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VOORWOORD 
Iedereen weet dat kanker een prioriteit is voor de volksgezondheid. Dat het een heel ruim 
en complex gegeven is dat steeds meer multidisciplinair wordt en snel evolueert dankzij 
onderzoek. Dat de behoeften en verwachtingen enorm zijn, van preventie tot palliatieve 
zorg, met inbegrip van screening en behandeling over psychosociale ondersteuning tot 
follow-up of professionele reïntegratie. Dat ondanks de aanzienlijke vooruitgang in de 
afgelopen decennia, de invloed van kanker op de levenskwaliteit van veel mensen met 
kanker (en hun families) groot blijft. 

Waar kunnen we vandaag een globaal, betrouwbaar en accuraat overzicht vinden van de 
situatie m.b.t. kanker in België? Hoe kunnen we de situatie in ons land vergelijken met die 
in onze buurlanden? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Welke prioriteiten moeten 
worden vooropgesteld? 

Om een antwoord te bieden op deze vragen, nam Stichting tegen Kanker het initiatief om 
deze “Belgische Kankerbarometer” te laten opstellen. Volledig onafhankelijk en in nauwe 
samenwerking met de belangrijkste spelers op het terrein en vele patiënten. Wij willen 
hen graag bedanken voor hun enthousiaste deelname aan wat een echte uitdaging bleek 
te zijn. Met hen, kunnen we stellen “missie volbracht”!

Deze eerste editie bevat al heel wat belangrijke informatie en lessen. Het stelt ons in staat 
een reeks aanbevelingen te formuleren. Maar alles is nog lang niet gezegd bij zo een 
omvangrijk probleem dat constant evolueert. Daarom is Stichting tegen Kanker van plan 
deze analyse en stand van zaken op regelmatige basis te herhalen. De ambitie is dat de 
kankerbarometer op termijn een kompas wordt...

Voor Stichting tegen Kanker,
BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR

DR. DIDIER 
VANDER STEICHEL 
MEDISCH DIRECTEUR

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

DR. VERONIQUE LE RAY
MEDISCH DIRECTEUR
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INTRODUCTIE 

11
1.1 Methodologie 

1.1.1 DE BCB2021-STUURGROEP

Op initiatief van Stichting tegen Kanker hebben het Kankercentrum van Sciensano (SC), 
de Stichting Kankerregister (BCR) en het College voor Oncologie (CO) tussen augustus en 
december 2019 samen de mogelijkheid besproken om een stand van zaken op te maken 
met betrekking tot de strijd tegen kanker in België. Al snel werd geconcludeerd dat  
een samenwerking tussen deze instellingen licht zou kunnen werpen op de verwezen- 
lijkingen van ons systeem, maar ook op de resterende hiaten en behoeften. Hierbij zou  
er bijzondere aandacht besteed moeten worden aan de perspectieven van patiënten  
en andere belanghebbenden.
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Ontwikkeling van de methodologie
In de eerste fase van het project (juli-september 2020) heeft het Kankercentrum een  
literatuurstudie uitgevoerd om de onderwerpen te bepalen die tijdens werkgroepsessies  
met de experten zouden worden behandeld. 

Dit literatuuronderzoek was hoofdzakelijk gebaseerd op belangrijke internationale (Europese) 
referentiedocumenten, maar ook op grijze literatuur, voornamelijk in België (tabel 1).   

TABEL 1

Belangrijkste bibliografische bronnen die werden gebruikt om de tijdens de werkgroepsessies 
besproken thema’s te identificeren.

Gezondheids-
bevordering en 

primaire preventie
Screening

Diagnose en 
behandeling

Revalidatie Palliatieve zorg

Europese code 
tegen kanker 

(ECAC)

ASCO richtlijnen

WCFR-AICR-ACS 
aanbevelingen

Gezondheids- 
enquête België 
2018 (HIS2018)

Enquête gezond-
heidsgedrag bij 
schoolgaande 

kinderen (HBSC-BE)

Kankerbarometer 
2015

EU-richtlijnen

EU Guide on Quality 
Improvement in 
Comprehensive 
Cancer Control 

(Chapter on 
Screening)

CvKO Jaarrapport

Activiteitenrapport 
CCR 2007-2017 

(borst)

BRUPREV- 
activiteitenverslagen 

(dikkedarm, borst 
2019)

KCE Rapporten

ASCO-BESMO- 
ESMO publicaties

EU Guide on Quality 
Improvement in 
Comprehensive 
Cancer Control 

(Chapter on 
Survivorship & 
rehabilitation)

IOM “Lost in 
translation” Report

NCCN Guidelines

ESMO-guide for 
patients

EPAAC (2015): Guide for 
Quality National Control 

Programmes

Gold Standards Framework 
(UK)  

WHO (2016): Planning and 
implementing palliative 

care services: a guide for 
programme managers

ESMO (2014): Clinical 
Practice Guidelines on 

Palliative care: advanced 
care planning 

ASCO (2017): Integration 
of Palliative Care into 

Standard Oncology Care: 
guidelines update

EAPC: Atlas of Palliative 
Care in Europe 2019

Het was de taak van de stuurgroep om ervoor te zorgen dat deze onderwerpen alle belangrijke 
aspecten binnen elk domein voldoende bestreken: gezondheidsbevordering en primaire 
preventie, screening, diagnose en behandeling, revalidatie en palliatieve zorg. Al deze thema’s 
en onderliggende kwesties zijn uitvoerig beschreven in een methodologisch document1. 

Daarnaast heeft de stuurgroep samengewerkt bij het opstellen van lijsten van actoren die 
voor de werksessies moesten worden uitgenodigd; de contacten van elk van de instellingen 
werden samengebracht om een zo volledig mogelijke lijst van alle belanghebbenden in 
België (buiten het politieke veld) te verkrijgen.

Algemene aanpak: triangulatie van informatie
De leden van de stuurgroep besloten het rapport van de barometer zo op te stellen dat het 
de veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van kankerbestrijding zou benadrukken 
en in kaart brengen, rekening houdend met de perspectieven van de belangrijkste betrokken 
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actoren: experten, zorgprofessionelen en patiënten. Een bijkomende doelstelling betrof het 
identificeren van de oorzaken van deze veranderingen, alsook de verwachte evoluties. 

Voor het epidemiologische werk (dat het mogelijk maakt veranderingen te meten) werd 
ervoor gekozen alleen bestaande gegevens te gebruiken en geen nieuwe te genereren;  
er werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de gegevens van het BCR.

De resultaten van deze drie informatiebronnen, meer bepaald de kwantitatieve gegevens, 
wetenschappelijke literatuur en standpunten van belanghebbenden, werden gecombineerd 
en met elkaar geïntegreerd om dit rapport op te stellen. 

1.1.2  WERKGROEPEN

Er werden vijf werkgroepen opgezet, gebaseerd op de vijf bovengenoemde gebieden. 
Voor elk van deze groepen werden tussen oktober 2020 en februari 2021 drie sessies over 
specifieke thema’s georganiseerd. Naast deze 15 werkgroepsessies werd een speciale sessie 
voor verpleegkundigen georganiseerd. In totaal deelden 79 deelnemers, die 51 instellingen 
vertegenwoordigden, hun perspectieven en droegen ze vervolgens bij aan het opstellen van  
de specifieke hoofdstukken. 

