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Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Coördinatiecentrum voor de 
opsporing en de preventie van kankers (BRUPREV) en de mammografische 
eenheden die deelnemen aan het programma voor systematische opsporing 
van borstkanker. 

Numeriek 
Validering RvB op 12.06.2020 

 
Inleiding 
Op 25 november 2000 hebben de Federale Staat en de Gemeenschappen een 
Protocolakkoord ondertekend voor de invoering van een programma inzake de 
systematische opsporing naar borstkanker met als doel het verminderen van de mortaliteit 
als gevolg van borstkanker.  
 
Dit doel werd geconcretiseerd door de bevoegde autoriteiten op het Brussel grondgebied 
door het Protocol Samenwerkingsakkoord van 30 november 2009 tussen de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel – Hoofdstad, de Vlaamse 
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap voor de organisatie van borstkankerscreening 
bij de bevolking van het tweetalig gebied Brussel – Hoofdstad.  
 
Concreet is het de bedoeling dat vrouwen tussen 50 en 69 jaar elke twee jaar uitgenodigd 
worden hetzij op basis van een medisch voorschrift, hetzij op basis van een uitnodigingsbrief 
van één van de gemeenschappen die het bovengenoemde Samenwerkingsakkoord hebben 
ondertekend, om een mammografie te laten uitvoeren in een mammografische eenheid die 
aangesloten is bij het programma. Deze mammografie zal onderworpen worden aan een 
dubbele lezing.  
 
Doelstelling van het akkoord 
Overeenstemmend met het besluit van de vergadering van het College van 14 mei 2009 
betreffende de erkenning van de mammografische eenheden en het Brussel 
Coördinatiecentrum voor borstkankeropsporing, heeft dit akkoord als doel het organiseren 
van samenwerkingsakkoorden tussen de mammografische eenheid en het regionale 
opsporingscentrum ‘vzw Brussels Coördinatiecentrum voor de opsporing en de preventie 
van kankers’, met het oog op de realisatie van de dubbele lezing van de beelden en de 
transmissie van de resultaten van de mammografieën. 
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Ondergetekenden van dit akkoord:  
- de mammografische eenheid .............................................................................................., 
gelegen te ............................................................................................................................., 
vertegenwoordigd door dokter (naam, voornaam) ………………............................................., 
verantwoordelijke van de mammografische eenheid, 
-  de vzw ‘Brussels Coördinatiecentrum voor de opsporing en de preventie van kankers’ 
(hierna BRUPREV genoemd), erkend door de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, hier vertegenwoordigd door zijn medisch directeur Dr. Jean-
Benoît Burrion. 
 
Artikel 1  
De opsporingsactiviteiten worden georganiseerd op basis van een eerste lezing door de 
mammografische eenheid en een tweede (en eventueel derde) lezing, uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van BRUPREV. De samenwerking is bedoeld om een optimaal 
kwaliteitsniveau te bereiken en deze te handhaven.  
 
Artikel 2 
De radioloog van de eenheid die de eerste lezing van de ‘Mammotest’ (het borstonderzoek 
via mammografie) uitvoert, verbindt zich ertoe de administratieve en klinische data van het 
protocol aan BRUPREV te bezorgen, en wel uitsluitend in digitale vorm via het 
Radiologic Information System (RIS) dat BRUPREV hiertoe online ter beschikking stelt. 
Hij verbindt zich voorts ertoe de mammografieën langs digitale weg te bezorgen via Virtual 
Private Network (VPN) ter beschikking gesteld door BRUPREV. De protocoldata en de 
beelden moeten integraal bij BRUPREV toekomen binnen drie werkdagen volgend op het 
maken van de mammografie. 
 

De eenheid verbindt zich ertoe minstens 50 mammotests per kalenderjaar te produceren. 
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Artikel 3 
BRUPREV verbindt zich ertoe een tweede (en eventueel derde) lezing van de 
mammografieën te laten uitvoeren door een tweede (en eventueel derde) lezer die voldoet 
aan de criteria bepaald door het Besluit van het Verenigd College van 19 juli 2001, het 
Besluit van 14 mei 2009 van het Verenigd College van de Gemeenschapscommissie 
betreffende de erkenning van mammografische eenheden en van het coördinatiecentrum 
voor borstkankeropsporing en de Raad van Bestuur in zijn overleg van 9 maart 2015.1   
BRUPREV verbindt zich ertoe de besluiten van de tweede lezing te bezorgen aan de 
mammografische eenheid en dit binnen een termijn van een week na ontvangst van de 
resultaten en de beelden van de eerste lezing. 
 
Artikel 4  
In overeenstemming met het resultaat van de Mammotest (rubriek V van het protocol), wordt 
na de tweede/derde lezing een verslag opgesteld in de vorm van een rapport die het 
volgende bevat:  

- de radiologische anomalieën opgenomen in het rapport;  
- bij een positieve Mammotest, een aanbeveling tot verdere oppuntstelling;  
- de vermelding waar de beelden opgeslagen zijn.  

 
De twee lezers ondertekenen het rapport. In het geval van interventie van een derde lezer, is 
het deze laatste die het rapport ondertekent. Het resultaat wordt ter beschikking gesteld aan 
de eerste lezer via de RIS. Deze laatste brengt de verwijzende arts op de hoogte van het 
resultaat van de Mammotest.   
 
De verwijzende artsen die een actief e-health certificaat bezitten, ontvangen automatisch de 
rapporten van de Mammotesten via electronische weg. Bij een postieve Mammotest, stuurt 
BRUPREV eveneeens het resultaat per post naar de verwijzende arts. Na een termijn van 
één week stuurt BRUPREV ook een rapport naar de vrouw die de mammotest heeft 
ondergaan, om haar aan te sporen contact op te nemen met haar verwijzend arts.  
 

