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Reactie op Persbericht FOD Economie: Meer dan negen zonnecentra op tien in overtreding 

ZONNEBANK EN GEZONDHEID GAAN NIET SAMEN 
DE ALLIANTIE VOOR DE PREVENTIE VAN HUIDKANKER ROEPT OP TOT ACTIE 
 
Naar aanleiding van het persbericht over de controles van zonnebanken door de FOD economie 
roepen de 20 organisaties* van de kersverse Alliantie voor de Preventie van Huidkanker de overheid 
op tot een strikt wettelijk kader voor zonnebanken op basis van 4 eisen: een verplichte registratie van 
alle zonnecentra, meer en strengere controles op de naleving van de wet, de publicatie van de centra 
die niet in orde zijn met de wet en een verbod op misleidende reclame. 
 
Uit de cijfers van FOD Economie blijkt voor de zoveelste keer op rij dat slechts een kleine minderheid 
(7,5%) van de zonnecentra in orde is met de wet. De FOD Economie controleerde maar 94 zonnecentra, 
slechts een fractie (2,5%) van de geschatte 4 000 centra.  
 
De rampzalige situatie met betrekking tot de veiligheid van de zonnebankcentra vermeld in het rapport 
van FOD Economie toont het belang aan om de krachten te bundelen en aan de alarmbel te trekken. De 
Alliantie voor de Preventie van Huidkanker legt de klemtoon op een strikt en gerespecteerd legaal kader 
voor zonnebanken. Dat wil ook zeggen dat er meer mogelijkheden tot controles voor de FOD Economie 
moeten komen.  
 
Jammer genoeg communiceert de FOD in zijn persbericht ook over ‘de 10 geboden van de zonnecultus’, 
waarmee de overheidsdienst de indruk wekt dat er een veilig gebruik van zonnebanken bestaat. Dat is 
niet het geval, zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke studies. Met iedere blootstelling verhoogt 
het risico op huidkanker. Zonnebanken veroorzaken elk jaar 800 doden in Europa!  
 
Geen veilig gebruik van zonnebanken mogelijk 

 Het Internationaal Agentschap for Research on Cancer (IARC) concludeerde al in 2007 dat er 

voldoende bewijs is voor een oorzakelijk verband tussen huidkanker en het gebruik van 

zonnebanken, in het bijzonder voor personen onder de 35 jaar1.  

 Een andere studie2, gepubliceerd in het British Medical Journal toont aan dat wie deze 

toestellen gebruikt, 20% meer risico op huidkanker loopt. Deze studie meldt jaarlijks 3 438 

nieuwe gevallen van huidkanker in Europa (143 in België) te wijten aan de zonnebank. 

 Een derde wetenschappelijke studie3 meldt dat je risico toeneemt met 75% indien het gebruik 

plaatsvindt voor je 35ste.  

 Deze cijfers zijn erg onrustwekkend, zeker omdat er nog erg veel zonnebankgebruikers in de 

hele wereld en vooral in Europa zijn. Een recente studie4 toonde namelijk aan dat 42% van de 

volwassenen en 24% van de adolescenten in Noordwest-Europa al minstens een keer in hun 

leven onder de zonnebank gegaan zijn. Zonnebanken zouden verantwoordelijk zijn voor 23 408 

nieuwe huidkankers (waaronder 4874 melanomen) per jaar in Noordwest-Europa alleen al.  

Het aantal nieuwe gevallen van huidkanker stijgt jaarlijks in België. In 2011 waren er 2 166 nieuwe 
diagnoses van maligne melanoom (de meest agressieve huidkanker) en werden er 20 801 non-
melanomen geregistreerd (de meer frequente en minder dodelijke types). Dit zijn in totaal 22 967 
nieuwe diagnoses voor alle types van huidkanker. Naast een niet te verwaarlozen mortaliteit van 
ongeveer 400 overlijdens per jaar is er ook een economische impact en een hogere druk op de 
zorgverleners. Het is duidelijk dat er meer gecoördineerde en duurzame inspanningen nodig zijn om het 
aantal huidkankers te verminderen.  
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Stichting tegen Kanker richt Alliantie voor de Preventie van Huidkanker op 
Daarom heeft Stichting tegen Kanker het initiatief genomen om een Alliantie voor de Preventie van 
Huidkanker op te richten. Door het stimuleren van een landelijke samenwerking op het gebied van UV-
preventie, het uitwisselen van kennis en ervaring rond UV en haar schadelijke effecten en rond de wijze 
waarop de bevolking best aangemoedigd wordt om op verstandige wijze met die schadelijke effecten 
om te gaan, hopen we de impact van huidkanker te verminderen. De Alliantie voor de Preventie van 
Huidkanker herhaalt dan ook hoe actueel en noodzakelijk haar eisen i.v.m. zonnecentra zijn.  
 
Wij vragen: 

- Een verplichte registratie van alle zonnecentra 

- Meer en strengere controles op de naleving van de wet 

- Een publicatie van de inspectieresultaten van de centra  

- Een verbod op misleidende reclame 

*De leden van de Alliantie voor de Preventie van Huidkanker die dit bericht onderschrijven zijn: 
Stichting tegen Kanker, Vlaamse Liga tegen Kanker, Société royale belge de dermatologie, 
Euromelanoma, SSMG, Domus Medica, Association pharmaceutique Belge, Vlaamse Agentschap Zorgen 
en Gezondheid, Question Santé, Kankercentrum, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten, 
Landsbond Christelijke Mutualiteiten, Kind en Gezin, ONE, Landsbond Liberale mutualiteiten, Landsbond 
onafhankelijk ziekenfondsen, Provincie Vlaams-Brabant, Province du Hainaut - Observatoire de la Santé, 
Provincie West-Vlaanderen, Test-Aankoop, 
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Info bestemd voor journalisten – Niet voor publicatie 
 
Voor meer informatie over de Alliantie voor de Preventie van Huidkanker, zonnebanken, 
huidkankerpreventie in het algemeen of over Stichting tegen Kanker, kunt u terecht bij Steven De 
Bondt, persattaché Stichting tegen Kanker – gsm: 0477 468 231 – tel: 02 743 45 84 – e-mail: 
sdebondt@kanker.be. 

 
Over Stichting tegen Kanker 
Stichting tegen Kanker bundelt de krachten in de strijd tegen kanker. De Stichting is actief in België. Kanker treft in ons land 
jaarlijks bijna 70 000 mensen. Daarom financiert de Stichting wetenschappelijk kankeronderzoek in België en verstrekt ze 
informatie en sociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Daarnaast is ze actief op het vlak van preventie, 
opsporing en de bevordering van een gezonde levenswijze. De inkomsten van de Stichting komen voornamelijk uit giften en 
legaten van particulieren. In 2012 ontving Stichting tegen Kanker 20,8 miljoen euro aan inkomsten, waarvan 8,6 miljoen euro 
naar steun aan wetenschappelijk onderzoek is gegaan. De Stichting besteedde ruim 4,6 miljoen euro aan psychosociale of 
materiële hulp en 4 miljoen euro aan informatie en gezondheidspromotie. 
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