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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

DR. ANNE BOUCQUIAU
MEDISCH DIRECTEUR

DR. VERONIQUE LE RAY
MEDISCH DIRECTEUR
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2
GEZONDHEIDSBEVORDERING
EN PRIMAIRE PREVENTIE
2.1

Inleiding

De drie werkgroepsessies binnen het domein van gezondheidsbevordering en primaire
preventie vonden plaats op 23 oktober, 20 november en 11 december 2020. De volgende
instellingen werden vertegenwoordigd in ten minste één van deze werkgroepsessies:
Kom op Tegen Kanker, Fonds des Affections Respiratoires asbl, Universiteit Gent unit
Health Promotion, Mensura, Vlaams Instituut Gezond Leven, UC Louvain, Defensie:
Algemene Directie Health & Well-Being, CHU Liège, KU Leuven, InterMutualistisch
Agentschap, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.
Hun input werd verwerkt tot dit hoofdstuk door het Kankercentrum van Sciensano,
Stichting tegen Kanker en Stichting Kankerregister.
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2.1.1

KANKER EN PREVENTIE

In de Europese Unie kan gesteld worden dat ongeveer 40% van alle gevallen van kanker
vermijdbaar is1. Preventie is daarnaast ook een kostenefficiënte strategie voor de strijd
tegen kanker op lange termijn. Om aan goede preventie te doen moet ingezet worden
op bepaalde sleutelrisicofactoren zoals tabak, fysieke activiteit, UV-straling, alcoholconsumptie, voeding, blootstelling aan (lucht)verontreiniging, etc. Zowel individuele
gedragingen als omgevingsgerelateerde factoren kunnen het risico op kanker beïnvloeden.
De meeste aanbevelingen binnen dit domein richten zich tot individuen en acties die deze
individuen zelf kunnen nemen om hun risico op kanker te verkleinen. Om aan efficiënte
preventie te kunnen doen is het echter nodig dat de bevoegde overheden ervoor zorgen
dat deze acties van individuen ondersteund en gestimuleerd worden. Willen de overheden
hun bevolking beschermen tegen ongezonde gedragingen en het risico op kanker, dan
dragen ze dus de verantwoordelijkheid om een gezondheidsbevorderend beleid te ontwikkelen, maar ook om risicoverminderende gedragingen te stimuleren2.
Een aantal groepen verdienen een specifieke focus binnen dit domein. De adolescentie
wordt gekenmerkt door belangrijke ontwikkelingsfases gebaseerd op verschillende fysieke,
emotionele en cognitieve veranderingen3. Adolescente gezondheidsgedragingen worden
daarenboven ook vaak vertaald naar latere levensfasen4.

2.1.2 BRONNEN VOOR GEGEVENS
Binnen dit domein van de barometer wordt voornamelijk gebruik gemaakt van twee
initiatieven die risicogedragingen van mensen in kaart brengen: de Gezondheidsenquête
van Sciensano (HIS) en de Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) studie.
Gezondheidsenquête (Sciensano, HIS)
Het doel van deze enquête is om de gezondheid en leefgewoontes in België te evalueren
en te leren kennen. Deze werd voor het eerst georganseerd in 1997 en vindt elke vijf
jaar plaats. De meest recente bevraging werd uitgevoerd in 20185.
Tijdens de werkgroepsessies werd het belang en de positieve bijdrage van deze enquête
benadrukt. Er werd echter wel gesteld dat er nood is aan zo recent mogelijke data. De
periode van vijf jaar die tussen opeenvolgende bevragingen zit wordt als lang ervaren
en dit gevoel wordt versterkt door de verwerkingsperiode die twee jaren bedraagt.
Tijdens de werkgroepsessies werd het voorzien van een grootschalige longitudinale
studie als een mogelijke oplossing hiervoor omschreven. Deze mogelijkheid wordt reeds
bekeken door Sciensano. Een belangrijk obstakel betreft de kostprijs en bijkomende
middelen zouden vereist zijn.
Health Behavior in School-aged Children (HBSC) studie – Vlaanderen en Franstalig België
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)6 is een internationaal netwerk
dat bestaat uit wetenschappelijke instellingen in 49 landen. Op een vierjaarlijkse
basis worden 11-, 13- en 15-jarige schoolgaande leerlingen bevraagd naar hun welzijn,
gezondheid, sociale omgeving en gezondheids- en riscogedragingen.
Andere bronnen
Ook andere bronnen werden gebruikt: het ONE (Office de naissance et de l’enface) en K&G
(Kind en Gezin); het AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid) en het AViQ (Agence pour une
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Vie de Qualité); De Federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal overleg; de Stichting Kankerregister; de BCB2021 survey; en de perceptiebarometer van
2019 van Stichting tegen Kanker.