Alle documenten met betrekking tot de werkgroepsessies waren voor de deelnemers 
beschikbaar (dia’s, notulen van de vergaderingen, bibliografische referenties, enz.) via een 
door het Kankercentrum opgezet elektronisch platform. 

1.1.3  HET PATIËNTENPERSPECTIEF

Ervaringen van patiënten met betrekking tot hun zorgtraject
Twee oefeningen werden uitgevoerd om het perspectief van de patiënt te verkrijgen. De 
eerste oefening had tot doel het volledige zorgtraject te behandelen aan de hand van 
de methode « Mapping the Patient Journey ». In samenwerking met Levuur2 werd er in 
oktober 2020 een (online) bijeenkomst met patiënten georganiseerd. Tijdens de twee 
sessies (een Franstalige en een Nederlandstalige) werden aan de patiënten vragen gesteld 
over hun zorgtraject, dat in drie periodes werd opgedeeld: vóór de diagnose, het moment 
van de diagnose en de behandeling, en ten slotte de periode na de intensieve behandelings- 
fase. Elke deelnemer kreeg de gelegenheid om zijn of haar ervaring te delen: de positieve 
en negatieve aspecten van de zorg die verstrekt werd, maar ook de ervaring met algemene 
organisatie van de oncologische zorg, met inbegrip van psychologische en sociale aspecten. 
In totaal hebben 31 patiënten op de uitnodiging gereageerd, maar slechts 7 van hen hebben 
de bijeenkomst daadwerkelijk bijgewoond. De gesprekken werden opgenomen, getrans- 
cribeerd en uittreksels werden gebruikt om bepaalde aspecten van de zorg te illustreren  
die in deze barometer aan bod komen (PF1-5 en PH1 en 2). 

De enquête BCB-survey 2021 
Daarnaast werd een enquête georganiseerd om deze ervaringen aan te vullen. De enquête, 
die in februari 2021 werd gelanceerd, had betrekking op 4 domeinen: primaire preventie, 
screening, diagnose- en behandelingsfase en ondersteunende zorg. De vragen behandelden 
voornamelijk de tevredenheid van de patiënten over de verschillende gezondheidsdiensten 
waarmee ze al dan niet in contact kwamen. De enquête werd door het personeel van 
Stichting tegen Kanker verspreid, zowel via sociale netwerken als via de relevante centra. 

Kankerbarometer - Editie 2021  —  06



Na opschoning van de gegevens werden de antwoorden van 622 patiënten behouden.  
De meerderheid van deze respondenten was vrouwelijk (87%), woonde in Vlaanderen 
(63%, tegenover 9% in Brussel en 28% in Wallonië), werd gediagnosticeerd met kanker  
in een vroeg stadium (69%) en 63% van de respondenten had borstkanker. Het meren- 
deel van de respondenten bevond zich in de fase na de behandeling (56%). 

Verspreid over de vijf hoofdstukken in dit verslag zullen de resultaten van deze enquête 
worden gepresenteerd waar zij het meest relevant zijn.

Meer specifiek wilde Stichting tegen Kanker een afzonderlijk beeld verkrijgen van de 
resultaten voor patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. Om deze reden werden 
de resultaten van de groep patiënten apart behandeld en werd er een afzonderlijk 
hoofdstuk aan gewijd (zie hoofdstuk 7). 

1.1.4  HET PERSPECTIEF VAN STICHTING TEGEN KANKER

Als sponsor en lid van de stuurgroep van de studie hebben de experten van Stichting 
tegen Kanker niet deelgenomen aan de werksessies. Hun ervaring en deskundigheid 
maakt het echter mogelijk om de informatie die tijdens de werksessies werd verkregen 
aan te vullen. Deze aanvullingen zullen daarom ook aan het einde van elk hoofdstuk 
worden gepresenteerd.

1.1.5    REFERENTIES

1.  Verslag Belgische Kankerbarometer 2021: Methodologie voor de werkgroepen 
Beschikbaar op: https://www.e-cancer.be/fr/projects/belgian-cancer-barometer-2020-bcb2020

2.  Officiële website van Levuur: https://levuur.be/over-ons/
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1.2  Kankermechanismen

Hoewel kanker wellicht al bestaat sinds het ontstaan van het meercellige leven, blijft  
het een actueel thema en gaat de ziekte tot op vandaag gepaard met zeer hoge 
incidentie- en mortaliteitscijfers. Kanker is daarmee een van de grootste problemen  
in de wereld op geneeskundig en sociaal-maatschappelijk vlak. Onderzoek toont aan  
dat ook in de komende jaren het aantal kankergevallen zal blijven toenemen. 

Het goede nieuws is dat er wereldwijd duizenden onderzoekers voortdurend bezig 
zijn met hoogstaand wetenschappelijk kankeronderzoek. Ze willen de oorzaken en 
mechanismen van tumorgroei beter begrijpen en ontwikkelen nieuwe opsporings- 
methoden en therapievormen. 

Dankzij de recente biomedische en technologische ontwikkelingen staan de medische 
wetenschap en de oncologische geneeskunde al heel ver zodat we een hoopvolle 
toekomst tegemoet kunnen zien. 

1.2.1  EEN VERZAMELING VAN COMPLEXE ZIEKTEN

Kanker is niet één ziekte, maar een verzameling van wel meer dan honderd verschillende 
vormen van tumoren. Het orgaan waar de ziekte in het lichaam ontstaat, bepaalt in de 
eerste plaats al veel karakteristieken maar zelfs dan zijn er nog verschillende ontstaans- 
en groeivormen. Kanker kent dus een ingewikkeld verloop en daardoor ook een complexe 
behandeling. 

Goed inzicht in en begrip van deze ziekte zijn uitermate belangrijk voor artsen, verpleeg-
kundigen, laboranten, wetenschappers, maar evenzeer voor patiënten en hun omgeving. 
Kennis over de onderliggende oorzaak van kanker en over de fysiologie van de kankercel 
en de tumor, draagt bij tot het beter aanvaarden, verzorgen, behandelen en onderzoeken 
van kanker. 

1.2.2 EEN WERELDWIJD GEZONDHEIDSPROBLEEM VAN 
 GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

Tot op vandaag is kanker wereldwijd een ernstig gezondheidsprobleem. Elk jaar krijgen 
meer dan tien miljoen mensen de diagnose kanker. Kanker is de tweede meest voor- 
komende doodsoorzaak in de westerse wereld. In België zal één op de drie mannen en  
één op de vier vrouwen kanker krijgen voor zijn/haar 75ste levensjaar.  

De komende jaren zal het aantal kankergevallen bovendien alsmaar toenemen. Voornamelijk 
door de vergrijzing van de bevolking, maar ook door andere oorzaken die te maken hebben 
met onze levensstijl en het milieu. Als de huidige trend zich voortzet, zal het aantal jaarlijkse 
kankerdiagnoses op mondiaal niveau de komende jaren wellicht oplopen tot meer dan twintig 
miljoen en zal kanker de eerste plaats innemen op de ranglijst van meest voorkomende 
doodsoorzaken. 

