Financiële ondersteuning van wetenschappelijk kankeronderzoek
Stichting tegen Kanker - 2012

Vandaag investeert Stichting tegen Kanker dankzij haar donateurs meer dan €12,5 miljoen in
academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek. Uit de grote respons op onze projectoproep
werden uiteindelijk 57 laureaten geselecteerd door twee wetenschappelijke raden die bijgestaan
werden door internationaal erkende experts. Deze 57 academische onderzoeksgroepen gaan
dagelijks de strijd aan tegen kanker door zich verder te verdiepen in fundamentaal, translationeel of
klinisch oncologisch onderzoek.

Stichting tegen Kanker deelt samen met haar donateurs de visie dat wetenschappelijk onderzoek de
weg voorwaarts is in de strijd tegen kanker. Dit bovenal omwille van de significante resultaten die
wetenschappelijk onderzoek reeds verwezenlijkt heeft. Verbeteringen op het vlak van opsporing,
diagnosetechnieken en behandelingsmethoden resulteerden immers in grotere overleving- en
genezingskansen voor de patiënt.

Stichting tegen Kanker onderzocht, in het kader van de uitreiking van de haar onderzoekskredieten –
de grants 2012 - de financiering van academisch wetenschappelijk onderzoek in België. Dit rapport is
een weergave van dit onderzoek. Allereerst wordt kort ingegaan op de algemene overlevingskansen
voor kanker en de kwaliteit van het Belgisch wetenschappelijk onderzoek. Daarna wordt de
financiering van academisch wetenschappelijk kankeronderzoek in België in kaart gebracht en
afgewogen ten opzichte van enkele uitdagingen waarvoor onze samenleving en het
wetenschappelijk kankeronderzoek staan. Dit laat ons toe om een globaal beeld te vormen over de
beschikbare middelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek in België, hun verdeling en hun
herkomst.
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Ondanks dat België het als klein land zeker niet slecht doet - dit noch op vlak van het budget dat
beschikbaar is voor kankeronderzoek, noch op vlak van het aantal spelers dat zich engageert om te
investeren in kankeronderzoek - waarschuwt Stichting tegen Kanker voor het feit dat meer middelen
voor academisch wetenschappelijk kankeronderzoek onontbeerlijk zijn als we onze goede positie
willen blijven handhaven en de komende uitdagingen, die onze onderzoekers en samen met hen
onze hele samenleving te wachten staan, succesvol willen kunnen aangaan.
1 Successen van wetenschappelijk oncologisch onderzoek
Betere overlevingskansen zijn onlosmakelijk verbonden met betere opsporing, effectievere
diagnose- en behandelingsstrategieën en wetenschappelijke vooruitgang in het algemeen. De
mogelijke positieve resultaten die we in de strijd tegen kanker boeken zijn dan ook logischerwijze
direct gerelateerd aan de vruchten die wij als samenleving kunnen plukken uit wetenschappelijk
kankeronderzoek.

Op basis van de meest recent gepubliceerde cijfers van Stichting Kankerregister (2011), gebaseerd
op data die reiken tot 2008, wordt duidelijk dat de kankerincidentie in België toeneemt. In 2008
waren er maar liefst 59 996 nieuwe kankerdiagnoses, waardoor 32.508 mannen en 27.488 vrouwen
vernamen dat ze een kanker ontwikkeld hadden.
Figuur 1: kankerincidentie per regio (excl. Niet melanome huidkankers)
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aantal Invasieve tumoren (exclusief non-melanoma) per geslacht en regio
(1999-2008)
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32.417 32.269 31.844 32.354 32.508
15.975 17.099 17.769 17.151 18.1287 19.394 19.530 19.767 20.066 20.185
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12.838 13.766 14.263 14.112

2.424 2.525 2.328 2.437 2.500
10.599 10.214 9.749 9.851 9.823
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26.208 26.161 26.244 27.126 27.488
14.728 14.957 15.253 15.230 15.832 15.906

2.518 2.435
8.733 8.473
(Bron: Stichting Kankerregister, 2011, eigen bewerking)
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Deze stijgende incidentie heeft gevolgen voor het totaal aantal kankergerelateerde sterfgevallen.
Meer mensen ontwikkelen een kanker (stijgende incidentie), waardoor het absoluut aantal mensen
dat sterft aan een kanker toeneemt (stijgende absolute mortaliteit). Ondanks dat er grote verschillen
zijn naargelang het type kanker (bv. pancreas kanker brengt gemiddeld gezien netto een geringere
overlevingskans met zich mee dan borstkanker) en de uitgebreidheid van de ziekte bij diagnose (hoe
vroeger men een kanker ontdekt en behandelt hoe beter de vooruitzichten voor de
overlevingskans), zijn de overlevingskansen voor kanker de laatste tien jaar in feite desalniettemin
gestegen.

Dit verklaart dat hoewel er in absolute aantallen meer mensen sterven ten gevolge van kanker, het
risico op kankergerelateerde sterfte in realiteit afgenomen is. Stichting Kankerregister (2011) besluit
op basis van tienjarige Vlaamse data (voor de andere regio’s gebeurt de opvolging nog niet lang
genoeg om tot sluitende uitspraken te komen) dat de globale overlevingskans voor mannen in de
periode 1999-2008 toenam van 55% tot 61% en die van vrouwen steeg van 65% naar 68%.

Om de impact van wetenschappelijk onderzoek op overlevingskansen extra te belichten kunnen ook
enkele specifieke kankertypes aangehaald worden. Zo zijn de overlevingscijfers voor kinderen met
leukemie en de overlevingskansen voor patiënten met GIST (zeldzame kanker van het
verteringssysteem) treffende voorbeelden van het succes van wetenschappelijk oncologisch
onderzoek op de overlevingskansen na een kankerdiagnose. Voor de jaren 1960 waren kinderen die
gediagnoseerd weden met leukemie ten dode opgeschreven, met een overlevingskans van rond de
0%. Vandaag de dag slaagt de medische wereld er dankzij wetenschappelijk onderzoek in om meer
dan 90% van deze kinderen te genezen. Nieuwe medicatie heeft dan weer de overlevingskansen
gerevolutioneerd van patiënten die gediagnoseerd worden met GIST: waar ooit minder dan 30% van
de patiënten na één jaar nog in leven was na het optreden van metastases, is deze overlevingskans
vandaag de dag significant verbeterd tot ongeveer 90%.

