. Welk type of niveau van arbeidsongeschiktheidscertificaat komt in aanmerking voor het recht op
uitkeringen voor invaliditeit of een gedeeltelijke invaliditeit (geef dit aan en verwijs ook naar de volgende
vraag, n.9?

9. Geeft de erkenning van een invaliditeit of gedeeltelijke invaliditeit recht op sociale uitkeringen zoals:

Financiële bijstand

Pensioenopbouw

Vrijstelling of aftrek van belasting

Ziekteverlof (vol- of deeltijds) (zie ook hoofdstuk B)

Andere (gelieve te specificiëren)

10. Geeft de erkenning van de invaliditeit of gedeeltelijke invaliditeit een familielid of mantelzorger recht
op sociale voordelen zoals:

Financiële bijstand

Pensioenopbouw

Vrijstelling of aftrek van belasting

Ziekteverlof (vol- of deeltijds) (zie ook hoofdstuk B)

Andere (gelieve te specificiëren)

Hoofdstuk B: Tewerkstellingskwesties

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker



Gelieve te specificiëren

11. Heeft de kankerpatiënt op het moment van de diagnose recht op betaald ziekteverlof:

Omwille van ziekte, voor _______________ (gelieve te
specificeren)

Voor therapie

Onbetaald verlof, maar blijft in dienst

Geniet vakantiedagen gedoneerd door collega's

Andere (gelieve te specificiëren)

Gelieve te specificiëren

12. Verschilt het recht op ziektegeld als de persoon met kanker in de particuliere of publieke sector
werkt?

Ja Nee

Gelieve te specificiëren

13. Heeft de kankerpatiënt in het voltijds hoger onderwijs op het moment van de diagnose recht op
betaald ziekteverlof of andere wettelijke bescherming?

Ja Nee

Gelieve te specificiëren

14. Als een persoon in dienst een familielid of een persoon die kanker heeft, helpt, heeft hij/zij dan recht
op een van de volgende zaken:

Betaald verlof - uren, dagen (of langer)

Onbetaald verlof - uren, dagen (of langer)

Onder voorbehoud van een beoordeling van de invaliditeit
van de kankerpatiënt, uur, dagen (of langer)

Voordeel doen met vakantiedagen gedoneerd door
collega's

Voordeel (gelieve te specificiëren)



15. Als een persoon met kanker in dienst is, heeft hij/zij dan recht op de flexibiliteit om zijn of haar
werkomstandigheden/verantwoordelijkheden aan te passen als gevolg van een beperkt
prestatievermogen en/of een behandelingsbehoefte?

Deeltijds werken

Telewerken of slim werken

Revalidatie, opleiding of herkwalificatie, waardoor het
gemakkelijker wordt om weer aan het werk te gaan

Bescherming tegen wijziging van de primaire
locatie/werklocatie

Recht om de primaire locatie/werklocatie te kiezen

Vrijstelling van zware werkomstandigheden of nachtarbeid

Bescherming tegen onrechtmatig ontslag

Andere (gelieve te specificiëren)

Gelieve te specificiëren

16. Bestaan er wettelijke beschermingsmaatregelen om personen met kanker die in dienst zijn te
beschermen tegen oneerlijk ontslag?

Ja Nee

Gelieve te specificiëren

17. Biedt de wet een patiënt na een beoordeling van de invaliditeit of een overlevende van kanker het
recht op gefaciliteerde bijstand met betrekking tot tewerkstelling?

Ja Nee

Gelieve te specificiëren

18. Bestaan er geen wettelijk vastgelegde stimulansen voor werkgevers om de tewerkstelling van
mensen met kanker aan te moedigen en te vergemakkelijken? 

Ja Nee



19. Als iemand in loondienst voor een kankerpatiënt zorgt (kankerverzorger), heeft hij/zij dan recht op
een vorm van arbeidsflexibiliteit om de arbeidsomstandigheden aan te passen en de zorgbehoeften te
vervullen?

Deeltijds werken

Telewerken of slim werken

Bescherming tegen wijziging van de primaire
locatie/werklocatie

Recht om de primaire locatie/werklocatie te kiezen

Vrijstelling van zware werkomstandigheden of nachtarbeid

Andere (gelieve te specificiëren)

Hoofdstuk C: Zelfstandige werknemers

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

Gelieve te specificiëren

20. Wanneer een zelfstandige werknemer met een kankerdiagnose wordt geconfronteerd en zijn
tewerkstellingsactiviteit niet kan voortzetten, heeft hij/zij dan recht op (met uitzondering van een
particuliere en vrijwillige verzekering):

Een vergoeding una tantum*

Een vergoeding voor een korte periode van inactiviteit
(gelieve te specificeren hoe lang)