Maar is kanker dan een ziekte van de moderne tijd? Zeker niet. Hoewel het aantal kanker- 
gevallen de laatste decennia aanzienlijk toegenomen is, bestaat kanker al sinds het ontstaan 
van de mensheid en zelfs al veel vroeger. 
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Kwaadaardige tumoren werden al beschreven in heel wat oude beschavingen, zoals in 
Azië, Zuid-Amerika en Egypte. Enkele voorbeelden zijn de beschrijving op papyrusrollen 
van enkele patiënten met borsttumoren die dateren uit ongeveer 1600 v.Chr., de opgraving 
van twee mummies met een bottumor in de piramide van Gizeh en de beschrijving van 
huidkanker door de Griekse arts Hippocrates in de vijfde eeuw v.Chr. Het ziektebeeld is 
ook niet beperkt tot de mens, maar komt bij alle hogere diersoorten voor. Ooit werd een 
beschrijving gevonden van een bottumor bij een holenbeer uit de prehistorie. 

Het woord kanker is afgeleid van het Griekse ‘carcinos’ of het Latijnse ‘cancer’, dat krab 
of kreeft betekent. De Grieks-Romeinse arts Galenus (eerste eeuw) gaf die naam aan 
de aandoening omdat de ziekte in vroegere tijden herkend werd aan de opvallend rode 
gezwollen bloedvaten in de nabijheid van de tumoren die de artsen van toen deden denken 
aan de rode poten en scharen van een krab. Ook vandaag nog gebruiken onder andere 
kankerorganisaties geregeld het beeld van een krab in hun logo’s.

3D-illustratie van een kankercel
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1.2.3    STORINGEN IN DE CELKERN LIGGEN AAN  
  DE OORSPRONG VAN KANKER

Een cel is wat men een ‘functionele eenheid’ noemt. Daarmee bedoelen we dat ze op 
zichzelf kan bestaan en zodanig opgebouwd is dat ze kan leven, groeien, delen, bewegen, 
energie leveren, communiceren met andere cellen en nog een aantal andere functies kan 
uitoefenen. 

Bij kanker loopt er iets ernstig mis met enkele functies van een cel waardoor een 
kankercel ontstaat, die door vele celdelingen later kan uitgroeien tot een tumor. Als we 
willen begrijpen hoe een dergelijke kankercel van een normale, gezonde cel verschilt, 
moeten we de normale cel als ‘functionele eenheid’ nog iets meer in detail bekijken.

Met hoogtechnologische technieken, zoals elektronenmicroscopie, kunnen we de cel 
bestuderen tot in de kleinste details, zowel vanbuiten als vanbinnen. Zo leren we dat de cel 
bestaat uit een soort mini-organen of celorganellen. De functies van deze organellen zijn 
onder andere energie en “bouwstoffen” produceren en stoffen opnemen of uitscheiden.

Elke cel bevat ook een celkern, waarin zich het genetische materiaal of DNA bevindt. 
Welbepaalde delen DNA die samen instaan voor belangrijke eigenschappen noemen we 
genen. Genen zijn uiterst belangrijk voor de goede werking van een cel, een weefsel, een 
orgaan, een stelsel en een lichaam. Een gen bevat de opdracht voor het aanmaken van 
een bepaald soort eiwit. 

Het DNA van menselijke cellen bevat ongeveer 25.000 genen. Het DNA is op een heel 
compacte en complexe manier opgerold. In de kern van een menselijke cel bevinden zich 
46 chromosomen (met uitzondering van spermatozoïden en eicellen die er 231 hebben).

In normale weefsels is de celdeling zeer strikt gecontroleerd via intrinsieke en externe 
factoren. Bijvoorbeeld, wanneer een infectie optreedt in een lichaam, zullen de witte 
bloedcellen veel meer en sneller delen zodat ze in aantallen stijgen en zo beter kunnen 
instaan voor de afweer van het immuunsysteem.  

Het proces van het celdelingsproces kan ook geremd worden, als er bijvoorbeeld op een 
bepaald moment voldoende van een bepaald type cellen voorhanden is. Sommige intrin-
sieke factoren worden ook bepaald via nauwkeurige cel-cel contacten met naburige cellen. 
Op deze manier wordt de architectuur en grootte van weefsels en organen gereguleerd al 
naargelang de noden van het organisme.

1.2.4  CELDELING, EEN BRON VAN FOUTEN 

De celdeling is geen eenvoudig proces. Wetenschappers hebben jarenlang onderzoek 
verricht naar het celdelingsmechanisme en hebben dat systeem intussen mooi in kaart 
gebracht. De cel doorloopt ontelbaar veel processen met veel ingebouwde controlemecha-
nismen, zodat de celdeling feilloos kan verlopen. Dat gebeurt miljoenen keren per seconde 
in het lichaam. Het is belangrijk dat dit zonder fouten gebeurt. 

Want als er bepaalde DNA-delen foutief overgeschreven worden, komen er in de dochter-
cellen defecte genen terecht wat erg nadelige gevolgen voor het weefsel, het orgaan of 
het lichaam met zich mee kan brengen. Precies daarom bestaan er controlemechanismen, 
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die de verdubbeling van het DNA zorgvuldig nakijken voor het DNA over de twee dochter-
cellen verdeeld wordt.  

Dit ingewikkelde celdelingsproces werkt zo goed als altijd feilloos, maar heel soms 
gebeuren er toch kleine fouten tijdens de deling. Het systeem is echter zo performant dat 
het optreden van fouten tot een absoluut minimum beperkt is en dat eventuele fouten 
meestal nog gecorrigeerd kunnen worden. In uiterst zeldzame gevallen gebeurt het toch 
dat een fout niet gecorrigeerd wordt, waardoor een defecte dochtercel of eventueel een 
kankercel kan ontstaan. 

Een storing in het proces van de celdeling kan aanleiding geven tot meer fouten en tot 
snellere ontwikkeling van kanker.  

1.2.5  ONCOGENEN EN TUMORSUPPRESSORGENEN 

Van het grote aantal genen dat bestaat en dat overgeschreven moet worden bij de 
celdelingen, zijn er twee types die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van kanker. Elke 
normale cel heeft oncogenen en tumorsuppressorgenen. Ondanks de naamgeving, 
hebben deze genen in eerste instantie niets met kanker te maken, elke normale gezonde 
cel heeft ze. 

Oncogenen zijn genen die ervoor zorgen dat een cel groen licht krijgt om DNA bij te 
maken en om te delen in twee nieuwe dochtercellen. We kunnen dit vergelijken met het 
gaspedaal in een auto: als dat ingedrukt wordt, begint de auto te rijden. Als een oncogen 
geactiveerd wordt, begint de cel DNA te verdubbelen en zich te delen. Dat gebeurt als de 
cellen vernieuwd moeten worden en als er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn om 
nieuwe cellen te kunnen maken. 