2 Kwaliteit wetenschappelijk onderzoek
Succesverhalen zijn uiteraard enkel mogelijk indien het wetenschappelijk onderzoek kwaliteitsvol is
en dat ook kan blijven. Op het vlak van wetenschappelijke kwaliteit presteert een klein land als
België en de verschillende regio’s momenteel opmerkelijk goed. Internationaal onderzoek toont aan
dat deze kwaliteit gelijkvormig verdeeld is over heel België.
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Professor de Moya Anegon, een specialist in research performance indicators, onderzocht de
kwaliteit van instellingen van het hoger onderwijs in meer dan 50 landen aan de hand van de
Normalized Impact Indicator (NI). Deze NI indicator vergelijkt de wetenschappelijke impact van een
instelling, gemeten op basis van het aantal wetenschappelijke citaties van die bepaalde instelling van
het hoger onderwijs vergeleken met het wereldgemiddelde in hetzelfde wetenschappelijke domein
gedurende eenzelfde periode, rekening houdende met de grootte van de instelling zelf. België scoort
in deze analyse erg goed en bovenal consistent in vergelijking met de andere 50 landen uit de studie
die behoren tot de wereldtop.
Figuur 2: Verdeling van nationale NI indicator voor instellingen van hoger onderwijs

(Bron: Felix de Moya Anegon, World Report Scimago Institutions Rankings 2010)
Volgens het onderzoek is België één van de weinige landen waar al de instellingen van het hoger
onderwijs beter presteren dan het wereldgemiddelde. Het Belgisch gemiddeld ligt op 44% boven het
wereldgemiddelde. Nog markanter is echter dat deze kwaliteit consistent verdeeld is in over de
instellingen van hoger onderwijs in België. De kwaliteit van de Belgische instellingen van hoger
onderwijs is aldus niet enkel beter dan het wereldgemiddelde, maar deze kwaliteit is bovendien een
homogeen Belgische eigenschap. Onze instellingen van hoger onderwijs leveren op het vlak van
wetenschappelijk onderzoek aldus allen topkwaliteit af. Dat Belgische onderzoekers kwaliteit
afleveren, wordt bevestigd door de prestaties van onze Belgische onderzoekers en
onderzoeksinstellingen binnen uiterst competitieve settings, zoals het binnenhalen van
onderzoekskredieten van de European Research Council (ERC starting grants) en de classificatie
binnen the global innovation index van INSEAD (2012).
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Figuur 3: top 10 van het aantal binnengehaalde ERC kredieten per land
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(Bron: ERC, eigen bewerking)

In totaal konden sinds de eerste uitreiking van de ERC starting grants in 2008 al 71 Belgische
onderzoekers een beurs binnenrijgen, waardoor we tot de top 10 behoren van de landen die
beurzen verkrijgen in deze uiterst competitieve setting. Volgens onderzoek evolueert de impact van
het werk van onze Belgische onderzoekers nog in een stijgende lijn, zeker voor de exacte
wetenschappen (Gevers, 2011; Insead, 2012).
Belgische onderzoekers zijn echter bovenal goed in ‘return on investments’. Dit zowel op het vlak van
onderzoek in het algemeen als op het vlak van kankeronderzoek. Ondanks dat we in vergelijking met
andere landen eerder matig investeren in ‘Higher Education Research and Development’ (HERD) België investeert in vergelijking met de Scandinavische landen maar ook Nederland beduidend
minder van haar BNP in HERD - laten we op het vlak van het aantal citaties van ons wetenschappelijk
onderzoek sterke landen als de VS, Frankrijk en Japan achter ons. Belgisch onderzoek staat garant
voor kwaliteitsvol en internationaal wetenschappelijk erkend onderzoek (Gevers, 2011; Insead,
2012). Het geld dat geïnvesteerd wordt in Belgisch wetenschappelijk onderzoek rendeert aldus.

Dit geldt ook specifiek voor Belgisch kankeronderzoek. Volgens internationaal onderzoek, zijn we
binnen Europa - proportioneel gezien - zeker niet de slechtste leerling inzake investering in
kankeronderzoek, maar absoluut ook niet de voortrekker (Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008;
ECCO, 2012).
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Figuur 5: Budget kankeronderzoek per land
naar type organisatie (publiek of filantropie)
in miljoen euro

Figuur 6: aantal artikels per land, na BNP correctie

(Bron: Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008)

(Bron: Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008

We zijn volgens deze onderzoeken eerder een middenmoot waarbij er meer gouvernementele dan
niet-gouvernementele investeringen zouden zijn. Niet gouvernementele stakeholders zouden
ongeveer €10.000.000 investeren t.o.v. ongeveer €50.000.000 door gouvernementele bronnen
(Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008; ECCO, 2012). Desondanks moeten we volgens onderzoek op
het vlak van wetenschappelijke output met betrekking tot kankeronderzoek niet onderdoen voor de
grotere investeerders in onderzoek, waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk
(Eckhouse, Lewison & Sullivan, 2008).

Volgens internationaal onderzoek presteert België aldus zeker niet slecht. Bij nader onderzoek bleek
echter het gebruikte cijfermateriaal voor België in de internationale studies onvolledig. Nationale
studies of rapporten over de financiering van academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek
in België ontbraken waardoor een eigen onderzoek aangewezen bleek. In een poging om tot meer
duidelijkheid te komen over de financiering van wetenschappelijk oncologisch onderzoek in België,
zette Stichting tegen Kanker daarom een eigen onderzoek op.
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3 Financiering van Belgisch kankeronderzoek
De financiering van Belgisch academisch wetenschappelijk kankeronderzoek gebeurt zowel door
gouvernementele als niet-gouvernementele organisaties, waaronder filantropische instellingen en
private fondsen van universiteiten. Stichting tegen Kanker neemt al de door haar gekende principale
actoren die eigen middelen investeren in academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek op in
dit onderzoek. De farmaceutische sector valt door deze focus buiten het bestek van deze studie, wat
niet wil zeggen dat deze sector geen grote inspanning levert in de strijd tegen kanker.