2.2

Beleid en regelgevende kaders

2.2.1 INTERNATIONALE KADERS
IARC/ECAC
De European Code Against Cancer (ECAC)7 is een initiatief van de Europese Commissie,
ontwikkeld door het International Agency for Cancer Research (IARC) van de WGO. De ECAC
heeft als doel mensen te informeren omtrent de acties die kunnen genomen worden om
het risico op kanker te verminderen. Gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur werden
hierbij twaalf aanbevelingen ontwikkeld.
De onderwerpen die behandeld worden door deze aanbevelingen worden aangehaald in
dit hoofdstuk van de barometer. Drie bijkomende onderwerpen werden geïntegreerd in dit
hoofdstuk: blootstelling aan hormoonverstorende stoffen, luchtvervuiling en health literacy.
Economy of Well-being en Health in All Policies
Gezondheid wordt door een brede waaier aan factoren beïnvloed, zowel binnen als buiten de
gezondheidsector. Dit inzicht vormt de basis van het concept van Health in All Policies dat
als volgt wordt gedefinieerd8:
“Een aanpak voor publiek beleid over sectoren heen waarbij systematisch rekening wordt
gehouden met de impact van beslissingen op gezondheid en gezondheidszorgsystemen,
waarbij synergieën gezocht worden en waarbij negatieve impact op gezondheid vermeden
wordt om de volksgezondheid en gezondheidsgelijkheid te bevorderen”.
Meer recent werd het concept van de Economy of Well-being in het leven geroepen waarbij
het welzijn van de bevolking centraal wordt geplaatst bij de zoektocht naar economische
groei. De Economy of Well-being kan hierbij gedefinieerd worden als een economie die
(1) mogelijkheden uitbreidt voor mensen om op sociaal vlak vooruit te gaan en om hun
leven te verbeteren in de aspecten die zij zelf het belangrijkst achten, (2) verzekert dat
deze mogelijkheden zich vertalen naar welzijnsuitkomsten voor alle delen van de bevolking,
(3) ongelijkheden vermindert en (4) sociale en omgevingsgerelateerde duurzaamheid verzekert.
De bevoegde ministers voor Volksgezondheid in België verbinden zich ertoe om bij hun collega’s
uit andere sectoren deze aanpak te bepleiten9. Tijdens de werkgroepsessies werd ook door de
experten het belang van deze aanpak erkend. Echter, zij geven aan dat, ondanks de bereidwilligheid van politieke actoren, stappen om dit in de praktijk te implementeren in vele sectoren
uitblijven. Obstakels die het bestendigen van deze aanpak bemoeilijken, dienen geidentificeerd
te worden. Door de experten werd alvast aangekaart dat de grote verdeeldheid van bevoegdheden tussen de verschillende overheden in België zorgt voor een aanzienlijke complexiteit die
de implementatie van een Health in All Policies-aanpak verhindert.
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2.2.2 GEZONDHEIDSBEVORDERING EN PRIMAIRE PREVENTIE
IN BELGIË
In België is het preventieve gezondheidsbeleid sinds 1980 een bevoegdheid van de
Gemeenschappen/Gewesten, met uitzondering van de ziekte- en invaliditeitverzekering
en enkele nationale maatregelen inzake preventie. Met betrekking tot tabak is de
federale overheid bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de prijzenpolitiek, het beperken
van reclame, het reguleren van het aanbod, etc.
Tijdens de werkgroepsessies werd duidelijk aangegeven door de experten dat de
verdeeldheid van bevoegdheden vraagt naar een meer efficiënte samenwerking en
beleidsafstemming tussen de verschillende overheden. Dit wordt ook erkend door de
verschillende overheden, zoals kan afgeleid worden uit het Protocolakkoord inzake
Preventie uit 20169, waarin de volgende ambitie wordt geuit:

