
Grants Fysieke activiteit  
Welkom op onze website voor het indienen van een project in het kader van de Grants Fysieke activiteit 

2018-2019. 

Wat zijn de Grants Fysieke activiteit? 

Uitzonderlijke projectoproep voor een totaal bedrag van € 1 700 000 voor initiatieven die kankerpatiënten 
de mogelijkheid bieden fysiek actief te zijn. Deze initiatieven moeten fysieke activiteit promoten, faciliteren 
en ertoe bijdragen dat fysieke activiteit een standaard aanvullende behandeling bij en na kanker wordt.  
 

Wie komt in aanmerking voor een Grants Fysieke activiteit? 

 
- Het project moet direct bijdragen aan de ter beschikking stelling, de promotie en de goede 

uitwerking van fysieke activiteit bij en na kanker: vanaf de diagnose, tijdens en na de 
behandeling, tot de patiënt klaar is voor re-integratie in het reguliere aanbod van fysieke 
activiteit; 

- Het project moet opgezet worden door, of in nauwe samenwerking met, een ziekenhuis met 
een Zorgprogramma oncologie, al dan niet in partnerschap met een ziekenhuis netwerk (met 
Zorgprogramma’s oncologie of oncologische basiszorg) en/of lokale initiatieven extramuros.  

- Het verzekert de continuïteit van het programma fysieke activiteit tussen de intra- en 
extramuros zorg, in functie van het zorgtraject. Idealiter worden ook bestaande, regionale 
beweeginitiatieven in het project opgenomen. Dit kan intra- en/of extramuros. 
 

Out of scope/uitgesloten: 
- Directe financiële hulp aan patiënten of hun naasten; 
- Medisch wetenschappelijk, methodologisch en behoeftenonderzoek/studie. Deze zijn zeker 

nuttig, maar komen niet in aanmerking voor deze projectoproep. 
 

Timing 

 

Lancering van de projectoproep:     1 oktober 2018 
Regionale infosessies met de ziekenhuizen:    oktober 2018 
Deadline indiening aanvraagdossiers:     1 februari 2019  
Selectie door de jury:       maart/april 2019 
Goedkeuring door de Raad van Bestuur:    april 2019 
Bekendmaking van de resultaten:  eind april 2019  
Eerste betaling:        eind juni 2019   

 
Vooraleer de aanvraag in te dienen vragen we u het reglement te lezen. 
 
Voor specifieke vragen of meer informatie: grants-fysieke-activiteit@kanker.be  
 
Functionele Internetversies zijn: Explorer 11 en latere, Google Chrome, Safari, …. 
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