Een tumorsuppressorgen doet het omgekeerde. Het kan het aanmaken van DNA en het 
vermeerderen van cellen stilleggen. Dit gen is te vergelijken met een rem bij een auto. 
Wordt het rempedaal ingedrukt, dan stopt de auto. 

Als een tumorsuppressorgen geactiveerd wordt, stopt de cel met de aanmaak van DNA en 
stopt ze ook met delen.

De celproliferatie kan ontregeld worden als een gemuteerd oncogen het groeistimulatoire  
mechanisme blijft onderhouden terwijl de externe stimulus is weggevallen. Andere 
oncogenen zetten cellen aan om een overvloed aan groeifactoren vrij te stellen. Deze 
overmaat van stimuli zetten naburige cellen, maar ook de groeifactorproducerende cellen 
zelf aan tot excessieve groei. Het is ook mogelijk dat een oncogene vorm van de genen 
ontstaat die voor bepaalde receptoren coderen. De aldus ontstane aberrante receptoren 
geven stimulerende signalen door naar de celkern zonder dat een groeifactor gebonden 
is. Anderzijds kan de proliferatie ook ontregeld worden als bepaalde cytoplasmatische en 
nucleaire ‘remmende’ proteïnen niet meer gevormd worden door multipele mutaties in de 
tumorsuppressorgenen die ervoor coderen. 
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1.2.6  ACCUMULATIE VAN MUTATIES DIE TOT KANKER LEIDEN 

Kanker ontstaat doorgaans pas na een opstapeling van meerdere fouten of mutaties.  
Eén enkele mutatie is meestal niet genoeg om een cel te laten ontsporen in een kankercel. 
Daarvoor zijn er meerdere opeenvolgende mutaties nodig. Dat is ondertussen wetenschap- 
pelijk aangetoond en omschreven als het meerstappenproces bij het ontstaan van kanker. 
Er zijn meerdere stappen nodig om uiteindelijk een kankercel te doen ontstaan.  

1.2.7 TUMOREN EN METASTASEN

Het moment van optreden van deze symptomen is het moment van detectie van de tumor. 
Pas vanaf dan wordt de tumor voelbaar, zichtbaar of detecteerbaar door de patiënt. De 
duur van het ontstaan van de tumor tot deze tumordetectiegrens is de preklinische 
periode (de periode waarbij de patiënt nog niets merkt). Ze is afhankelijk van de groei- 
snelheid van de tumor en kan variëren van een aantal weken tot enkele jaren. 

Na de preklinische periode wordt de tumor ontdekt door optredende symptomen en 
spreken we van een symptomatische tumor. De groeisnelheid, maar vooral de invasie van 
omliggende weefsels en organen en de ontwikkeling van metastasen zijn de belangrijkste 
eigenschappen die een tumor kwaadaardig maken. De invasie van de tumor in omliggende 
normale weefsels en organen berokkent inderdaad veel schade en is een probleem als de 
tumor heelkundig behandeld moet worden. Het spreekt voor zich dat bij een chirurgische 
ingreep het best alle tumorcellen verwijderd worden. Het wordt problematisch als delen 
van de tumor geïnvadeerd zijn in de omliggende weefsels en organen. Een mooi omlijnde, 
goedaardige tumor is veel gemakkelijker volledig chirurgisch te verwijderen (uiteraard 
op voorwaarde dat de tumor chirurgisch bereikbaar is en dat de omstandigheden een 
heelkundige ingreep toelaten). De andere belangrijke eigenschap van kwaadaardige 
tumoren, metastasering, heeft een impact op het hele lichaam en op de hele behandeling 
van kanker. Als er op het moment van de diagnosestelling al tumorcellen afgesplitst zijn 
van de primaire tumor en ergens in het lichaam circuleren of zich ergens elders in het 
lichaam gevestigd hebben, dan is er uiteraard een heel andere of bijkomende behandeling 
nodig. Niet alleen de primaire tumor, maar ook circulerende tumorcellen en secundaire 
tumoren ergens anders in het lichaam moeten mee behandeld worden. Daarom moet  
bij kwaadaardige tumoren vaak een meer ingrijpende behandeling of een combinatie- 
behandeling toegepast worden, bv. chirurgie gevolgd door systemische therapie. 

In de westerse wereld ontwikkelt ongeveer een op de drie mensen tijdens zijn leven 
kanker. Twee op de drie gezinnen worden zo rechtstreeks geconfronteerd met deze ziekte. 
Jaarlijks worden er iets meer dan 70.000 nieuwe kankergevallen geregistreerd in België 
(dat zijn meer dan 190 nieuwe kankergevallen per dag). Deze cijfers zullen de komende 
jaren blijven stijgen. Men verwacht een toename van bijna 20.000 extra nieuwe kankerdia-
gnoses in België en in Nederland tegen 2025. Het risico op kankerontwikkeling is iets hoger 
voor mannen dan voor vrouwen: bij mannen is het risico om voor 75 jaar geconfronteerd 
te worden met een diagnose van kanker ongeveer 35% in België, 31%  in Nederland. Voor 
vrouwen bedraagt dat risico zowel in België als in Nederland 26%. In de meeste geïndus-
trialiseerde landen staat kanker op de tweede plaats in de lijst van doodsoorzaken. In 
België en Nederland nemen de hart- en vaatziekten de eerste plaats in, tenminste bij 
volwassenen. Hoewel bij kinderen kanker ook op de tweede plaats staat, is het opmerkelijk 
dat bij die groep verkeersongevallen helaas de eerste plaats innemen. 
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1.2.8  OORZAKEN VAN KANKER 

Wat zijn de oorzaken van kanker? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ten eerste, 
omdat kanker een zeer uiteenlopende ziekte is, met heel veel verschillende soorten 
tumoren op verschillende plaatsen in het lichaam. Ten tweede, omdat kanker pas ontstaat 
na een meerstappenproces waarbij er verschillende  fouten (genetische mutaties) in 
een cel nodig zijn die zich moeten opstapelen om uiteindelijk in een kankercel uit te 
monden. Omdat deze opstapeling vaak jaren in beslag neemt, is het soms onmogelijk 
om een precieze, exclusieve oorzaak aan te duiden voor het ontstaan van kanker. 
Langdurig wetenschappelijk onderzoek, zowel basiswetenschappelijk onderzoek naar 
de mechanismen van de celdeling als epidemiologisch onderzoek naar het optreden 
van kanker, heeft echter op veel vlakken meer duidelijkheid gebracht over de ontstaans-
mechanismen en de oorzaken van kanker. 