Het is de ambitie van de verschillende overheden om zowel gezondheidswinst op
bevolkingsniveau via een efficiënt preventief beleid te bewerkstelligen alsook een efficiënt
individueel curatief gezondheidsbeleid te realiseren. Deze gezamenlijke doelstellingen
kunnen efficiënter worden gerealiseerd door op de verschillende beleidsniveaus
initiatieven te nemen die elkaars beleid versterken met het oog op gezondheidswinst
op bevolkingsniveau en op een efficiënt preventief en curatief gezondheidsbeleid.
Dit protocolakkoord biedt een kader voor beleidsafstemming tussen de federale overheid
en de Gemeenschappen/Gewesten en benadrukt dat er niet enkel nood is aan intergouvernementele samenwerking, maar ook aan interadministratieve samenwerking.
De volgende instellingen spelen een belangrijke rol in het preventieve gezondheidsbeleid in België:
• De FOD Volksgezondheid die o.a. verantwoordelijk is voor het controleren van de
wetgevingen rond alcohol en tabak, maar ook bijvoorbeeld voor het reguleren van de
reclame voor ongezonde voeding en alcohol.
• De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg is verantwoordelijk voor de
bescherming van werknemers tegen de chemische agentia in het algemeen en ook
tegen kankerverwekkende (waaronder asbest) agentia en mutagene agentia.
• Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) is verantwoordelijk voor beleidsuitvoerende
taken in Vlaanderen. Dit geschiedt o.a. via meerjarige beheersovereenkomsten met
partnerorganisaties10 en organisaties met terreinwerking11. Op lokaal niveau worden in
Vlaanderen Logo’s (locoregionaal gezondheidsoverleg en –organisatie) erkend voor een
periode van 6 jaar. Een Logo ondersteunt de uitvoering van het Vlaamse preventieve
gezondheidsbeleid.
• Het AViQ (l’Agence pour une Vie de Qualité) is sinds 2016 verantwoordelijk voor de
beleidsuitvoerende taken inzake het preventieve gezondheidsbeleid in Franstalig
België12. Ter uitvoering van verschillende taken m.b.t. gezondheidsbevordering en
primaire preventie worden organisaties gesubsidieerd.
• Kind en Gezin (K&G) in Vlaanderen en het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
in de Franstalige Gemeenschap houden zich bezig met borstvoeding en de gezondheid
van jonge kinderen in het algemeen.

Kankerbarometer - Editie 2021 — 07

2.3

Stand van zaken van de risicofactoren:
epidemiologie, beleid en perspectieven

2.3.1

LEEFSTIJLEN EN GEDRAGSGERELATEERDE FACTOREN

Tabak en elektronische sigaretten

Rook niet. Gebruik geen enkele vorm van tabak.
Maak uw woning rookvrij. Ondersteun rookvrije omgevingen.13
(ECAC, 2015)

Het roken van sigaretten vormt binnen de Europese Unie de belangrijkste te voorkomen
oorzaak van kanker. Tabaksgebruik is de voornaamste oorzaak van longkanker, waarbij
ongeveer 82% van de gevallen hieraan te wijten is13, en is daarnaast een factor is die gelinkt
wordt aan vele andere types kanker. De vijf meest voorkomende kankers waaraan tabaksgebruik gelinkt kan worden zijn terug te vinden in tabel 1.
TABEL 1

Vijf meest gediagnosticeerde kankers in 2018 waarvoor er een link bestaat met tabaksgebruik
en projectie voor 2030.
Incidentie
2018 (N)

Projectie Incidentie
2030 (N)

Long

8815

10.946

Dikkedarm

7860

*

Ureter en blaas

2538

3042

Pancreas

2024

3113

Nier

1799

2389

Type kanker

* Geen projectie mogelijk voor dikkedarmkanker

Bron: BCR, 2018

Uit resultaten van de HIS in 2018 blijkt 19,4% van de Belgische bevolking te roken (15,4%
dagelijks en 4,0% occasioneel). Van de groep die dagelijks rookt is 4,7% een zware roker
(meer dan 20 sigaretten per dag). In de periode tussen 1997 en 2018 daalde het aandeel
dagelijkse rokers met ongeveer 40% en het aandeel zware rokers met ongeveer 52%14.
In vergelijking met het EU-15 gemiddelde, heeft Belgie een lager aandeel dagelijkse rokers15.
Omtrent het gebruik van elektronische sigaretten, is er meer onderzoek nodig over een
langere periode16. Hoewel de elektronische sigaret, met nicotine, door vele organisaties
gezien wordt als een efficiënt hulpmiddel bij het stoppen van roken17, wordt er ook
gewezen op een aantal mogelijke risico’s, waaronder als belangrijkste het ondermijnen van
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de implementatie van de kaderconventie in de strijd tegen tabak van de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO).
In 2018 gaf 4,1% van de Belgen aan frequent (minstens 1x per week) hiervan gebruik te
maken. Vergeleken met het EU-27 (+V.K.) gemiddelde lag het gebruik van de e-sigaret in
2020 hoger in België (Eurobarometer 506).
Wetgevende kaders en initiatieven
De FCTC (Framework Convention on Tobacco Control, WGO)18 is een overeenkomst die via
de bijbehorende richtlijnen een basis vormt voor landen om een coherent tabakscontrolebeleid te voeren. De volgende aspecten worden hierin aangehaald: prijs, reclame, meeroken
en rookvrije omgevingen, etikettering, de verkoop aan minderjarigen, sensibilisatie,
tabakspreventie, illegale handel, etc. België ratificeerde deze overeenkomst in 2005 en
het verdrag werd van kracht in 2006.
De Tobacco Products Directive (2014/40/EU)19 legt op Europees niveau bindende doelstellingen op met betrekking tot de verkoop en reclame van tabaksproducten. In het recente
Europe’s Beating Cancer Plan wordt het engagement geuit om de bestaande instrumenten
en kaders te herbekijken en te versterken. Tegen 2040 zou men het aandeel gebruikers
van tabak willen terugdringen tot minder dan 5% en tegen 2025 moet de interim
doelstelling van de WGO bereikt worden waarbij, ten opzichte van 2010, 30% minder
tabaksgebruik beoogd wordt20 (kader 1).
KADER 1

