
Bijlage 1: referentierooster betreffende een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de termijn verkort wordt
(art. 61/3, § 1)

Type aandoening Histologische types en referentiestadia- pretherapeutische stadia Wachttijd
vanaf einde actieve behandeling
van de kankeraandoening en

zonder herval
Teelbalkankers Zuivere seminomen, stadium I

Zuivere seminomen, stadium II
Niet-seminomen of gemengde tumoren,
Stadium I en II

3 jaar
6 jaar
6 jaar

Borstkankers Lobulair of ductaal carcinoom in situ, zonder micro-infiltratie
Behandeling volgens consensus HAS/INCa
Ductaal carcinoom in situ dat bij chirurgische excisie een of meer
micro-invasieve zones vertoont (scheur van het basale membraan)
van niet meer dan 1 mm (langs de grootste as) en waarbij na
okselonderzoek (schildwachtklier of okseluitruiming) geen invasie
van de weggenomen klier of klieren te zien is
Behandeling volgens de HAS/INCa consensus

1 jaar

Huidkanker Melanoma in situ zonder micro-infiltratie of niveau Clark I
- Volledige excisie
- Afwezigheid van dysplastische naevi

1 jaar

Baarmoederhalskanker Klasse CIN III (of HSIL) of in situ zonder micro-infiltratie
Toepassen van een op dat moment aangepaste referentiebehande-
ling en opvolging volgens HAS-aanbevelingen

1 jaar

Nierkanker - Clear cell carcinoma van de nier gediagnosticeerd na de leeftijd
van 50 jaar, klasse T1N0M0 graad 1 en 2 volgens Führman
- Chromofoob niercelcarcinoom, klasse T1N0M0

8 jaar

5 jaar
Kankers van de dikke darm en

het rectum
Stadium Tis (stadium 0) :
- Ouder dan 50 bij de diagnose
Stadium I : T1N0M0 :
- Ouder dan 50 bij de diagnose
- Histologisch type: adenocarcinoom
Stadium I : T2N0M0 :
- Ouder dan 50 bij de diagnose
- Histologisch type : adenocarcinoom

1 jaar
4 jaar

8 jaar

Schildklierkanker Papillair/folliculair < 45 jaar bij de diagnose, stadium I
Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium I of II
Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium III

3 jaar
3 jaar
6 jaar

Hodgkin-lymfomen Hodgkin-lymfoom stadium 1A na een post-therapeutische opvol-
gingsperiode
Hodgkin-lymfoom stadia 1B en 2A na een post-therapeutische
opvolgingsperiode

6 jaar

8 jaar
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Bijlage 1: referentierooster betreffende een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de termijn verkort wordt
(art. 61/3, § 1)

Type aandoening Histologische types en referentiestadia- pretherapeutische stadia Wachttijd
vanaf einde actieve behandeling
van de kankeraandoening en

zonder herval
Acute promyelocytaire
leukemie/APL/AML3

- Ongeacht het aantal leukocyten bij de diagnose
- Behandeling beëindigd

3 jaar

We herinneren eraan dat de toegangsvoorwaarden voor een schuldsaldoverzekering op basis van de bovenvermelde termijnen enkel gelden bij 
afwezigheid van andere risicofacturen of bestaande pathologieën.
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