Een vergoeding voor een lange periode van inactiviteit

Vrijstelling van inkomensbelasting

Andere (gelieve te specificiëren)



Gelieve te specificiëren

21. Wanneer een zelfstandige werknemer zijn tewerkstellingsactiviteit vermindert om voor een familielid
of een andere persoon die aan kanker lijdt te zorgen, heeft hij/zij dan recht op (afgezien van particuliere
en vrijwillige verzekering):

Een vergoeding una tantum

Een vergoeding voor een korte periode van inactiviteit
(gelieve te specificeren hoe lang)

Een vergoeding voor een lange periode van inactiviteit

Vrijstelling van inkomensbelasting

Andere (gelieve te specificiëren)

*una tantum – eenmalig

Aangezien kankerpatiënten en/of hun verzorgers minder tijd in actieve dienst werken, lopen zij
het risico op een verminderde pensioenopbouw bij het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.

Hoofdstuk D: Pensioen

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

Gelieve te specificiëren

22. Heeft een overlevende aan van kanker recht op pensioenvoordelen ter compensatie van de tijd die
hij of zij zonder werk heeft doorgebracht en in welke mate?

*

Ja Nee

Pensioen (patiënt)

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker



23. Is bovenstaande vergoeding onderworpen aan een beoordeling van de invaliditeit?

Ja

Nee

Pensioen (mantelzorger)

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

Gelieve te specificiëren

24. Heeft de mantelzorger van een kankerpatiënt recht op een pensioenuitkering ter compensatie van
de tijd die hij of zij buitenshuis heeft doorgebracht en in welke mate?

*

Ja Nee

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

Gelieve te specificiëren

25. Is voor deze compensatie als voorwaarde gesteld, dat de persoon, aan wie de zorg werd verleend,
moet bewijzen dat hij of zij aan een ernstige handicap lijdt?

Ja Nee

Hoofdstuk E: Verzekering / kredieten / recht om te worden vergeten

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker



Gelieve te specificiëren

26. Kan een overlevende van kanker een ziektekostenverzekering afsluiten?

Ja

Nee, nooit

Nee, tot _______ jaren zonder recidief (gelieve te
specificiëren)

Beperkingen op dekking

Onderworpen aan premiestijging

Andere (Gelieve te specificiëren)

Gelieve te specificiëren

27. Kan een overlevende van kanker een levensverzekering afsluiten (onafhankelijk of gekoppeld aan
hypotheek)?

Ja

Nee, nooit

Nee, tot _______ jaren zonder recidief (Gelieve te
specificiëren)

Beperkingen op dekking

Onderworpen aan premiestijging

Andere (Gelieve te specificiëren)

Gelieve te specificiëren

28. Kan een overlevende van kanker een krediet op lange termijn of hypotheek afsluiten onder
dezelfde voorwaarden als iemand anders?

Ja

Nee, nooit

Nee, tot _______ jaren zonder recidief (Gelieve te
specificiëren)

Onderworpen aan speciale verzekeringsbeperkingen

Tegen rentevoet die stijgt vanaf __________ (gelieve te
specificiëren)

Op voorwaarde van sponsor of borgstelling

Andere (Gelieve te specificiëren)



Gelieve te specificiëren

29. Kan een overlevende van kanker een leaseovereenkomst afsluiten onder dezelfde voorwaarden als
iemand anders?

Ja

Nee, nooit

Nee, tot _______ jaren zonder  recidief (Gelieve te
specificiëren)

Onderworpen aan speciale
verzekeringsbeperkingen________________

Tegen rentevoet die stijgt vanaf ___________ (gelieve te
specificiëren)

Op voorwaarde van sponsor of borgstelling

Andere (gelieve te specificiëren)

30. Is er een bestaande wet waarin een termijn van jaren is vastgelegd, waarna een persoon niet meer
verplicht is om te verklaren dat hij of zij een overlevende van kanker is? (Recht om vergeten te worden)

Bij het afsluiten van een contract met een bank

Bij het afsluiten van een contract met een
verzekeringsmaatschappij

In het kader van tewerkstelling

Andere (gelieve te specificiëren)

Conclusies

De enquête over de sociaal-economische lasten van
kanker

31. Indien er een andere discriminerende factor of sociaal-economisch probleem is waarvoor volgens u
een wettelijke bepaling moet worden ingevoerd, gelieve deze dan hieronder aan te geven:

Gelieve te specificiëren

32. Bestaan er  wettelijke bepalingen ter bescherming van de rechten van ouders (of andere
verzorgers) van kinderen die kankerpatiënt zijn? (Gelieve te specificiëren)?

Ja Nee



33. Gelieve aan te geven of er nog andere wettelijke bepalingen zijn ten gunste van kankerpatiënten of
hun verzorgers die als nuttig model van "beste werkwijzen" kunnen dienen voor andere landen:
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