Onderdeel van Europe’s Beating Cancer Plan met betrekking tot tabaksgebruik

Door middel van strenge handhaving van het EU kader rond tabakscontrole (…) zal
het Europe’s Beating Cancer Plan tegen 2021 acties voorstellen om een tabaksvrije
generatie te bekomen waarbij minder dan 5% van de bevolking tegen 2040 tabak
gebruikt, vergeleken met 25% vandaag. (…) Regelgevende EU-instrumenten zullen
versterkt worden om deze doelstellingen te bereiken. Taksverhogingen zijn één van
de meest effectieve instrumenten om tabaksgebruik te beperken, zeker bij het
vermijden dat jonge mensen starten met roken.
In België worden in het protocolakkoord inzake preventie (2016) verschillende relevante
engagementen geuit, zo bijvoorbeeld ook het engagement om de EU richtlijn 2014/40 te
implementeren in de praktijk9.
De experten gaven tijdens de werkgroepen aan dat er de laatste jaren heel wat positieve
initiatieven (bv. hogere taksen, minimumleeftijd omhoog, rookverbod in de auto,
neutrale verpakkingen, etc.) zijn genomen. De huidige inspanningen volstaan echter
niet en er is dingend nood aan een breed, ambititeus en nationaal anti-tabaksbeleid met
bijkomende maatregelen. Dit wordt ook onderstreept door de Alliantie voor een Rookvrije
Samenleving dat tevens pleit voor bijzondere aandacht voor socioeonomische en culturele
ongelijkheden21.
Zowel de Alliantie als de experten benadrukken de nood aan bijkomende substantiële
taksverhogingen22, het terugdringen van het aantal verkoopspunten en een uitstalverbod23.
Ook werd door de experten aangehaald dat de controles op de naleving van de wetgeving,
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bv. m.b.t. het rookverbod in horecazaken, vaker uitgevoerd dienen te worden en hiertoe
meer middelen dienen vrijgemaakt te worden.
Met betrekking tot de e-sigaret moet er meer aandacht geschonken worden aan het vinden
van een balans tussen het beschermen of ontraden van gebruik bij jongeren en niet-rokers
en het aanbieden van advies en informatie omtrent de relatieve risico’s ten opzichte van
tabak bij rokers. Ook werd de heterogeniteit op vlak van productstandaarden tussen conventionele tabaksproducten en vloeistoffen voor e-sigaretten als een werkpunt bestempeld.
Voor deze laatste werden door de EU reeds richtlijnen uitgewerkt maar volgens de experten
zijn er verdere inspanningen nodig om hieraan te voldoen om Belgisch niveau, bv. omtrent
het aantal toegelaten aroma’s van e-vloeistoffen die de e-sigaret minder aantrekkelijk
zouden kunnen maken voor jongeren24.
Demografische en socio-economische verschillen in het gebruik van tabak
In de HIS 2018 gaven meer mannen (18,3%) aan dagelijks te roken dan vrouwen (11,9%).
Het aandeel dagelijkse rokers bij mannen tussen de 25 en de 64 jaar ligt hoger dan 20%
(figuur 1). Eveneens verontrustend is het percentage vrouwen dat rookt, vooral in de
leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar, temeer omdat vrouwen vatbaarder zijn voor tabaksgerelateerde kankers25.
Verder kan ook waargenomen worden dat een lager opleidingsniveau geassocieerd wordt
met een hogere prevalentie van dagelijks roken (figuur 2).
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FIGUUR 1

Prevalentie dagelijks roken bij personen van 15 jaar en ouder, naargelang leeftijd en geslacht,
België 2018
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Bron: https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/determinanten-van-gezondheid/tabaksgebruik

FIGUUR 2

Prevalentie dagelijks roken, naargelang opleidingsniveau, België, 1997-2018
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Bron: https://www.gezondbelgie.be/nl/gezondheidstoestand/determinanten-van-gezondheid/tabaksgebruik