De omgevingsfactoren die in de ontwikkeling van kanker een oorzakelijke rol spelen, 
krijgen de naam kankerverwekkende of carcinogene factoren of carcinogenen. Deze 
factoren kunnen we op verschillende manieren indelen volgens de chemische, fysische 
en biologische factoren. Daarnaast kunnen we ook een opdeling maken in milieufactoren, 
persoonlijke factoren en beroepsfactoren. Voor milieufactoren brengen epidemiologische 
studies vaak nuttige informatie. Denk hierbij aan milieuvervuiling, natuurlijke straling, 
schadelijke  stoffen  in  de  voeding en pesticiden. Met persoonlijke factoren bedoelen we  
in de eerste plaats factoren waarmee iemand in contact komt, vaak op eigen initiatief.  
De belangrijkste zijn roken, voedingsgewoonten (vetrijke voeding, alcohol), overmatige 
blootstelling aan de zon en de zonnebank en persoonlijke levenshygiëne. Beroepsfac-
toren hebben vooral een impact op werknemers in de chemische en nucleaire industrie, 
die vaak te maken hebben met overmatige blootstelling aan chemische en fysische 
carcinogenen.  
Er zijn ten slotte ook nog individuele risicofactoren die te maken hebben met andere 
aandoeningen. Sommige ziekten, zoals bepaalde chronische darmontstekingen en 
luchtweg-aandoeningen, kunnen de kans op kankerontwikkeling verhogen. De opvolging 
van patiënten met dergelijke bekende ziekten is zeer strikt. 

1.2.9 REFERENTIE

Professor Marc Peeters van het College voor Oncologie.
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1.3  Kankerepidemiologie in België 
1.3.1   KANKERINCIDENTIE IN BELGIË

Aantal kankerdiagnoses en evolutie in de tijd
De kankerincidentie beschrijft hoeveel nieuwe diagnoses er binnen een bepaalde tijd en 
voor een bepaalde bevolking van deze ziekte worden gesteld. In 2018 betrof het in België 
voor het eerst meer dan 70.000 kankerdiagnoses: 37.649 bij mannen en 32.819  
bij vrouwen1. 

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses stijgt wereldwijd jaar na jaar2. België vormt hierop 
geen uitzondering: tussen 2004 en 2018 steeg het aantal jaarlijkse kankerdiagnoses met 
21% (figuur 1).

FIGUUR 1

Evolutie van het aantal kankerdiagnoses (exclusief non-melanoma huidkanker) in België, 
2004-2018
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Deze stijgende incidentie moet echter gekaderd worden binnen de demografische evolutie 
in ons land. Gezien het risico op kanker stijgt naarmate men ouder wordt (figuur 2), speelt 
de toegenomen levensverwachting (momenteel 80 jaar voor mannen en 84 jaar voor 
vrouwen) een rol in de stijgende kankerincidentie. Bovendien kende België de voorbije  
15 jaar een bevolkingstoename van bijna 1 miljoen waardoor meer personen kanker kunnen 
ontwikkelen3. Beide fenomenen worden in rekening gebracht in leeftijdsgestandaardiseerde 
incidentiecijfers: deze cijfers tonen het risico op kanker per 100.000 personen per jaar 
(controle voor bevolkingsaantal) waarbij de cijfers worden herleid naar eenzelfde referentie- 
populatie (controle voor verschil in risico volgens leeftijd). Tenzij anders vermeld, wordt in 
dit rapport de Europese standaardpopulatie (ESP 2013) gebruikt als referentiepopulatie4. 
Deze directe standaardisatie laat een veel betere inschatting toe van de evolutie van het 
risico op het krijgen van kanker. De voorbije 15 jaar daalde deze voor leeftijd gestandaar- 
diseerde incidentie bij mannen, maar stijgde licht bij vrouwen. Deze verschillende trends 
tussen beide geslachten doen zich vooral voor bij de tabak-gerelateerde kankers zoals 
longkanker.

Kankerincidentie en leeftijd
Momenteel krijgt gemiddeld 1 man op 3 kanker voor zijn 75e verjaardag. Bij vrouwen is dit 
iets meer dan 1 op 4. Het risico op kanker stijgt met de leeftijd (figuren 2 en 3). Minder 
dan 1% van de kankers komen voor bij kinderen en adolescenten (0 t.e.m. 19 jaar) terwijl 
zij 22% van de bevolking uitmaken. Bij personen van 70 jaar of ouder doet zich 47% van 
de kankers voor hoewel zij slechts 13% van de bevolking uitmaken.

FIGUUR 2

Kankerincidentie in functie van de leeftijd (N/100.000 personen per jaar)
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FIGUUR 3

Aandeel per leeftijdsgroep in de bevolking versus het aantal kankers

1.3.2     MEEST FREQUENTE KANKERS IN BELGIË

De drie meest frequent voorkomende kankers maken zowel bij mannen als vrouwen 
meer dan de helft uit van alle kankers. Bij mannen betreft het prostaatkanker (26%) 
gevolgd door long- (15%) en dikkedarmkanker (11%). Borstkanker (33%) vormt de meest 
gediagnosticeerde kanker bij vrouwen gevolgd door dikkedarm- (11%) en longkanker (9%). 
De 10 meest frequent voorkomende kankers per geslacht zijn opgenomen in figuur 4.

FIGUUR 4

Tien meest frequente kankertypes per geslacht, België, 2018
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1.3.3   STERFTE DOOR KANKER IN BELGIË

Er overleden in 2018 in België 26.039 patiënten ten gevolge van kanker waarvan 14.398 
mannen en 11.641 vrouwen. Na hart- en vaatziekten (26% van de overlijdens) is kanker 
(25%) hiermee de tweede meest voorkomende doodsoorzaak in België5. Het cumulatief 
risico om te overlijden aan kanker voor de leeftijd van 75 jaar is duidelijk hoger bij 
mannen (12%) dan bij vrouwen (8%).

Figuur 5 geeft een overzicht van de 10 kankers die in België leiden tot het hoogste aantal 
overlijdens per geslacht. Deze types kanker zijn verantwoordelijk voor meer dan 3/4 van 
alle overlijdens ten gevolge van kanker. Longkanker is met grote voorsprong de dodelijkste 
kanker bij mannen. Bij vrouwen veroorzaakt borstkanker de meeste overlijdens, wat 
gezien de eerder gunstige prognose (zie 1.3.4 overlevingscijfers) voor dit kankertype 
verband houdt met het frequent voorkomen.

Het aantal overlijdens aan kanker is de laatste jaren stabiel gebleven ondanks de toename 
van het absoluut aantal nieuwe kankerdiagnoses (figuur 1) en de toegenomen en gemiddeld 
ouder wordende Belgische bevolking (figuur 6A). Dit resulteert in een dalend risico op 
overlijden aan kanker, zoals zichtbaar in de voor leeftijd gestandaardiseerde mortaliteit-
cijfers (figuur 6B). Deze verbetering is het opvallendst bij mannen, wat grotendeels 
samenhangt met de dalende longkankerincidentie bij hen. Uiteraard zijn er ook heel wat 
andere mogelijke verklaringen waaronder de verbeteringen in diagnostiek, behandeling 
en bevolkingsonderzoeken (screening).

