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Wat is hUiDKanKer?
Kanker is een ongeremde deling van lichaamscellen. Die kunnen ingroeien in het omliggende weefsel en via de bloed-of lymfbanen 
uitzaaien naar andere plaatsen in het lichaam. Dat is ook zo bij huidkanker. Cellen kunnen zich echter ook plaatselijk te veel ont-
wikkelen zonder uit te zaaien: dan gaat het om een goedaardig gezwel.

Er zijn drie types huidkanker:

x  Basaalcelcarcinoom
 Ontwikkelt zich in de basaalcellen van de opperhuid.
 Meest voorkomende (ongeveer 80%), maar minst kwaadaardige type huidkanker (kans op genezing is bijna 100%). 
 95% van de patiënten met een basaalcelcarcinoom is op het moment van de diagnose ouder dan 40 jaar.  

De gemiddelde leeftijd op het moment van diagnose is 60 jaar.

x  plaveiselcelcarcinoom
 Ontwikkelt zich ook in de opperhuid. 
 Komt bij ongeveer 10% van de huidkankerpatiënten voor.
 Kan uitzaaien, maar het genezingspercentage ligt op ongeveer 90%. 

x  melanoom 
 Ontstaat in de pigmentcellen van de opperhuid.
 Meest kwaadaardige vorm van huidkanker.
 In België overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan melanoom.
 Meer overlevingskansen bij een vroegtijdige diagnose en behandeling. 
 Komt meer en meer voor bij jongeren. 
 
Ongeveer 1 op 6 krijgt de diagnose voor de leeftijd van 75 jaar.
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hUiDKanKer neemt toe: De ciJfers
Het aantal mensen met huidkanker neemt fors toe. Het aantal mensen met huidkanker neemt fors toe. Het aantal patiënten ging 
in ons land op tien jaar tijd van 11.000 naar 23.000. Dit zijn de officieel geregistreerde patiënten, men schat dat het er meer zijn. 

In Vlaanderen nam het aantal mensen met een diagnose ‘huidkanker’ elk jaar toe met 175%.

Dat valt te verklaren door meer zonnevakanties en het gebruik van zonnebanken. Vooral mensen met huidtype 1 en 2 hebben een 
verhoogd risico op huidkanker. 

Mensen onderschatten huidkanker en beschermen zich onvoldoende tegen de zon. Gelukkig kent huidkanker een laag sterftecijfer.

De Kans op hUiDKanKer is vriJ hoog: 
1 op 6 van De mensen ontW iKKelt een vorm van hUiDKanKer, 
1 op 75 een KWaaDaarDig melanoom.

hUiDKanKers, België 2004-2011

 Melanoma    
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Non-melanoma

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



03

Uv-straling
UV-stralen beschadigen de huid. Te veel UV-stralen verbranden op korte termijn de huid en veroorzaken op lange termijn huidkanker. 

zonneKapitaal
Iedereen heeft een zonnekapitaal: het totaal aantal uren zon dat je huid kan verdragen in de loop van je leven. 
Hoe meer je in de zon komt of onder de zonnebank ligt, hoe sneller je dit zonnekapitaal verbruikt. En opgebruikt = opgebruikt!

het goeDe van De zon
De zon stimuleert de aanmaak van vitamine D. Die is goed voor sterke botten en tanden en speelt een belangrijke rol in de 
immuniteit. De zon is ook belangrijk om botontkalking tegen te gaan en botbreuken te voorkomen, vooral bij oudere vrouwen.
Om voldoende vitamine D te krijgen, volstaat het om elke dag gezicht en handen een half uurtje bloot te stellen aan het zonlicht 
en gezond te eten.

oorzaKen hUiDKanKer
Langer dan een half uur in de zon leidt alleen maar tot een vroegtijdig verouderde huid en verhoogt het langetermijnrisico op 
huidkanker. Deze ziekte komt, zoals gezegd, steeds meer voor in België.

hUiDKanKer voorKomen
90% van de huidkankers zou kunnen worden voorkomen door je al vanaf jonge leeftijd juist te beschermen tegen de zon.

hUiDKanKers heBBen 2 BelangriJKe oorzaKen 
Die Je zelf in De hanD heBt: 
1. zonneBranD in Je KinDertiJD.
2. een opgeBrUiKt zonneKapitaal. 

zonneKracht of Uv-inDeX
Overal ter wereld wordt op elk moment van de dag gemeten hoe hoog de UV-straling is. De zonnekracht, ook wel UV-index ge-
noemd, wordt bij ons weergegeven op een schaal van 0 tot 10. In België vind je deze zonnekrachtwaarde in sommige kranten en 
op de website van het KMI.