Deze verschillen naar leeftijd, geslacht en SES dienen in rekening gebracht te worden
wanneer interventies ontwikkeld worden.
Het percentage dagelijkse rokers verschilt ook naargelang de regio. In Wallonië gaf 18,8%
van de bevraagden aan dagelijks te roken, in Brussel was dit 16,6% en in Vlaanderen 13,4%.
De regio’s engageren zich (in het protoclakkoord inzake preventie) samen met de federale
overheid om met betrekking tot tabak een gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen, te
implementeren en te evalueren op het vlak van tabak, met inbegrip van de e-sigaret. Door
de experten die deelnamen aan de werkgroepen werd gesteld dat stappen in de praktijk
vaak uitblijven en hier een oplossing voor voorzien dient te worden.
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De Gemeenschappen/Gewesten staan ook in voor het organiseren en financieren van
tabaksontwenning. Tijdens de werkgroepsessies werd door de experten aangegeven dat
er tussen de regio’s verschillen bestaan, bv. m.b.t. terugbetalingmethodes en –mogelijkheden. De kwaliteit van deze hulpverlening zou gewaarborgd moeten worden. Een voorstel
zou kunnen zijn dat de erkenning van tabakologen via wettelijke kaders wordt vastgelegd
zodat de kwaliteit van de opleiding en de terugbetaling van NRT (Nicotine Replacement
Therapy) gegarandeerd kunnen worden. De data van Tabakstop, een dienst van Stichting
tegen Kanker, gefinancierd door de overheden, toont duidelijk de meerwaarde aan van de
begeleiding van een Tabakoloog en de terugbetaling van NRT in specifieke gevallen26.
Voor wat betreft de jongeren, toont de HBSC-studie dat in 2018 4,3% van de bevraagde
Vlaamse jongens en 2,4% van de Vlaamse meisjes dagelijks rookten. In Wallonië en
Brussel rookten 7,7% van de jongens en 6,1% van de meisjes dagelijks. In vergelijking met
de vorige bevraging in 2014, ligt dit significant lager. Het percentage dagelijkse rokers bij
jongeren stijgt echter met de leeftijd. Zowel in Franstalig België als in Vlaanderen lag het
aandeel dagelijkse rokers bij jongeren het hoogst in het beroeps secundair onderwijs27.
Uit de HBSC-studies kan afgeleid worden dat in 2018 26,1% van de Franstalige jongeren
(uit het secundaire onderwijs) aangeeft reeds gebruik gemaakt te hebben van de e-sigaret28,
in Vlaanderen was dit 16,3%29.
Voor wat betreft de jongeren, zouden sensibiliseringscampagnes kunnen helpen om
foutieve percepties omtrent de gezondheidsrisico’s van roken aan te pakken. Uit de
bevraging van Stichting tegen Kanker in 2019, bij de bevraagden van 16 tot 24 jaar, geeft
76% aan te denken dat roken bijdraagt tot kanker.
Alcohol
Als je alcohol drinkt van eender welk type, beperk dan je consumptie.
Geen alcohol drinken is beter om kanker te voorkomen.
(ECAC, 2016)30

Er kan een duidelijk oorzakelijk verband vastgesteld wordt tussen alcoholgebruik en
verschillende kankertypes. Zo wordt gesteld dat van de alcohol-gerelateerde sterftes
bij mannen 15,9% en bij vrouwen 30,7% (21% door borstkanker), toegekend kan worden
aan kanker30. Zelfs vanaf minder dan 1 alcoholische consumptie per dag kan een negatief
effect waargenomen worden. De vijf meest voorkomende, aan alcoholgebruik gerelateerde,
kankers worden vermeld in tabel 2.
TABEL 2

Vijf meest gediagnosticeerde kankers in 2018 waarvoor er een link bestaat met alcoholgebruik
en projectie voor 2030
Incidentie
2018 (N)

Projectie Incidentie
2030 (N)

Borst (vrouwen)

10.905

12.300

Dikkedarm

7860

*

Slokdarm

1141

1355

Farynx (naso, oro- en hypofarynx)

1130

1578

Lever

1063

1889

Type kanker

* Geen projectie mogelijk voor dikkedarmkanker

Bron: BCR, 2018
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Volgens de HIS in 2018 geeft 9,7% van de bevolking (15 jaar en ouder) aan dagelijks
alcohol te gebruiken en 40,6% geeft aan minstens één keer per week alcohol te drinken.
Tussen 1997 en 2013 steeg het percentage dagelijkse alcoholgebruikers van 7,7% tot
14,2%, om in 2018 opnieuw sterk te dalen tot 9,7%; 28,7% van de Belgen geeft aan 1 tot
7 glazen per week te drinken en 4,4% van de bevolking geeft aan meer dan 3 glazen per
dag te consumeren (figuur 3)31.
FIGUUR 3

Prevalentie dagelijks alcoholgebruik, naargelang regio, 1997 - 2018
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Bron: HIS 2018, Sciensano

Vergeleken met het EU-15 gemiddelde, ligt het alcoholgebruik per inwoner hoger in België
(GSAH, 2016).
Wetgevende kaders en initiatieven
In 2010 werd door 193 landen een consensus bereikt omtrent een Globale Strategie om
schadelijk alcoholgebruik te verminderen van de WGO32, waarin richtlijnen voor acties
gepresenteerd werden. Hieropvolgend werd het European Alcohol Action Plan 2012-202033
uitgewerkt en onderschreven door 53 Europese landen. Vergeleken met de globale
gemiddeldes liggen zowel de Europese gemiddeldes voor alcoholgebruik, als de prevalenties
voor risicovol alcoholgebruik en de alcohol-gerelateerde ziektelast aanzienlijk hoger34.
Ook in Europe’s Beating Cancer Plan wordt alcoholgebruik expliciet vermeld als één van de
actiepunten die centraal staan om kanker aan te pakken (kader 2).