Om tot cijfermateriaal te komen werd geopteerd om in de plaats van een zuivere analyse van de
jaarverslagen, de diverse stakeholders persoonlijk te contacteren. Dit gezien uit een eerste lezing
van enkele jaarverslagen duidelijk werd dat enerzijds de financiering van onderzoek an sich
doorgaans wel opgenomen wordt in de verslagen, maar dat deze post in de jaarrekening niet steeds
de diverse onderzoeksthematieken (bv. kankeronderzoek) identificeert en dat anderzijds de
investeringen in kankeronderzoek tevens al dan niet letterlijk vermeld verspreid kunnen zitten
doorheen diverse posten in de jaarrekening. Vanuit deze vaststelling werd geopperd om daarom de
diverse stakeholders zelf te contacteren met de vraag:
“Wat is het gemiddelde jaarlijkse bedrag dat door uw instelling zelf – het handelt om eigen
middelen en aldus niet om middelen die door andere organisaties verworven worden geïnvesteerd wordt in kankeronderzoek ( fundamenteel, translationeel of klinisch)?”
Deze vraagstelling liet de instellingen vrij om zelf een gemiddeld jaarlijks budget aan te reiken en
beperkte het risico dat bepaalde investeringsposten over het hoofd gezien zouden worden in een
lezing van het jaarverslag door een externe onderzoeker. Er werd bewust gevraagd naar een
algemeen jaarlijks gemiddelde, i.p.v. één specifiek referentiejaar gezien niet iedere stakeholder
jaarlijks investeert in wetenschappelijk onderzoek (bv. meerjarenbegroting, bottom up gestuurd
i.p.v. top down,…). Desondanks blijft de kans bestaan dat de aangeleverde cijfers door de
stakeholders niet 100% overeenstemmen met het cijfermateriaal dat Stichting tegen Kanker beoogt
in haar vraagstelling. Afhankelijk van de goodwill van de betrokken stakeholder, de persoon die
reageert in naam van de organisatie en de posten die na intern onderzoek erkend worden in het
kader van de vraagstelling, kunnen effectief variaties optreden in het aangeleverde cijfermateriaal.
Stichting tegen Kanker gaat ervan uit dat deze afwijkingen relatief beperkt blijven, maar stelt
www.stichtingtegenkanker.be - 7

desalniettemin voorop dat de aangeleverde cijfers enkel aanzien kunnen worden als een benadering
van de reële investeringen in academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek in België.

3.1 Gouvernementele instellingen
De Belgische financiering voor wetenschappelijk kankeronderzoek gebeurt binnen het complexe
landschap van de Belgische staat. België is een federale staat die bestaat uit zeven autonome
entiteiten: de Federale Overheid, de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel Hoofdstedelijk)
en drie gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en de Duitstalige
Gemeenschap). Elke entiteit heeft exclusieve bevoegdheden op een aantal gebieden.

1. De Federale Overheid is bevoegd voor domeinen van nationaal belang waaronder sociale
zekerheid en belangrijke delen van het gezondheidsbeleid en onderzoek. In het kader van
onderzoek naar kanker is de federale staat bevoegd voor de wetgeving inzake ziekenhuizen,
patiëntenrechten, bio-ethiek, orgaan donatie, euthanasie en omgang met embryo’s. Ieder
onderzoek dat handelt over publieke gezondheid kan financiering bekomen van de nationale
overheid.

2. De gemeenschappen zijn bevoegd voor domeinen die betrekking hebben op de rechten en
behoeften van individuele burgers o.a. onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en cultuur.
Met betrekking tot kankeronderzoek zijn de gemeenschappen bevoegd voor preventie en
gezondheidsopvoeding. De gemeenschappen kunnen aanvullende wetgeving ontwikkelen
aan de nationale gezondheidszorg zolang deze niet ingaat tegen de nationale wetgeving.
Onderzoek over educatie valt onder de bevoegdheid van de gemeenschappen.

3. De gewesten zijn historisch gegroeid rond economische belangen en zijn daardoor bevoegd
voor economische ontwikkeling, innovatie, ruimtelijke ordening, beheer van natuurlijke
rijkdommen en milieu, landbouw etc. Inzake kankeronderzoek zijn de gewesten bevoegd
voor technologisch en industrieel basisonderzoek, het ontwikkelen van prototypes, nieuwe
producten

en

productieprocessen,

het

verspreiden

van

technologieën

en

productieprocessen.
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Het Belgische systeem is gebaseerd op bevoegdheidsdomeinen en niet op belanghebbenden.
Bijvoorbeeld: universiteiten vallen onder de bevoegdheid van gemeenschappen die tevens de
financiering hiervan beheren, maar de universiteiten kunnen ook financiering bekomen van de
federale overheid en de gewesten als de specifieke onderzoeksactiviteiten binnen hun
bevoegdheden vallen. Financiering van wetenschappelijk onderzoek in België is aldus onlosmakelijk
verbonden met de complexe federale structuur van het land.

De Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest ageren als één overheid, namelijk de Vlaamse
overheid. De Franse gemeenschap en Wallonië kennen deze fusie niet, maar in de praktijk is er wel
overlap tussen de bevoegde ministers. In Brussel spelen beide taalgemeenschappen een rol via de
gemeenschapscommissies. Om enig overzicht te behouden klasseert dit rapport de stakeholders
inzake de financiële ondersteuning van kankeronderzoek onder de Federale, de Vlaamse en de
Franstalige overheden op basis van de bestaande herverdelingsmechanismen. Binnen de overheden
worden ook de onderzoeksinstellingen ondergebracht die hoofdzakelijk werken op basis van een
dotatie van een welbepaalde overheid.