FIGUUR 5

Tien kankers met het hoogste aantal overlijdens tot gevolg per geslacht, België, 2018 (Statbel)

35% 25% 15% 5% 0% 5% 15% 25% 35%

Long  
(3939)

Prostaat (1598)

Dikkedarm (1348)

Pancreas (946) 

Primaire tumorlocatie onbekend (735)

Lever (622)

Blaas (575)

Slokdarm (560)

Hoofd en hals (539)

Leukemie (531)

Borst (2214)

Long (1913) 

Dikkedarm (1244)

Pancreas (901)

Primaire tumorlocatie onbekend (627)

Ovarium (574)

Leukemie (440)

Lever (315) 

Non-Hodgkin lymfoom (307)

Centraal zenuw stelsel (261) 

Bron: Belgian Cancer Registry

Mannen Vrouwen

Kankerbarometer - Editie 2021  —  17



FIGUUR 6

Evolutie van het aantal overlijdens aan kanker, België 2004-2018
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1.3.4     OVERLEVING

Hoe groot is de kans dat een persoon 1, 3, 5 of 10 jaar na een kankerdiagnose nog in leven 
is? Overlevingscijfers geven een inschatting van de prognose van patiënten waarbij kanker 
wordt vastgesteld. De beste inschatting kan worden gemaakt door middel van de relatieve 
overleving . De term ‘relatief’ geeft daarbij aan dat de overleving wordt weergegeven in 
verhouding tot de verwachte overleving voor Belgen met dezelfde leeftijd en geslacht.  
Op die manier krijgt men een zicht op de sterfte in relatie tot de kanker, los van overlijdens 
door andere doodsoorzaken.

Deze relatieve overleving 5 jaar na diagnose bedraagt 67% voor alle kankers samen 
(diagnoses in 2014-2018, België), maar met grote verschillen per kankertype. In figuur 7 
wordt voor een selectie kankers de relatieve overleving vijf jaar na diagnose weergegeven 
en dit in relatie tot de kankerincidentie. Zo hebben veelvoorkomende kankers zoals borst- 
en prostaatkanker een goede prognose met een 5-jaars relatieve overleving boven de 
90%. Bij dikkedarmkanker bedraagt dit 72%. Longkanker vormt daarentegen een van  
de meest voorkomende kankers met een veel slechtere prognose (5-jaars relatieve 
overleving van 22%). Ook tussen de minder vaak voorkomende kankers zijn er grote 
verschillen in overleving.

FIGUUR 7

5-jaars relatieve overleving in functie van kankerterype en incidentie, België, diagnoses in 
2014-2018 

Bron: Belgian Cancer Registry

Voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie (ESR2013)
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Deze cijfers geven enkel een gemiddelde weer, de prognose bij kanker kan sterk verschillen  
tussen patiënten naargelang de leeftijd, geslacht, kankerstadium en eventuele andere 
aandoeningen. Zo verschilt de relatieve 5-jaarsoverleving bij dikkedarmkanker in stadium I 
(97%) sterk van deze in stadium IV (18%). Dit prognostisch voordeel bij een vroegtijdige 
diagnose is een van de belangrijkste redenen waarom er voor bepaalde kankers  
georganiseerde bevolkingsonderzoeken worden opgezet, zoals ook voor dikkedarmkanker  
(zie hoofdstuk 3).

De overlevingscijfers kenden over de tijd een positieve evolutie, waarbij vooral de 
laatste jaren vooruitgang werd geboekt.  Onder meer de verbeteringen in diagnostiek 
en behandeling, alsook de introductie van georganiseerde screeningsprogramma’s 
spelen daarbij een rol. Figuur 8 geeft de steeds gunstigere 5-jaars relatieve overlevings-
cijfers weer voor de meest frequent voorkomende kankers. Onder meer bij longkanker 
en dikkedarmkanker is een sterke verbetering merkbaar en deze tendensen zijn 
bemoedigend voor de toekomst.

FIGUUR 8

5-jaars relatieve overleving in functie van kankerterype en periode in België
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1.3.5     KANKER PREVALENTIE IN BELGIË

De incidentiecijfers in 1.3.1 hierboven geven weer bij hoeveel personen in een bepaalde 
periode een nieuwe kankerdiagnose werd gesteld. Om een beter beeld te krijgen van het 
aantal personen dat leeft met een kankerdiagnose in hun medische voorgeschiedenis 
worden prevalentiecijfers gebruikt. De prevalentiecijfers geven aan hoeveel mensen er in 
het verleden (1, 5, 10, 20 jaar) kanker kregen én op een bepaalde datum nog in leven zijn. 
Deze mensen hebben potentieel medische zorg en/of ondersteuning nodig. Prevalentie 
op korte termijn (1-5 jaar) groepeert voornamelijk personen met een nieuwe diagnose, 
personen in behandeling of follow-up. Prevalentie op langere termijn omvat ook personen 
die genezen zijn van kanker en personen die verder opgevolgd worden. Deze prevalentie- 
cijfers kunnen helpen om in te schatten wat de behoeften in ons land zijn op vlak van 
behandeling en opvolging (herval en nevenwerkingen), maar ook bijvoorbeeld re-integratie 
in de arbeidsmarkt.

Meer dan 365.000 personen (176.554 mannen en 189.071 vrouwen) kregen tussen 
2009-2018 een kankerdiagnose en waren op 31 december 2018 nog in leven. Dit betreft 
meer dan 3% van de bevolking. Binnen de groep van 70-plussers gaat het over meer dan 
170.000 landgenoten (meer dan 1 op 10 binnen deze leeftijdsgroep).

Figuur 9 geeft de verdeling van de kankers per geslacht weer met de hoogste 10-jaars 
prevalentie in België. Patiënten die de diagnose kregen van borstkanker, prostaatkanker  
en dikkedarmkanker vertegenwoordigen meer dan de helft van deze groep.

FIGUUR 9 

10-jaars kankerprevalentie in België op 31 december 2018
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1.3.6      WAT BRENGT DE TOEKOMST EN HOE VERHOUDEN WE ONS  
            TOT DE ANDERE EUROPESE LANDEN? 

Hoewel het moeilijk blijft om de toekomst te voorspellen, maken beschikbare gegevens voor 
ons land uit de periode 2004-2018 het wel mogelijk om projecties te maken op basis van de 
huidige trends. Indien deze trends zich doorzetten verwachten we in 2020 meer dan 72.600 
nieuwe kankerdiagnoses. Tegen 2030 zou het gaan om meer dan 83.500 gevallen. Kanker 
zal dus in toenemende mate een grote impact hebben op de gezondheidszorg. De projecties 
met voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers (figuur 10) geven aan dat het risico op 
kanker bij mannen licht zal dalen (-5% over de volledige periode) en bij vrouwen zal toenemen 
(+7%). Indien de huidige trends zich verderzetten zal het verschil in risico op kanker tussen 
beide geslachten verder afnemen.

Uit inschattingen van ECIS (figuur 11) blijkt dat België in 2020 vermoedelijk enkel door Ierland, 
Denemarken en Nederland zal voorafgegaan worden wat betreft de voor leeftijd gestandaar-
diseerde kankerincidentie7. Binnen de Europese unie (EU27) neemt België hiermee de vierde 
plaats in wat betreft het risico op kanker.