Kankerbarometer - Editie 2021 — 13

KADER 2

Onderdeel van Europe’s Beating Cancer Plan met betrekking tot alcoholgebruik.

De Commissie zal meer ondersteuning bieden aan de lidstaten en belanghebbenden
om beste praktijken en capaciteitsopbouw te implementeren om schadelijk alcoholgebruik in te perken (…) met een doelstelling van een relatieve reductie in schadelijk
alcoholgebruik van ten minste 10% tegen 2025. Aanvullend zal de Commissie EU
wetgeving herzien m.b.t. de taxatie van alcohol en de aankoop van alcohol door
individuen over grenzen heen. (…) Verminderen van de blootstelling van jongeren
aan reclame voor alcohol (…). Er zal ook ondersteuning aangeboden worden aan
lidstaten ter implementatie van “evidence-based” interventies m.b.t. alcohol in de
eerste lijn, de werkomgeving en bij sociale dienstverlening.

In België, op federaal niveau zijn er verschillende initiatieven gericht op het beperken
van alocholgebruik in België, bijvoorbeeld:
• de taxatie van alcoholische dranken,
• de regelgeving omtrent verbod op de verkoop aan jongeren (vastleggen minimale
leeftijd alcoholconsumptie),
• de controle van de regelgeving omtrent het verkoopverbod aan jongeren,
• de regelgeving omtrent reclame voor alcohol (convenant inzake reclame voor en
marketing van alcoholhoudende dranken).
De experten gaven tijdens de werkgroepsessies aan dat de controle op de naleving van de
wetgeving rond alcohol beter opgevolgd dient te worden. Verder dient er ook gewerkt te
worden aan het terugdringen van het aantal verkooppunten voor alcohol in België.
Volgens hen heeft het alcoholplan dat werd aangekondigd in 2016 slechts beperkte
gevolgen gehad voor de praktijk. Dit ondanks de engagementen van de regionale
overheden om een preventiebeleid te voeren naar verschillende relevante settings (werk,
onderwijs, welzijn en gezondheid, uitgaanssector, lokale besturen, etc.) en doelgroepen.
Demografische en socio-economische verschillen in alcoholgebruik
In 2018 lag de prevalentie van dagelijkse alcoholgebruikers hoger in het Brusselse Gewest
(11,7%) dan in het Vlaamse (9,4%) of het Waalse Gewest (9,8%). De nationale dalende
tendens in dagelijks alcoholgebruik kan ook waargenomen worden in de verschillende
regio’s (figuur 3)31.
Over alle regio’s heen werd ook waargenomen dat mannen vaker dan vrouwen aangeven
dagelijks alcohol te consumeren. In het Waals Gewest start het dagelijkse gebruik later in
het leven vergeleken met de andere regio’s en in het Brussels Gewest is het percentage
dagelijkse gebruikers bij de 65-plussers groter (figuur 4).
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FIGUUR 4

Prevalentie dagelijks alcoholgebruik naargelang regio, geslacht en leeftijd, 2018
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In het Vlaamse Gewest, geven mensen met een diploma hoger onderwijs vaker aan
dagelijks alcohol te consumeren (10,9%) dan alle andere opleidingscategorieën.
In de HBSC-studie rapporteerden 34,3% van de Vlaamse jongens en 36% van meisjes in
de laatste 30 dagen alcoholische dranken geconsumeerd te hebben27. Bij de Franstalige
jongeren lag dit hoger bij de jongens (36,1%) dan bij de meisjes (32,3%)28. Voor zowel de
Vlaamse als Franstalige jongeren geldt dat dit aandeel stijgt met de leeftijd.
Uit de recente bevraging van Stichting tegen Kanker blijkt dat in de jongste leeftijdgroep
(16 tot 24 jaar) slechts 55% van de bevraagden meer dan 1 glas alcohol per dag drinken
erkenden als risicofactor voor kanker.
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Overgewicht en obesitas, fysieke acitiviteit en sedentair gedrag, voeding

Lichaamsgewicht

Neem actie om een gezond gewicht te hebben”
(ECAC 2015)35

Bij volwassenen kan er van overgewicht gesproken worden wanneer de BMI 25 of meer
bedraagt, voor obesitas is dit 30 of meer. In het laatste decenium werd wetenschappelijk bewijs voor overgewicht als een oorzaak voor vele kankers enkel maar sterker36.
Onderzoek toont aan dat 2,5% van alle nieuwe kankers bij mannen en 4,1% bij vrouwen
toegekend kunnen worden aan overgewicht37. De vijf meest voorkomende aan overgewicht en obesitas gerelateerde kankers worden vermeld in tabel 3.
TABEL 3