3.1.1 Federale Overheid
De federale overheid voorziet een significant bedrag voor kankeronderzoek op basis van het
nationaal kankerplan en het federaal wetenschapsbeleid.
3.1.1.1 Nationaal kankerplan
Het nationaal kankerplan 2008-2010 was een bundeling van 32 initiatieven op het vlak van
kankerpreventie, kankeropsporing, zorg en behandeling van kankerpatiënten en kankeronderzoek.
Het nationaal kankerplan werd na deze periode verlengd en in 2012 werden nieuwe
projectoproepen gelanceerd. Het budget dat voorzien was voor het kankerplan 2008-2010 bedroeg
in totaal €380.000.000, ongeveer €190. 000.000 per jaar. Met betrekking tot het wetenschappelijk
onderzoek werd er een gemiddelde van €23.502.600 per jaar geïnvesteerd.

Voor translationeel onderzoek werd in het kankerplan 2013 €14.000.000 per jaar voorzien.
Daarnaast zijn er nog meer initiatieven die bevorderend zijn voor wetenschappelijk onderzoek (o.a.
steun aan tumorbanken, stamcelbanken, coördinatie translationeel onderzoek in de ziekenhuizen
enz). Het uiteindelijke bedrag dat uitgaat naar kankeronderzoek ligt aldus hoger dan de €14.000.000.
Een gemiddelde investering van ongeveer €25.000.000 per jaar in kankeronderzoek ligt in de lijn van
de verwachtingen.
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3.1.1.2 Belspo: POD Wetenschapsbeleid
Belspo, de programmotorische federale overheidsdienst (POD) verantwoordelijk voor het federaal
wetenschapsbeleid, vertegenwoordigt bijna 30% van het totale Belgische budget inzake onderzoek
en financiert meerdere onderzoeksprogramma’s. Enkel binnen het programma “interuniversitaire
attractiepolen” bevinden zich onderzoeksprojecten die betrekking hebben op kankeronderzoek.
Over een periode van 4 jaar (2012-2014) zullen 47 onderzoeksnetwerken in verschillende domeinen
van fundamenteel onderzoek ondersteund worden. Van deze 47 zijn er 9 waarvan de
onderzoekswerkzaamheden of een fractie hiervan rechtstreeks of onrechtstreeks gewijd zijn aan
fundamenteel kankeronderzoek.

Het totale budget van de POD Wetenschapsbeleid bedraagt €400.000.000 per jaar. Voor de
interuniversitaire attractiepolen is er een budget van €156.500.000 voor de periode 2012-2017,
aldus ongeveer €31.000.000 per jaar. Daarvan gaat ongeveer €10.000.000 naar kankeronderzoek,
dus ongeveer €2.000.000 per jaar. Procentueel is dit 6.5% van het totale budget van de
interuniversitaire attractiepolen en 0.5% van het totale budget van de POD Wetenschapsbeleid

3.1.2 Vlaamse Overheid
De Vlaamse overheid is bevoegd voor wetenschapsbeleid (wetenschappelijk onderzoek en innovatie)
wat in de begroting terug te vinden is onder Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) en
innovatieactiviteiten. Verschillende beleidsdomeinen stellen hiervoor een budget ter beschikking,
o.a. welzijn, volksgezondheid, gezin, etc. Op basis van herverdelende mechanismen wordt dit budget
geïnvesteerd, o.a. in kankeronderzoek.
3.1.2.1 Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie (IWT)
Het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) is de
operator voor het technologiebeleid in Vlaanderen. Het staat in voor de financiering van het
onderzoek met een economische finaliteit (incl. onderzoek door bedrijven). Het IWT speelt tevens
een centrale rol door het verlenen van financiële steun aan onderzoekers (doctoraatsbeurzen) voor
strategisch basisonderzoek met een economische finaliteit (pre doctoraal) en innovatiemandaten
(post doctoraal) die doctoraal onderzoek moeten valoriseren in de bedrijfswereld. Daarnaast zijn er
de Baekeland mandaten die onderzoekers de kans bieden om een doctoraat voor te bereiden in
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Naast de academische onderzoekswereld ondersteunt
het IWT tevens R&D initiatieven vanuit de bedrijfswereld.
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Het IWT heeft een gemiddeld jaarlijks totaal budget van €300.000.000, waarvan €36.674.000 uitgaat
naar strategisch basisonderzoek en €5.415.000 beschikbaar is voor toegepast biomedisch
onderzoek. A priori zet het IWT geen specifiek budget vast voor wetenschappelijk onderzoek met
een interesse in kanker, maar er zijn wel projecten, onderzoeksmandaten en beurzen (o.a.
Baekeland) waarbinnen kankeronderzoek mogelijk is.
Bottom up analyses van de laatste 4 jaar geven aan dat er jaarlijks gemiddeld €5.769.509 (hoewel er
wel een daling is de laatste 2 jaar) besteed wordt aan kankeronderzoek, waarvan er gemiddeld
€1.320.667 naar onderzoeksbeurzen gaat. Gemiddeld gezien gaat 17% van het totale budget voor
medisch onderzoek van het IWT naar kankeronderzoek.

3.1.2.2 Fonds voor wetenschappelijk onderzoek (FWO)
Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen verdeelt de overheidsmiddelen voor het
fundamenteel onderzoek aan de universiteiten en dit vooral onder de vorm van beurzen voor pre
doctorale en post-doctorale onderzoekers; de financiering van onderzoeksprojecten en de steun aan
congressen en symposia. Via het FWO worden tevens belangrijke excellentieprogramma’s
gefinancierd, bv. Odysseus dat excellente onderzoekers terughaalt naar Vlaanderen en Methusalem
dat excellente Vlaamse onderzoekers van een significante onderzoeksfinanciering voorziet.