De zonnekracht wordt bepaald door:
x  Plaats op aarde:  

hoe dichter bij de evenaar, hoe sterker de UV-straling.
x  Tijdstip van de dag.
x  Hoogte:  

hoe hoger in de bergen, hoe sterker de UV-straling.
x  Seizoen:  

bij ons is de zonnekracht sterker in de zomer dan in de winter.
x  Bewolking:  

hoe dichter de bewolking, hoe minder UV-straling.
x  Invalshoek van de UV-stralen:  

hoe schuiner de stralen invallen, hoe meer stralen er afgeblokt worden.
x  Weerkaatsing:  

je huid krijgt meer UV-stralen te verwerken als ze weerkaatsen op sneeuw, water, zand…
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hUiDtYpe
Of je bruin wordt of niet, is erfelijk bepaald en verandert niet meer tijdens je leven. Dus ook niet door meer in de zon te komen. 
Op grond van gevoeligheid van de huid zijn er 6 huidtypes. De huidtypes 1, 2 en 3 zijn het meest gevoelig voor de effecten van 
ultravioletstralen. In België zijn er naar schatting 40% mensen met huidtype 1 en 2. 

hUiDtYpe 1:  verbrandt zeer snel, bruint niet, zeer lichte huid, vaak sproeten, rood of lichtblond haar en lichte (blauwe) ogen.

hUiDtYpe 2:  verbrandt snel, bruint langzaam, lichte huid, blond haar, grijze, groene, lichtbruine ogen.

hUiDtYpe 3: verbrandt niet snel, bruint gemakkelijk, licht getinte huid, donkerblond of bruin haar, vrij donkere ogen.

hUiDtYpe 4: verbrandt bijna nooit, bruint zeer goed, een van nature getinte huid, donker haar, donkere ogen.

hUiDtYpe 5: verbrandt zeer zelden, bruint intensief, donker getinte huid, donker haar, donkere ogen.

hUiDtYpe 6: verbrandt nooit, zeer donker gepigmenteerd of zwarte huid, donker haar, donkere ogen.

aDviezen om slimmer in De zon te ziJn
 

t ip 1:  zoeK De schaDUW op
 Stel je zo weinig mogelijk bloot aan de zon, vooral tijdens
 de middag (12u. – 15u.) in het voorjaar en de zomer.

t ip 2:  Draag BeschermenDe KleDiJ
 Draag een hoedje, een zonnebril met UV-werende glazen
 en fijn geweven, losse kledij die je huid beschermt.

t ip 3:  smeer Je om De tWee UUr helemaal in
 Gebruik om de 2 uur zonnecrème met een
 beschermingsfactor van minimum 30 SPF.

t ip 4:  zorg Dat Je niet verBranDt
 Verbranding is een teken dat je te lang onbeschermd
 in de zon hebt gelegen.

t ip 5:  ga niet onDer zonneBanKen en zonnelampen
 Ze zijn verboden onder de 18!
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Jong geleerD, is oUD geDaan
Kinderen houden van de warmte en het licht van de zon. Zonlicht is ook onmisbaar voor de gezondheid van kinderen. UV-stralen 
zorgen voor de aanmaak van vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Kinderen krijgen alle UV-stralen 
die ze nodig hebben als ze geregeld buitenspelen en bewegen. Een half uur zonlicht per dag is al voldoende, het hoeft zelfs niet 
eens directe zon te zijn.
 
De huid van kinderen is dunner en gevoeliger dan die van volwassenen. UV-stralen dringen dus gemakkelijker diep door en 
beschadigen de huidcellen. Vooral kinderen met een lichte huidskleur, met sproeten, die snel verbranden of minder snel bruin 
worden, moeten extra oppassen.

Bescherm kinderen tijdens het sporten, uitstapjes, spelen in de tuin... Leer kinderen de juiste reflexen tegen huidkanker aan.  
Zo beschermen ze zichzelf hun leven lang en geven ze die reflexen ook door aan hun kinderen.

130408_goedfout_situ10_fr.indd   2
11/04/13   10:54
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KEUZE VAN EEN ZONNEPRODUCT
WANNEER mOET jE jE bEsChERmEN?
Wil je weten in welke mate je je moet beschermen tegen de zon? Dan is de UV-index hét hulpmiddel bij uitstek. 
Deze index drukt de intensiteit van de schadelijke UV-straling uit. 

Een overzicht:

UV-iNDEx bEsChERmiNg

ZWAK: 1 - 2 Je hoeft je niet te beschermen tegen de zon. 

mATig Of hOOg: 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Gebruik zonnecrème. 
Bescherm je huid met kledij en een hoofddeksel. 
Zoek ’s middags de schaduw op.

ZEER hOOg Of ExTREEm: 8 - 9 - 10 - 11
Vermijd buitenactiviteiten op het heetst van de dag.
Zoek altijd de schaduw op. 
Draag beschermende kledij en een hoofddeksel.
Smeer zonnecrème! 

hOE bEsChERm jE jEZElf?