                                                           
1 "De RvB beslist toelatingscriteria voor de tweede lezers in te voeren, namelijk een gevoeligheid en 
specificiteit van minstens 85%. De lezers die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet meer 
toegelaten voor de tweede lezingen." 

mailto:mammotest@bruprev.be


 

a.s.b.l. BRUPREV v.z.w. 
EEBIC – Allée de la recherche, 12 – Researchdreef – Bruxelles 1070 Brussel 
Tel: 02 736 19 84 – Fax: 02 742 21 33 – E-mail: mammotest@bruprev.be  

4 

De radioloog verbindt zich ertoe BRUPREV de resultaten te bezorgen van de bijkomende 
onderzoeken die werden gerealiseerd na een positieve mammografie, voor zover hij erover 
beschikt. 
 
De eerste lezers verbinden zich ertoe BRUPREV te waarschuwen indien zij het bestaan van 
een intervalkanker vernemen. 
 
BRUPREV beslist in geen enkel geval over de plaats waar in geval van een positieve 
mammografie, de bijkomende onderzoeken moeten gerealiseerd worden. 
 
Artikel 5 
De overdracht van de noodzakelijke data verloopt strikt in overeenstemming met de wet van 
30 juli 2018 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, en de wet van 15 januari 1990 met betrekking tot de oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
Alle partners verbinden zich ertoe om het Europees Reglement te respecteren betreffende 
de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke 
gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) van 27 april 2016 (EU-
verordening 2016/679) die van toepassing is sinds 25 mei 2018 en de omzetting ervan in de 
Belgische wetgeving in de wet van 30 juli 2018, met betrekking op de bescherming van de 
natuurlijke gegevens in kader van de verwerking van de persoonlijke gegevens.  
De ondertekende mammografische eenheid verbindt zich ertoe kennis genomen te hebben 
van de Privacy verklaring van BRUPREV op de website: 
http://www.brumammo.be/documents/politique-de-confidentialite.xml?lang=nl. 
 
De mammografische eenheid verwittigt BRUPREV via electronische weg van elke schending 
van persoongegevens en dit, binnen maximaal 24 uur, nadat zij hiervan kennis heeft 
genomen. Deze kennisgeving dient alle relevante documentatie te bevatten zodat de 
verantwoordelijke dit kan behandelen, en indien nodig de bevoegde autoriteiten op de 
hoogte kan brengen.  
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BRUPREV en de mammografische eenheid verbinden zich ertoe zo snel als mogelijk samen 
te werken om de andere partij op de hoogte te brengen van de verzoeken tot raadpleging, 
wijziging of verwijdering van persoonlijke gegevens die zij ontvangen. Beide partijen 
verbinden zich ertoe een termijn van zeven kalenderdagen in acht te nemen voor de 
mededeling van eventuele verzoeken die zij ontvangen.  
 
De mammografische eenheid verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische 
veiligheidsmaatregelen te nemen, rekening houdend met de risico’s die verbonden zijn aan 
de verwerking en de aard van de persoonsgegevens.  
 
Deze overeenkomsten omvatten ook de vrije en expliciete toestemming van de 
geïnformeerde vrouwen. Deze toestemming wordt schriftelijk ondertekend en vermeldt 
uitdrukkelijk de uitwisseling van medische gegevens in het kader van dit programma. Deze 
vrouwen hebben het recht om de persoonlijke geregistreerde gegevens in te zien en 
eventuele onjuiste gegevens te laten corrigeren.   
 
Artikel 6 
BRUPREV is verantwoordelijk voor het computerbestand.  
 
Artikel 7 
De bewaringstermijn van persoonlijke gegevens wordt beperkt tot de termijn die nodig is 
voor de uitvoering en evaluatie van het programma. 
 
Artikel 8 
BRUPREV registreert voor elke mammografische eenheid, radioloog en radiologische 
technicus, de parameters met betrekking tot opvolging en verbetering van de kwaliteit. Er zal 
periodisch feedback gegeven worden aan de betrokken mammografische eenheden. 
 
De radioloog en de radiologische technicus van de mammografische eenheid verbinden zich 
ertoe zichzelf te evalueren en te verbeteren om tot lezingen van optimale kwaliteit te komen, 
rekening houdend met de opmerkingen van BRUPREV. 
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De mammografische eenheden zullen de evaluatieverslagen ontvangen van de 
opsporingsprogramma's waaraan ze hebben deelgenomen. Ze zullen geëvalueerd worden 
door middel van geregelde inspecties. 
 
Artikel 9 
De mammografische eenheid gaat akkoord om een bepaalde wachttijd voor het 
vastleggen van afspraken te respecteren, deze wordt door de eenheid zelf bepaald. 
Deze wachttijd wordt gepubliceerd op de website van BRUPREV.  
De mammografische eenheid en BRUPREV zien erop toe in staat te zijn hun wederzijdse 
missies en missies tegenover gebruikers te vervullen, hetzij Franstalig, hetzij 
Nederlandstalig, hetzij een mondelinge of schriftelijke communicatie. 
 
Artikel 10 
Het Samenwerkingsakkoord is geldig voor de duur van het programma. Het treedt in werking 
op ......................................... en kan op elk moment worden opgezegd door een van beide 
partijen, met een voorafgaande kennisgeving van 3 maanden.  
 
 
Opgesteld in 3 exemplaren, te ....................................... , op datum ....................................... 
 
 
De radioloog (hoofd van de eenheid) Voor vzw Brussels Coördinatiecentrum voor 

de opsporing en de preventie van kankers 
BRUPREV. 
 
 
 
 

 
 Dr. Jean-Benoît Burrion 

Coördinator 
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