Op basis van de gegevens bekomen van het FWO voor de laatste 12 jaar bedraagt het gemiddelde
jaarlijkse budget specifiek voor reguliere beurzen inzake kankeronderzoek ongeveer €4.752.304:


€2.726.167 voor mandaten (pre doctoraal en post doctoraal)



€2.026.137 voor onderzoeksprojecten

Naast de algemene werkingsgelden zijn er specifieke fondsen die ingezet worden voor onderzoek
naar kanker:


€5000 2 jaarlijks een excellentie prijs voor kankeronderzoek
(in afwisseling met FNRS)



€25.000 3 jaarlijkse excellentie prijs Oswald Vander Veken Awards voor onderzoek rond
tumoren van het locomotorisch stelsel (in samenwerking met FNRS)
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Naast de fondsen die rechtstreeks te maken hebben met kanker zijn er tevens fondsen waarvoor
kankeronderzoek mogelijk in aanmerking kan komen:


€50.000 Foundation AstraZeneca awward voor translationeel onderzoek
(2 jaarlijks, nieuw sinds 2012)



€ 25.000 Wetenschappelijke prijs Pfizer
2 jaarlijkse prijs voor een innoverend project in het domein van de fysiopathologie dat
nieuwe therapeutische perspectieven opent inzake humane geneeskunde

Daarnaast werden de laatste jaren tevens enkele Odysseusprojecten toegekend in het kader van
kankeronderzoek (één groep voor €1.400.000 per jaar en één groep voor €120.000 per jaar).
Afhankelijk van welke prijzen en beurzen meegerekend worden ligt het budget dat het FWO
gemiddeld jaarlijks investeert in kankeronderzoek tussen de €5 à 6 miljoen euro.
3.1.2.3 Bijzonder onderzoeksfonds (BOF)
Het bijzonder onderzoeksfonds (BOF) is een interuniversitair verdelingsmechanisme dat aan
Vlaamse universiteiten een significant onderzoeksbudget ter beschikking stelt, dat de Vlaamse
universiteiten vervolgens op eigen initiatief intern kunnen verdelen onder hun grote
onderzoeksprojecten (GOA’s) en kleinere onderzoeksprojecten. Dit steeds op basis van een eigen
intern selectieproces dat steeds op peer-review van een competitieve projectindiening gebaseerd is.
Hiermee kunnen bijvoorbeeld projecten die niet gehonoreerd werden door het FWO of IWT, maar
wel degelijk potentieel vertonen, opgevangen worden. Over het concreet inzetten van het bedrag
beslist de universiteit autonoom.

De basissubsidie aan het BOF bedroeg in 2011 €105.092.000, aangevuld met extra middelen vanuit
de EWI begroting tot een totaal van €145.236.000. Dit bedrag werd toegekend aan Vlaamse
universiteiten op basis van verdeelsleutels (o.a. het aantal afgeleverde tweedecyclus diploma’s,
publicaties in web of science, etc.) om vervolgens naar eigen goeddunken verder te verdelen.
Hoewel een significant deel van dit bedrag besteed zal worden aan wetenschappelijk oncologisch
onderzoek (fundamenteel, translationeel of klinisch), was het niet mogelijk om een exact bedrag te
berekenen. In een VLK studie uit 2011 werd eenzelfde probleem geconstateerd, en werd aan de
hand van enkele afleidingen geopperd dat er jaarlijks gemiddeld ongeveer €7.000.000 van het totale
BOF geld naar kankeronderzoek zou gaan.
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3.1.2.4 Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is een non-profit onderzoeksinstituut in de
levenswetenschappen. De onderzoekers werken op de campussen van de vier Vlaamse
universiteiten. Het VIB wordt via een dotatie ondersteund door de Vlaamse overheid en neemt
daarnaast deel aan competitieve financiering.

Binnen VIB zijn 16 onderzoeksgroepen actief in kankeronderzoek, waarvan 10 full time rond kanker
werken en 6 deeltijds rond kanker werken. Alle groepen verrichten strategisch basisonderzoek. Deze
groepen besteden samen jaarlijks ongeveer €17.100.000 aan kankeronderzoek wat ongeveer 17% is
van het VIB onderzoeksbudget. Van dit bedrag komt € 5.800.000 uit de VIB-dotatie van de Vlaamse
regering. De overige € 11.300 000 komt uit competitieve financiering, waaronder bijvoorbeeld de
calls van de Stichting tegen Kanker. Om dubbeltelling te vermijden wordt in deze studie enkel de
overheidsdotatie opgenomen. Ongeveer de helft van dit budget (dus ongeveer € 8.600.000) wordt
beheerd door de VIB zelf, de andere helft door de partneruniversiteiten KU Leuven, UGent, en Vrije
Universiteit Brussel (ook UA is partner, maar de VIB groepen doen er geen kankeronderzoek).
3.1.3 Federatie Wallonië-Brussel en Wallonië
Net als in Vlaanderen zijn er binnen de Franstalige overheden verdeelmechanismen die het begrote
budget voor wetenschapsbeleid en innovatie herverdelen onder de instellingen die kankeronderzoek
verrichten.
3.1.3.1 Le Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS)
In het jaar 2012 heeft het FNRS een totaal bedrag van €18.721.000 begroot om te investeren in
fundamentaal kankeronderzoek. Dit bedrag zal als volgt besteed worden:


57 pre doctoraal mandaten van €1.383.900



31 post doctoraal mandaten van €1.649.000



33 onderzoeksmandaten van onbepaalde duur voor een totaal van €2.981.000



85 onderzoeksprojecten (FNRS en FRSM) van €4.707.200



114 projecten in het kader van Télévie €8.000.000 (!hoewel het bedrag van Télévie terecht
komt bij FNRS om te verdelen onder wetenschappers, is Télévie een inzamelactie van het
grote publiek vergelijkbaar met Kom op tegen Kanker aan Vlaamse zijde waardoor het aldus
niet rechtstreeks te classificeren valt onder overheidsfinanciering)
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Afhankelijk van het type mandaat en project handelt het om een engagement tot ondersteuning
voor twee of vier jaar. Verdere uitsplitsing van de gegevens werd niet gegeven. Ondanks dat dit
volgens het FNRS een niet-exhaustieve lijst is, geeft dit toch een idee van de schaalgrootte van de
investering in kankeronderzoek door het FNRS.
3.1.3.2 BIOWIN
BIOWIN, le pôle de compétitivité Santé de Wallonie, verenigt de Waalse stakeholders die betrokken
zijn bij innoverende projecten en/of het onderwijs in de domeinen van biotechnologie en
gezondheid. BIOWIN kan investeren in gezondheidsprojecten en gezondheidsonderzoek door middel
van haar begroting die voor 80% gefinancierd wordt door de overheid via het Marshallplan
(Wallonië) en 20% bekomen wordt op basis van privéfinanciers.