FIGUUR 10 

Kankerincidentie in België: projecties van de voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie tot 2030 
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FIGUUR 11 

Verwachte kankerincidentie (voor leeftijd gestandaardiseerd, ESR2013) in de Europese Unie 
(EU-27) in 2020 FIGURE 2

Incidentie (ESR2013, N/100.000 persoonsjaren)

0% 100 200 300 400 500 600 700

Ierland

Denemarken

Nederland

België

Cyprus

Hongarije

Frankrijk

Slovenië

Letland

Slowakije

Tsjechië

Litouwen

Estland

Duitsland 

EU-27

Kroatië 

Finland

Luxemburg

Zweden

Italië 

Spanje

Polen

Malta

Griekenland 

Portugal

Roemenië

Oostenrijk

Bulgarije

718,3

688,3

655,3

640,2

639,1

623,1

621,1

606,1

596,3

590,5

576,5

575,9

569,9

569,4

565,1

558,5

557,2

549,4

540,5

535,6

526,9

526,2

490,8

488,3

458

510,1

557

616

Bron: European Cancer Information System (ECIS). Incidence and mortality estimates. European Union, 2020. https://ecis.jrc.ec.europa.eu/

Kankerbarometer - Editie 2021  —  23



1.3.7    REFERENTIES

1.  Deze en hierna volgende cijfers werden steeds voorzien door Stichting Kankerregister tenzij anders vermeld. Hierbij 
worden steeds alle invasieve tumoren meegerekend met uitzondering van de non-melanoma huidkankers die talrijk 
voorkomen maar zelden levensbedreigend zijn. Deze gegevens zijn publiek of op aanvraag beschikbaar via  
https://kankerregister.org.

2.  Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018:GLOBOCAN estimates of incidence and mortality 
worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424

3.  Statbel. Bevolking. Beschikbaar via https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking [geraadpleegd op 19/01/2021]

4.  Revision of the European Standard Population, Report of Eurostat’s task force, European Union, 2013. Beschikbaar via 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-13-028 [geraadpleegd op 28/01/2021]

5.  Statbel. Sterftetafels en levensverwachting. Beschikbaar via https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/sterfte-en-
levensverwachting/sterftetafels-en-levensverwachting [geraadpleegd op 29/06/2021]]

6.  Cancer burden in Belgium 2004-2017, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2020. Beschikbaar via  
https://kankerregister.org/Statistieken_publicaties

7.   European Cancer Information System (ECIS). Incidence and mortality estimates. European Union, 2020.  
Beschikbaar via https://ecis.jrc.ec.europa.eu/ [geraadpleegd op 28/01/2021]

Kankerbarometer - Editie 2021  —  24



Kankerbarometer - Editie 2021  —  25

10
AANBEVELINGEN VAN 
STICHTING TEGEN KANKER
Stichting tegen Kanker is de initiator en financierder van deze eerste editie van de 
Kankerbarometer. Daarom nam ze niet deel aan de besprekingen van de experten- of 
patiëntengroepen en kwam ze niet tussen in de aanbevelingen aan het eind van elk 
hoofdstuk.

Stichting tegen Kanker heeft de verschillende aanbevelingen wel geanalyseerd om de 
belangrijkste en/of de dringendste aanbevelingen te ondersteunen.  Stichting tegen 
Kanker analyseert enerzijds waar zij zelf actie kan ondernemen maar doet anderzijds 
nu ook een beroep op de respectieve overheidsinstanties en stakeholders om de 
nodige maatregelen te nemen en gevolg te geven aan de aanbevelingen. 

De aanbevelingen van Stichting tegen Kanker worden voor elk hoofdstuk vermeld in 
afnemende volgorde van belangrijkheid of urgentie.
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10.1 Primaire preventie
Het kankerincidentiecijfer in België ligt hoog en voor de komende jaren wordt een 
jaarlijkse stijging verwacht. In de Europese Unie is ongeveer 40% van de kankers te 
voorkomen, zodat primaire preventie een van de belangrijkste werkpunten is in de strijd 
tegen kanker.  Om het tij te keren is de belangrijkste hefboom de bevordering van een 
gezonde levensstijl, vanaf jonge leeftijd, en op een manier die voor iedereen toegankelijk 
is. De bewezen risicofactoren zijn o.a. roken, zwaarlijvigheid, onevenwichtige voeding, 
gebrek aan lichaamsbeweging, alcoholgebruik, blootstelling aan UV-stralen, bepaalde 
infecties waar een vaccin voor bestaat (HPV, Hepatitis B), ...

Daarom moeten proactieve acties worden ondernomen voor primaire preventie. 

Om de gekende risicofactoren te verminderen dient met in afnemende volgorde van 
belangrijkheid in te zetten op:

1.  De strijd tegen tabak.

2.  Bevordering van lichaamsbeweging voor en na de ziekte (onco-revalidatie tijdens de 
behandeling is ook belangrijk).

3.  Acties om zwaarlijvigheid te voorkomen, om gezonde voeding te promoten en 
alcoholgebruik te beperken.

4.  Vermindering van UV-blootstelling. 

5.  Bepaalde infecties waar een vaccin voor bestaat (HPV, Hepatitis B).

Hierbij wordt ook rekening gehouden met bestaande en nog te ontwikkelen initiatieven.

Naast deze specifieke risicofactoren wil Stichting tegen Kanker ook wijzen op het 
belang van de volgende aanbevelingen die uit de Barometer naar voren zijn gekomen:

1. Bij elk initiatief op vlak van primaire preventie moet men rekening houden met 
kwetsbare groepen die een lage gezondheidskennis (health literacy) hebben.

2. De noodzaak om het beleid op vlak van gezondheidsbevordering en primaire preventie 
te vereenvoudigen. Deze bevoegdheden zijn verdeeld over verschillende beleids- 
niveaus (nationaal en regionaal) en sectoren. De samenwerking tussen deze beleids-
niveaus en de afstemming van doelstellingen en beleid zijn niet optimaal.  Er moet 
dringend werk gemaakt worden van “Health in all Policies”.

3. Voor sommige doelgroepen is er op het gebied van sensibilisering nog werk, vooral 
wat jongeren betreft. Sensibilisering moet steeds meer gericht zijn op echte gedrags-
verandering van mensen. Daarom is het belangrijk om de sensibiliseringsacties vaker 
te evalueren en aan te passen. 
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10.2 Screening en vroegtijdige diagnose
Hoe vroeger de diagnose van een voorstadium van kanker of kanker, hoe lichter en 
doeltreffender de behandeling is. Het is van essentieel belang dat systematische of 
gerichte screeningprogramma’s worden verbeterd en/of ontwikkeld voor bepaalde 
risicofactoren, zoals roken en longkanker.

1.  Verdere inspanningen zijn nodig om de deelname van de bevolking aan screening- 
programma’s aan te moedigen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de 
bestaande ongelijkheid in de deelname aan screeningprogramma’s en de perceptie  
en kennis van de bevolking (en de professionelen?).

2.  Een specifieke nomenclatuur voor georganiseerde screening enerzijds en opportunis-
tische screening anderzijds (borst, dikke darm) In noodzakelijk. Die nomenclatuur moet 
ook verschillen van die voor de diagnostische tests. 