Vijf meest gediagnosticeerde kankers in 2018 waarvoor er een link bestaat met overgewicht en
obesitas en projectie voor 2030
Incidentie
2018 (N)

Projectie Incidentie
2030 (N)

Prostaat

9800

*

Borst (vrouwen van 50 jaar of ouder)

8946

10.409

Dikkedarm

7860

*

Pancreas

2024

3113

Nier

1799

2389

Type kanker

* Geen projectie mogelijk voor prostaat- en dikkedarmkanker

Bron: BCR, 2018

Uit de resultaten van de HIS (2018) kan afgeleid worden dat de prevalentie van overgewicht
(inclusief obesitas) in de Belgische bevolking 48,9% bedraagt. Deze prevalentie kent een
gestage stijging in België en ligt hoger bij mannen (55,3%) dan bij vrouwen (43,4%). In
vergelijking met het EU-15 gemiddelde15 ligt de prevalentie van overgewicht (incl. obesitas)
bij mannen onder het gemiddelde (57,6%) terwijl dit bij vrouwen op hetzelfde niveau ligt
(43,9%)38.
Berekend uit het gemiddelde van de resultaten tussen de Vlaamse en de Franstalige
HSBC-studies, blijkt dat in 2018 de prevalentie van overgewicht (incl. obesitas) bij
adolescenten ongeveer 15% procent bedroeg (15,5% bij jongens en 15,4% bij meisjes).
Deze prevalentie neemt bij beide geslachten ook toe met de leeftijd.
Adolescenten, zowel jongens als meisjes, uit de laagste socioeconomische groep hadden
1,8 keer zoveel risico op overgewicht in de Vlaamse Gemeenschap in vergelijking met de
hoogste socioeconomische groep39. In de Franstalige Gemeenschap hadden jongens en
meisjes uit de laagste socioeconomische groep respectievelijk 2 en 3 keer zoveel risico
op overgewicht (incl. obesitas) in vergelijking met jongens en meisjes uit de hoogste
socioeconomische groep40.
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Fysieke activiteit

Wees fysiek actief in het dagelijkse leven.
(ECAC 2015)39

Onafhankelijk van lichaamsgewicht worden onvoldoende niveaus van fysieke activiteit
verantwoordelijk geacht voor 9% van van de borstkankergevallen en 10% van de
darmkankers in Europa41 (tabel 4).
TABEL 4

Gediagnosticeerde kankers in 2018 waarvoor er een link bestaat met fysieke activiteit en projectie
voor 2030
Incidentie
2018 (N)

Projectie Incidentie
2030 (N)

Borst (vrouwen)

10.905

12.300

Dikkedarm

7860

*

Lever

1063

1889

Type kanker

* Geen projectie mogelijk voor dikkedarmkanker

Bron: BCR, 2018

Uit de HIS 2018 blijkt dat voor fysieke activiteit slechts 30,1% van de Belgische bevolking
(35,6% van de mannen en 24,7% van de vrouwen) ouder dan 18 jaar voldoet aan de
WHO-aanbeveling en minstens 150 minuten aan matig-intensieve aerobe fysieke activiteit
per week doet. Voor beide geslachten daalt dit percentage met een stijgende leeftijd42.
In Vlaanderen voldoet 43,4% van de mannen en 34,3% van de vrouwen aan de aanbeveling
voor fysieke activteit. Dit ligt hoger dan in Brussel (28,9% voor mannen en 18,2% voor
vrouwen) en Wallonië (27,0% voor mannen en 14,7% voor vrouwen)42.
Voor fysieke activiteit voldoet slechts 19,60% van de jongens en 12,63% van de meisjes aan
de aanbevolen hoeveelheid fysieke activiteit (WGO: dagelijks ten minste 60 minuten matige
tot intensieve fysieke activiteit). In de Vlaamse gemeenschap lag dit, met respectievelijk
21,3% en 13,7%43, hoger dan in de Franstalige Gemeenschap, met respectievelijk 17,9% en
11,4%40. Tussen 2014 en 2018 steeg dit aandeel zowel bij de jongens als bij de meisjes in
Vlaanderen. Het aandeel dat voldoet aan de aanbeveling daalt verder ook met de leeftijd.
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Sedentair gedrag

Beperk de tijd die je al zittend doorbrengt.
(ECAC 2015) 44

Voor de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder geldt dat de gemiddelde tijd die al
zittend of rustend gespendeerd wordt per dag 350 minuten (5.8 uur) bedraagt. Dit ligt
hoger bij mannen dan bij vrouwen en ligt het hoogst bij de leeftijdsgroepen van 15 tot
24 jaar en ouder dan 75 jaar42. De huidige wetenschappelijke literatuur linkt sedentair
gedrag, hoewel de bewijsvoering beperkt is, met endometriale, colorectale, borst- en
baarmoederhalskanker44.
De gemiddelde tijd die al zittend en rustend gespendeerd wordt, is het hoogst in het
Brusselse Gewest (421 minuten, 7,0 uur) in vergelijking met het Vlaamse (340 minuten,
5,7 uur) en het Waalse Gewest (347 minuten, 5,8 uur).