In totaal werden er in de periode 2007 - 2010 7 projecten gehonoreerd bij BIOWIN die gerelateerd
zijn aan kankeronderzoek (Cantol, Colvir, Oncomethylomic, WinTPS, Targetum, Gage en
Radiotarget). Het totale ondersteuningsbudget voor deze projecten loopt op tot €24.000.000.
Gemiddeld bedraagt de steun aan een project €3.500.000 voor een totale periode van drie tot vier
jaar, dus gemiddeld een bedrag van €1.000.000 per jaar per project. Op basis van de gegevens geeft
dit voor kankeronderzoek aldus een gemiddeld totaal van ongeveer €7.000.000 per jaar waarvan
een 80% gefinancierd wordt door de overheid en 20% door private financiering. Voor deze studie
wordt een gemiddeld jaarlijks bedrag van €5.600.000 (80%) als overheidsfinanciering weerhouden.

3.1.3.3 WELBIO
WELBIO is een interuniversitair onderzoeksinstituut dat zich toelegt op fundamenteel onderzoek en
zich tot doel stelt om de wetenschappelijke resultaten van applicaties uit biomedische en
farmaceutische wetenschappen te valoriseren. WELBIO krijgt subsidies van Wallonië om haar
onderzoeksprogramma’s te financieren.

Er wordt a priori geen speciaal of afzonderlijk budget voorzien voor oncologisch onderzoek, maar er
worden wel degelijk projecten ingediend die binnen dit kader werken. Van de 23
onderzoeksprojecten die momenteel lopen, zijn er 9 die zich toespitsen op kankeronderzoek. Voor
de periode van 2011-2015 bedraagt het budget van deze projecten ongeveer €10.500.000, aldus een
gemiddeld jaarlijks budget van €2.100.000.
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3.1.4 De Europese overheid
Naast de eigen overheden zijn er ook Europese middelen beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek. In juni 2010 ging de Europe 2020 strategie van start die de Europese economie weer in
goede banen moest leiden. De kern van deze strategie is dat er onderzoek, ontwikkeling en
innovatie nodig zijn om te kunnen groeien. Vanuit deze strategie zijn er diverse middelen
beschikbaar voor onderzoekers op diverse vlakken en lopen diverse project calls waarop
onderzoekers kunnen inschrijven. Naast de ERC grants waar België het goed in doet (cf. kwaliteit
wetenschappelijk onderzoek), zijn er diverse onderzoekskredieten verkrijgbaar o.a. via Maria Curie,
the innovative medicines (IMI dat publiek-privaat gesponsord wordt), health research etc.

Daaarnaast zijn er nog diverse Europese programma’s die financiële ondersteuning bieden aan
samenwerkingen tussen leden van Europese lidstaten. Logischerwijze wordt de ondersteuning
ingezet op Europees niveau waardoor deze niet enkel toekomt aan Belgische onderzoekers en het
concrete budget moeilijk te achterhalen is. Het programma EUREKA bestaat sinds 1985 en biedt
ondersteuning aan voor R&D van industrie, universiteiten en onderzoekscentra van zodra er
minstens 2 lidstaten bij betrokken zijn. België is in dit kader betrokken bij een 17tal projecten die
ondersteund worden voor diverse miljoenen euro’s. Het COST programma biedt specifiek financiële
ondersteuning voor het organiseren van congressen en publicaties, niet voor onderzoek zelf. Dit
vanaf dat er minstens 5 Europese landen bij betrokken zijn. België is betrokken in 11 projecten en
ontvangt ook in dit kader financiële ondersteuning.

De Europese Unie ondersteunt onderzoek tevens via zogenaamde kaderprogramma’s. Momenteel is
the 7th framework programme (FP7) lopende (2007-2013) met een begroting van €50.5 miljard.
Onderzoek over gezondheid is één van de thematische prioriteiten van FP7. Concreet handelt het
om het doel om de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren en de competitiviteit van de
Europese bedrijven actief in de gezondheidsector te verhogen. Een van de meer concrete
doelstellingen is daarbij om de kankerincidentie en de kankergerelateerde mortaliteit terug te
dringen en bij te dragen aan de levenskwaliteit van patiënten. De nodige financiële ondersteuning
van wetenschappelijk onderzoek werd daarvoor voorzien. De totale begroting voor kanker
onderzoek in FP7 (inclusief kankergerelateerde projecten zoals diagnose, nanotechnologie, etc.)
bedraagt ongeveer €500.000.000 (vergelijkbaar met de €480.000.000 uit de voorganger van FP7,
namelijk kaderprogramma 6).
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Concreet werden voor Europa volgende cijfers bekomen voor de periode van 2007-2011:


€7.459.817 FP7 health



€5.740.492 Marie Curie en ERC Grants

Voor deze studie wordt een totaal van ongeveer €2 640. 082 gemiddeld per jaar Europese
financieringsmiddelen weerhouden. Dit is echter nog steeds een onderschatting van de Europese
financiering van Belgisch academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek, gezien de cijfers voor
bijvoorbeeld de programma’s COST en EUREKA niet inbegrepen zijn.

3.2 niet gouvernementele organisaties
Bij de niet gouvernementele organisaties die financiële steun bezorgen aan kankeronderzoek
rekenen we allereerst filantropische instellingen zoals stichtingen en non-profit organisaties, maar
ook de eigen middelen van universiteiten.