Belangrijkste bescherming
Zonneproducten beschermen tegen de zon, maar belangrijker en effectiever dan smeren zijn:
x  schaduw,
x  kledij, zonnebril, hoedje…  

Bescherming met zonneproducten:
x  Je huidtype, de omstandigheden en hoeveel je in de zon komt, bepalen het zonneproduct dat je kiest. 
x  Gebruik zonneproducten die beschermen tegen zowel UVA- als UVB-stralen. 
x  Smeer rijkelijk: ongeveer zes koffielepels zonneproduct voor het lichaam van een volwassene. 
x  Smeer om de twee uur én telkens nadat je gezwommen, gesport of gewerkt hebt.
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WElKE bEsChERmiNgsfACTOR (sPf) KiEs jE?
Het juiste zonneproduct kiezen, is erg belangrijk. 
Het moet:
1. Passen bij je huidtype. 
2. Afgestemd zijn op de omstandigheden (UV-index, strand, water…) waarin je je blootstelt aan de zon.

Deze tabel geeft een overzicht.

blOOTsTElliNg/UV-iNDEx
mATig: 
UV 3-5

hOOg: 
UV 6-7

ZEER hOOg: 
UV 8-16

bEsChERmiNg

hU
iD

Ty
PE

KiNDEREN 
-1 jAAR

Uit de zon blijven. Uit de zon blijven. Uit de zon blijven.

KiNDEREN 
+1 jAAR

Hoog: 
SPF 30-50 & UVA

Zeer hoog: 
SPF 50+ & UVA

Uit de zon blijven 
of zeer hoog: SPF 50+ & UVA

hUiDTyPE 1
Hoog: 
SPF 30-50 & UVA

Zeer hoog: 
SPF 50+ & UVA

Zeer hoog: 
SPF 50+ & UVA

hUiDTyPE 2
Gemiddeld: 
SPF 15-25 & UVA

Hoog: 
SPF 30-50 & UVA

Zeer hoog: 
SPF 50 & UVA

hUiDTyPE 3
Laag:
SPF 6-10 & UVA

Gemiddeld:
SPF 15-25 & UVA

Hoog:
SPF 30-50 &UVA

hUiDTyPE 4
Laag:
SPF 6-10 & UVA

Gemiddeld:
SPF 15-25 & UVA

Gemiddeld:
SPF 15-25 & UVA

hUiDTyPE 5-6
Laag:
SPF 6-10 & UVA

Gemiddeld:
SPF 15-25 & UVA

Gemiddeld:
SPF 15-25 & UVA
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DE ZONNEKRACHTSCHAAL OF UV-INDEX
De zonnekracht wordt uitgedrukt in een waarde van 0 tot en met 16. Dit heet
 ‘UV-index’ en wordt ook in andere landen gebruikt. In landen dicht bij de evenaar en
in de bergen kan de zonnekracht hogere waarden halen.

HOE HOgER DE UV-wAARDE  
HOE gROTER DE mOgELIjKE SCHADE VOOR HUID EN OgEN.

Beschermingsschema aangeraden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

ZONKRACHT/ 
UV

OmSCHRIjV INg 
ZONKRACHT

wAT mOET IK DOEN? HUID 
VERbRANDT...

1-2 Laag
Je kan veilig buiten komen zonder 
bescherming.

niet

3-4-5 Middelmatig
Zoek ’s middags de schaduw op. 
Draag een hoedje en T-shirt. 
Smeer je in met zonnecrème.

beetje

6-7 Hoog
Zoek ’s middags de schaduw op.
Draag een hoedje en T-shirt. 
Smeer je in met zonnecrème.

vrij snel

8-9-10-11+ Zeer hoog

Ga ’s middags niet naar buiten.
Zoek de schaduw op.
Hoedje, T-shirt en zonnecrème zijn     
absoluut noodzakelijk!

snel

11-16 Extreem

Ga ’s middags niet naar buiten.
Zoek de schaduw op.
Hoedje, T-shirt en zonnecrème zijn 
absoluut noodzakelijk!

zeer snel
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HUIDTYPEN

De manier waarop je huid reageert op ultraviolette stralen, bepaalt je huidtype (zie tabel hieronder). 

De huidtypes 1, 2 en 3 zijn het meest gevoelig voor de effecten van ultraviolette stralen. De meeste Belgen hebben huidtype 2. 

Het vermelde aantal minuten geldt voor een huid die nog niet gewend is aan de zon. Is de huid gewend aan de zon, dan duurt het 
iets langer voor zij verbrandt. Het huidtype is ongetwijfeld de meest voor de hand liggende risicofactor.