3. Organisatie baarmoederhalskankerscreening (inclusief HPV-tests) in het Franstalige 
gedeelte van het land. 

4. Invoering (via proefprojecten) van nieuwe screenings: long, prostaat, huid, enz.

10.3 Diagnose en behandeling
Over het algemeen is de kankerzorg in België uitstekend, wat resulteert in een leeftijds- 
gestandaardiseerd sterftecijfer voor kanker dat onder het Europese gemiddelde ligt. 
Toch zijn er verbeteringen mogelijk dankzij de volgende initiatieven: 

1. Grotere betrokkenheid van patiënten. Daarvoor moeten zij en hun naasten voldoende 
en correct geïnformeerd worden en moet hun perspectief systematischer worden 
gemeten en geëvalueerd in hun traject (PREM’s & PROM’s).

2. Erkenning van referentiecentra/expertisecentra. Dit impliceert:

• Het opstellen van kwaliteitscriteria (met name de drempel die moet worden gehaald 
wat betreft het aantal behandelde patiënten, de tijdspanne tussen diagnose en 
behandeling, de actieve deelname aan een nationaal en internationaal onderzoeks-
netwerk waarbij patiënten in klinische trials worden opgenomen, enz.).

• Een onafhankelijke evaluatie van de resultaten. 

• Een voortschrijdende organisatie van deze expertisecentra, gebaseerd op en volgorde 
van voorrang van de verschillende kankers (frequente kankers, zeldzame kankers, enz.). 

• Netwerkvorming (bepaalde stappen in de behandeling uitsluitend door gespecialiseerde  
multidisciplinaire teams in een van de referentiecentra, door gespecialiseerde 
zorgverleners, chirurgen, oncologen, enz.) met de mogelijkheid om andere stappen 
van de behandeling in perifere centra uit te voeren. 

• Het publiceren en up-to-date houden van een officiële lijst (geen ranglijst) van  
expertise centra die voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau per soort kanker.

3.  Een gevoelige stijging van het percentage patiënten dat tijdens hun verblijf in het 
ziekenhuis toegang heeft tot een oncocoach, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, 
onco-diëtist en onco-psycholoog.
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10.4 Overleving
De overlevingscijfers hebben zijn positief geëvolueerd in de tijd, waarbij vooral in de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt. Dit betekent dat er steeds meer mensen zijn 
die een breed scala aan nazorg nodig (zullen) hebben die moet georganiseerd worden. 
Hier denken we vooral aan:

 W Fysieke revalidatie.

 W Psychologische (onco)zorg.

 W Sociale ondersteuning.

 W Professionele reïntegratie.

 W Tertiaire preventie.

 W Vruchtbaarheidsondersteuning.

 W Ondersteuning bij Intimiteit & seksualiteit.

 W Erfelijkheid (indien relevant).

In België is veel van deze zorg beschikbaar. Het is noodzakelijk en dringend ze te 
inventariseren, te organiseren en te coördineren om ze toegankelijk te maken voor elke 
patiënt die ze nodig heeft. Elke zorg heeft zo haar bijzonderheden, die in de barometer 
goed worden beschreven. We bevelen een transversale werking aan waarbij een multi- 
disciplinair intra- en extramuraal overleg aan het eind van de behandeling in het 
ziekenhuis waardevol is. 

Dit met als doel:  

• Het promoten van de rol en het vergemakkelijken van de overgang naar eerstelijns- 
zorgverleners en bestaande initiatieven/veldstructuren.

• Een gestandaardiseerd of gepersonaliseerd “leven na kanker”-traject uit te stippelen.  

Daarbij dient zeker een onderscheid gemaakt te worden tussen de behoeften van 
kinderen, adolescenten en jonge volwassenen (AYA’s) en ouderen.

10.5 Palliatieve zorg
Op basis van de behoeften die door de betrokken patiënten en de verschillende 
actoren in de palliatieve zorg naar voren zijn gebracht, zijn verschillende maatregelen 
noodzakelijk: 

1.  Meer financiële middelen en grotere capaciteit voor palliatieve zorg (door de 
vergrijzing, de toename van kanker, enz.) met een vroegere integratie in het 
zorgtraject, een betere coördinatie tussen de verschillende diensten (oncologische 
dienst in het ziekenhuis en ziekenhuisdienst gespecialiseerd in palliatieve zorg, te 
ontwikkelen middle-care, palliatieve thuiszorg). 

2. Investeringen in specifiek onderzoek naar palliatieve zorg (perceptie, hindernissen, 
behoeften, kwaliteit van de zorg...).



TRANSVERSALE AANBEVELING 
MET EEN SAMENVATTING VAN DE 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN  
VAN DEZE BAROMETER

Stichting tegen Kanker beveelt de organisatie van een interdisciplinair overleg 
aan met alle actoren binnen en buiten de ziekenhuizen, om zo snel mogelijk 
een nieuw Nationaal Kankerplan op te stellen, gelet op de volgende behoeften 
en prioriteiten:

• De noodzaak aan dringende herfinanciering van fundamenteel, translationeel en 
klinisch academisch onderzoek door de overheid.

• De noodzaak om primaire preventie en screening te versterken, gezien de evolutie 
van de kankerincidentie in België.

• De noodzaak aan opleiding van een voldoende aantal extra zorgverleners 
(gespecialiseerde artsen en gespecialiseerde paramedici) met het oog op de 
verwachte stijging in het aantal kankers.

• De behoefte aan een betere permanente opleiding van verzorgers in alle stadia 
van het zorgtraject binnen en buiten het ziekenhuis (gestratificeerde screening, 
genetisch risico, nieuwe behandelingen, follow-up, re-integratie, palliatieve zorg, 
enz.)

• De noodzaak om de erkenning, financiering en evaluatie van referentiecentra/
expertisecentra te organiseren om de kwaliteit van de kankerzorg in België verder 
te verbeteren.

• De noodzaak om de behoeften, verwachtingen, overtuigingen, percepties, 
motivaties en hindernissen van het grote publiek, patiënten en hun verwanten, 
en kansarmen te bestuderen. Met als doel beter tegemoet te komen aan hun 
respectieve behoeften aan informatie, ondersteuning of zorg, van preventie tot 
palliatieve zorg. 

• De noodzaak om het proces te versterken en te vergemakkelijken om transversale 
gegevens te verzamelen en te analyseren. Inclusief PREM’s, PROM’s, overleving, 
oplijsting van initiatieven op het terrein, bestaande kunstmatige intelligentie en 
geconnecteerde werkmiddelen in België.
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Over Stichting tegen Kanker 

Tegenwoordig krijgen meer dan 70.000 mensen elk jaar de diagnose 
kanker te horen en dat aantal groeit. Dankzij uw steun, is er  
vordering in het wetenschappelijk onderzoek en hebben er zo  

de laatste tien jaar meer dan 350.000 mensen kanker overleefd.

Dit is een enorme stap voorwaarts, maar niet genoeg!

Als we willen dat elke patiënt het goede nieuws “Ja, er is een behandeling” 
te horen krijgt, en hoop willen omzetten in overwinning,  
dan moeten we samen sneller grotere stappen zetten.