3.2.1 Stichting tegen Kanker
Stichting tegen Kanker heeft de ondersteuning van Belgisch academisch wetenschappelijk
kankeronderzoek als haar kerntaak gedefinieerd. Over een periode van 23 jaar heeft Stichting tegen
Kanker zonder overheidssteun reeds meer dan €87.500.000 geïnvesteerd in academisch
kankeronderzoek in België. In totaal werden maar liefst 717 onderzoeksprojecten ondersteund via
een tweejaarlijkse projectoproep bij alle universiteiten en grote ziekenhuizen in België.

Gemiddeld investeert de Stichting tegen Kanker €6.500.000 per jaar in wetenschappelijk oncologisch
onderzoek (fundamenteel, translationeel en klinisch). Het doel is om dit bedrag verder op te kunnen
trekken tot €13.250.000 per jaar tegen 2020.

3.2.2 De Vlaamse Liga tegen Kanker
De Vlaamse Liga tegen Kanker steunt jonge wetenschappers op predoctoraal niveau en
onderzoeksprojecten over kanker. Deze steun bestaat o.a. uit projectoproepen en uit de beurzen
‘Emmanuel van der Schueren’ die onderzoekers opvangt die niet kunnen rekenen op
gouvernementele steun.

De VLK doneert jaarlijks gemiddeld €1.500.000 aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Ook de VLK
plant een toename van hun investeringen in wetenschappelijk kankeronderzoek.
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3.2.3 De Koning Boudewijn Stichting
De Koning Boudewijn Stichting (KBS) heeft als één van haar opdrachten het ondersteunen van
individuen, groepen en bedrijven die aan filantropie willen doen. Verschillende schenkers willen via
de KBS wetenschappelijk onderzoek over geneeskunde en gezondheid stimuleren. Er zijn binnen de
KBS dan ook diverse fondsen die zich specifiek hierop richten.

Doorheen de laatste jaren is de steun aan kankeronderzoek vanuit de KBS sterk toegenomen. Er zijn
aldus grote verschillen tussen de jaren. Voor de meest recente periode 2011 en 2012 werd in totaal
€935.000 geïnvesteerd in wetenschappelijk kankeronderzoek, waarvan €325.000 in translationeel
onderzoek, €60 000 in fundamenteel onderzoek en €550.000 in klinisch onderzoek in diverse
onderzoeksinstellingen. Gemiddeld werd er jaarlijks €467.500 geïnvesteerd in wetenschappelijk
kankeronderzoek.

3.2.4 Fondation Fournier Majoie (FFMI)
De Fondation Fournier Majoie (FFMI) ondersteunt onderzoekers en ondernemers die het doel
hebben innovatieve projecten op te zetten, de volksgezondheid te verbeteren en het welzijn te
bevorderen. Hun missie concentreert zich op translationeel onderzoek, meer bepaald projecten in
het domein van biomarkers.

Over de periode van de laatste 7 jaar had de stichting een budget ter beschikking van €3.800.000,
waarmee ze 12 projecten ondersteunde, goed voor €317.000 per project per jaar of een gemiddelde
van €542.857 per jaar. In totaal werd reeds €2.460.000 uitgegeven, wat €273.000 per project
inhoudt.

3.2.5 Universitaire middelen
Gezien het meteen duidelijk werd dat voor sommige universiteiten het als te delicaat ervaren werd
om aan te geven hoeveel van hun eigen middelen (mecenaat, eigen fondsen, etc.) geïnvesteerd
worden in kankeronderzoek, werd geopteerd om alle universitaire fondsen en instellingen te
groeperen in een algemeen totaal in de hoop de responsrate te verhogen. De instellingen die
gecontacteerd werden zijn: UCL, ULB, ULiège, KUL (LKI), VUB, UA, UGent en U Hasselt. Tot op heden
werden enkel cijfers bekomen voor UCL, ULB, ULiège, UA, UGent, UHasselt en VUB. Deze cijfers zijn
echter niet volledig, gezien niet alle onderzoeksfondsen en afdelingen binnen de bevraagde
universiteiten cijfers wensten te communiceren of konden communiceren.
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In totaal, voor alle universiteiten samen, komen al deze diverse fondsen en eigen middelen binnen
dit kader op €4.100.000 per jaar. Dit is echter een significante onderschatting van de middelen
gezien de lage en onvolledige respons die door de universiteiten gegeven werd. Een extrapolatie of
schatting van het totaal was omwille van deze onvolledige reacties en nonresponse ook niet
mogelijk.

3.3 Overzicht totale investering in Belgisch kankeronderzoek door gouvernementele en
niet-gouvernementele instellingen
Tot slot wordt een overzichttabel gegeven van de diverse stakeholders die in België academisch
wetenschappelijk oncologisch onderzoek financieren. Zoals gezegd werden deze cijfers bekomen
door zelfrapportage van de stakeholders, maar dient enige voorzichtigheid aan de dag gelegd te
worden bij de interpretatie ervan. De zelfgerapporteerde cijfers geven immers enkel een benadering
van de financiering van wetenschappelijk oncologisch onderzoek in België en bepaalde cijfers
werden niet bekomen (bv. door nonresponse, onvolledigheid of niet-gekend zijn).