HUIDTYPE VERbRANDEN bRUINEN VAAK 
VOORKOmENDE KENmERKEN

1 Verbrandt zeer snel. Bruint niet. Zeer lichte huid, vaak met sproeten. 
Rossig of licht blond haar. 
Blauwe ogen.

2 Verbrandt snel. Bruint langzaam. Lichte huid. 
Blond haar. 
Lichte ogen.

3 Verbrandt zelden. Bruint gemakkelijk. Licht getinte huid.
Donkerblond tot bruin haar. 
Vaak donkere ogen.

4 Verbrandt bijna nooit. Bruint zeer goed. Getinte huid. 
Donker haar. 
Donkere ogen.

5 Verbrandt zeer zelden. Bruint intensief. Donker getinte huid.
Donker haar.
Donkere ogen.

6 Verbrandt nooit. Bruint intensief. Van nature zeer donkere of zwarte huid.
Donker haar.
Donkere ogen.



JOUw PERSOONLIjK ZONNEKRACHTgETAL

Het aantal minuten dat je verantwoord in de zon kan doorbrengen, is gemakkelijk te berekenen. 
Hieronder staat voor elk huidtype een bijhorend zonnekrachtgetal. Je hoeft enkel dat getal te onthouden. 
Je deelt dit getal door de zonnekracht (UV-index) en kent dan het aantal minuten dat je met jouw huidtype 
in de zon mag zijn.

 

Bijvoorbeeld: 
x  Je hebt huidtype 3. Jouw zonnekrachtgetal is dus 200. 
x  Vandaag is de UV-index 7.
x  Deel 200 door 7 = ongeveer 30.
x  Je kan ongeveer 30 minuten verantwoord in de zon vertoeven. 
x  Wil of moet je langer in de zon zijn, bescherm je dan op een goede manier tegen UV-straling.

HUIDTYPE 1

67 minuten ÷ zonnekracht 
= maximum tijd in de zon.

HUIDTYPE 2

100 minuten ÷ zonnekracht 
= maximum tijd in de zon.

HUIDTYPE 3

200 minuten ÷ zonnekracht 
= maximum tijd in de zon.

HUIDTYPE 4

300 minuten ÷ zonnekracht 
= maximum tijd in de zon.

HUIDTYPE 5

400 minuten ÷ zonnekracht 
= maximum tijd in de zon.

HUIDTYPE 6

500 minuten ÷ zonnekracht 
= maximum tijd in de zon.

3030
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10 MYTHES ROND ZON & HUID

fOUT jUIST

1 Een bruine huid is gezond.
Een bruine huid ontstaat omdat je lichaam zichzelf  
verdedigt tegen verdere beschadiging door UV-straling.

2 Een bruine huid beschermt je tegen de zon.
Een donkere huid bij blanke mensen geeft slechts een  
beperkte bescherming, gelijk aan een zonnecrème met SPF 3.

3 Op een bewolkte dag kan je niet verbranden. 
Tot 80% van de zonnestralen (UV-stralen) dringen door 
lichte bewolking. 

4 In het water kan je niet verbranden. 
Water beschermt slechts minimaal tegen UV-stralen. Weer-
kaatsing op het water kan je UV-blootstelling vergroten.

5 In de winter en de lente is UV-straling niet gevaarlijk.

UV-straling is dan wel lager in de winter, maar weerkaatsing 
op sneeuw kan je blootstelling verdubbelen, zeker in de 
bergen. Let ook goed op in de vroege lente, de temperaturen 
zijn dan laag, maar de zonnestralen zijn bijzonder krachtig en 
je huid is nog niet gewoon aan de zon.

6 Met zonnecrème kan ik langer zonnen.

Zonnecrème is niet bedoeld om langer in de zon te blijven. 
Zonnecrème is er alleen maar om je meer te beschermen 
tijdens niet te vermijden blootstelling aan de zon. De 
doeltreffendheid hangt in hoge mate af van de correcte 
toepassing van zonnecrème.

7
Als je geregeld pauzes neemt tijdens het zonnen,  
kan je niet verbranden.

Het effect van blootstelling aan UV-straling is cumulatief 
tijdens de dag: elke blootstelling telt dus op bij de vorige.

8
Je verbrandt niet als je de warmte van de zonnestralen  
niet voelt.

De UV-straling die zonnebrand veroorzaakt, voelt je niet. 
Je krijgt het warm door de infraroodstralen van de zon, 
niet door de UV-stralen.

9
Zonnebanken bereiden je huid voor op de zon,  
zodat je minder snel verbrandt.

De blootstelling aan UV-straling van de zonnebank en van 
de zon moet je bij elkaar optellen. De zonnebank verhoogt 
dus je totale blootstelling én het risico op huidkanker.

10 Zonnebrand beschadigt je huid niet blijvend.
Telkens je verbrandt of bruint, raakt je huid beschadigd. Het 
aantal keer dat je verbrandt , in de zon komt of bruint, heeft 
een invloed op het risico op huidkanker.
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