Op basis van de aangeleverde cijfers, komt dit onderzoek tot een gemiddelde jaarlijkse investering
van €94.140.948 in academisch wetenschappelijk kankeronderzoek. Daarvan komt €73.030.591 uit
gouvernementele stakeholders (78%) en €21.110.357 (22%) uit non gouvernementele financiering
(inclusief Télévie).
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Figuur 4: Overzichtstabel gemiddelde jaarlijkse investering in academisch kankeronderzoek in €
per instelling
Type
Organisatie
Nationale Kankerplan
Belspo
IWT
FWO
Gouvernementele
Stakeholders

Niet
gouvernementele
Stakeholders

BOF
VIB

Gemiddeld jaarlijkse
investering
25.000.000
2.000.000
5.769.509

Laatste 2 jaar
daling in totaal

5 à 6.000.000

7.000.000
5.800.000

FNRS
BIOWIN
WELBIO

18.721.000
7.000.000
2.100.000

EU

2.640.082

Stichting tegen Kanker
VLK
KBS
FFMI

6.500.000
1.500.000
467.500
542.857

Universiteiten

Opmerking

4.100.000
94.140.948

Onduidelijkheid
over correcte
besteding,
schatting
Inclusief
8.000.000 van
Télévie=donaties
van grote publiek

Exclusief EUREKA
en COST
Doelstelling=
verdubbeling
tegen 2020

Onderschatting
omwille van
nonrepsonse en
onvolledigheid

Totaal

Het moge duidelijk zijn dat dit bedrag en de verhouding gouvernementele en niet-gouvernementele
financiering onderhevig zijn aan fluctuaties (bv. grotere respons bij universiteiten, etc.). Hoewel de
internationale studies de investeringen van België blijken te onderschatten (+- €60.000.000) vooral
door onvolledigheid van de lijst met stakeholders, blijft dit beeld aansluiten bij de resultaten van
internationale studies die België bij de middenmoot van Europa onderbrengen inzake totale
investering in wetenschappelijk oncologisch onderzoek, waarbij de verhouding inzake financiering
doorslaat naar de gouvernementele financiering.
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4 Conclusie
Belgische onderzoekers behoren tot de internationale onderzoekselite. Ze leveren hoogstaand
onderzoekswerk af en worden hier bovendien internationaal voor gewaardeerd. Uitzonderlijk op
wereldniveau is dat deze hoge kwaliteit vrij homogeen verspreid is over alle universiteiten in België.
Opmerkelijk is echter dat België bovenal goed presteert op het vlak van “Return on Investments”: we
zijn noch in Europa noch in de Westerse wereld voorlopers inzake investeringen in onderzoek en
onderwijs, maar genereren desondanks kwaliteitsvolle en bovenal wetenschappelijk erkende output
(internationaal geciteerde artikels). Het geld dat geïnvesteerd wordt in wetenschappelijk onderzoek
in België, rendeert aldus en Belgische onderzoekers dragen samen met onderzoekers uit de rest van
de wereld hun steentje bij in de strijd tegen kanker.
Het grootste bewijs van het nut van investeringen in wetenschappelijk kankeronderzoek zijn de
toegenomen overlevingskansen voor mensen die geconfronteerd werden met een kankerdiagnose.
In de periode van 1999-2008 steeg de kankergerelateerde overlevingskans in België voor mannen
van 55% tot 61% en die van vrouwen steeg van 65% naar 68%. Baanbrekend wetenschappelijk
onderzoek zorgt ook voor betere overlevingskansen bij specifieke kankers bijvoorbeeld leukemie en
GIST. Willen we als maatschappij de strijd blijven aangaan tegen kanker, dan kunnen we onze hoop
enkel stellen in ons kwaliteitsvol wetenschappelijk kankeronderzoek.

Kwaliteit opbouwen en bestendigen kost echter geld. Zowel internationaal onderzoek als ons eigen
onderzoek toont aan dat België het zeker niet slecht doet inzake investeringen in academisch
wetenschappelijk oncologisch onderzoek. Diverse stakeholders, zowel gouvernementele als niet
gouvernementele, engageren zich om te investeren in academisch wetenschappelijk oncologisch
onderzoek. Stichting tegen Kanker durft echter de vraag stellen of goed wel goed genoeg is. Het
academisch wetenschappelijk kankeronderzoek en de samenleving zelf worden samen immers
geconfronteerd met diverse nooit voorheen geziene uitdagingen.

Allereerst is er de toenemende vergrijzing. Gezien kanker bovenal een ouderdomsziekte is, zal de
kankerincidentie enkel maar toenemen. Kanker wordt tevens aanzien als doodsoorzaak nummer één
van de toekomst. Ondanks de grote wetenschappelijke vooruitgangen staat aldus nog een hele
uitdaging voor de deur waarop we ons als samenleving nu al moeten voorbereiden.
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Daarnaast toont de evolutie van het academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek aan dat
het onderzoek zelf alsmaar duurder wordt. Kanker als ziekte raakt aan de immense complexiteit van
het menselijke leven en daagt wetenschappers voortdurend uit doordat ze zichzelf constant moeten
aanpassen bij nieuwe bevindingen en ontdekkingen. We worden immers niet geconfronteerd met
één ziekte, maar met een veelheid aan complexe tumoren waarvan onderzoekers alle geheimen
moeten doorgronden willen ze deze tumoren efficiënter kunnen behandelen. Onderzoek naar en de
behandeling van kankers worden daardoor steeds gespecialiseerder. Ook de werkingskosten van
academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek worden daardoor logischerwijze steeds
duurder.

Tot slot mogen we vooral niet op onze lauweren rusten. Belgische onderzoekers zijn momenteel dan
wel in staat om goede kwaliteit af te leveren en op gelijke voet te staan met de top van de
academische onderzoekers in de wereld, maar dit is geen statisch gegeven. Het duurt immers
tientallen jaren om het huidige Belgische niveau te behalen, maar slechts enkele jaren kunnen al
voldoende zijn om het opgebouwde niveau volledig te ondermijnen.

Indien we als samenleving vooruitgang willen blijven boeken in de strijd tegen kanker zijn meer
middelen voor kankeronderzoek dan ook eenvoudigweg onontbeerlijk. Dit zowel om het huidige
niveau te bestendigen als om de komende uitdagingen aan te kunnen gaan. Stichting tegen Kanker
roept daarom alle betrokken stakeholders, gouvernementele en niet gouvernementele actoren, op
om nog meer te investeren in academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek. Investeren in
academisch wetenschappelijk oncologisch onderzoek is immers de beste verzekering voor de
toekomst waarbij zowel overheden als het grote publiek het verschil kunnen maken.
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