Voeding
Eet gezond:
Eet voldoende volkorenproducten, peulvruchten, groenten en fruit.
Beperk uw consumptie van calorierijk voedsel (voedingsmiddelen
met een hoog suiker- of vetgehalte) en vermijd suikerhoudende dranken.
Vermijd bewerkt vlees; beperk uw consumptie van
rood vlees en voedingsmiddelen met een hoog zoutgehalte.
(ECAC 2015) 45

Naast de significante rol die dieet heeft in het beïnvloeden van het lichaamsgewicht,
tonen studies aan dat dieet ook direct een factor is die kan bijdragen aan het voorkomen
van verschillende kankertypes46 (tabel 5).
TABEL 5

Gediagnosticeerde kankers in 2018 waarvoor er een link bestaat met fruit- en groentenconsumptie
en projectie voor 2030
Incidentie
2018 (N)

Projectie Incidentie
2030 (N)

Farynx
(naso, oro- en hypofarynx)

1130

1578

Mondholte

695

789

Larynx

554

526

Type kanker

Bron: BCR, 2018
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Hoge innames van fruit, groenten en volkoren graanproducten, en lage innames van rood
en verwerkt vlees en zout zijn gerelateerd aan een gereduceerd risico op kanker45. Bij
gebrek aan recente cijfergegevens over de inname van de andere relevante voeding bij
de Belgische bevolking, zal binnen dit hoofdstuk enkel de inname van fruit en groenten
besproken worden.
Met betrekking tot fruit en groenten zou een te beperkte fruit- en groentenconsumptie
gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van kankers in het respiratoire en bovenste gastroinstestinale stelsel (mond, pharynx, larynx)47.
De WGO beveelt een dagelijkse consumptie van 400 gram groenten en fruit aan (gelijk
aan 5 porties)48. In 2018 consumeerde 12,7% van de bevolking van 6 jaar en ouder
minimaal 5 porties groenten en fruit, gelijk aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
(ADH). Dit ligt hoger voor vrouwen (15,6%) dan voor mannen (9,8%) en is het laagste
bij kinderen (8,5%) en bij adolescenten (10,2% à 10,7%)49.
In het Brusselse Gewest, zowel voor mannen (13,3%) als voor vrouwen (18,2%),
consumeerden meer mensen (15,8%) de ADH van groenten en fruit vergeleken met het
Waalse (14,0%, mannen 10,9% en vrouwen 16,9%) en Vlaamse Gewest (11,3%, mannen
8,4% en vrouwen 14,2%)49.
Wetgevende kaders en initiatieven
In 2014 werd het EU Action Plan on Chilhood Obesity 2014-202050 voorgesteld met
8 actiedomeinen:
• ondersteunen van een gezonde start in het leven,
• promoten van gezonde omgevingen,
• de gezonde optie de makkelijke optie maken,
• beperken van marketing en reclame naar kinderen,
• informeren en empoweren van families,
• aanmoedigen van fysieke activiteit,
• monitoren en evalueren,
• meer onderzoek stimuleren.
Binnen het Europe’s Beating Cancer Plan wordt ook de toegang tot gezonde voeding en
fysieke activiteit aangehaald.
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KADER 3

Onderdeel van Europe’s Beating Cancer Plan met betrekking tot voeding en fysieke activiteit

De Commissie zal het 2014-2020 EU Action Plan on Chilhood Obesity evalueren
en een vervolg voorstellen (…) De Commissie zal ook geharmoniseerde, verplichte
voedingslabels voorstellen om consumenten meer kansen te geven om geïnformeerde, gezonde en duurzame voedingskeuzes te maken. (…) De Commissie zal
lidstaten en belanghebbenden ondersteunen bij inspanningen gericht op het
aanpassen en implementeren van beleid ter beperking van reclame voor ongezonde
voedingsproducten (…)
De Commissie zal een studie publiceren waarin fiscale maatregelen en prijzenpolitieken in kaart gebracht worden met betrekking tot suikers, frisdranken en alcoholische dranken. Hieropvolgend zal de Commissie ook de haalbaarheid onderzoeken
van nieuwe taksen op suikers en frisdranken. (…) De Commissie zal investeringen
stimuleren m.b.t. infrastructuren voor actieve beweging en gezonde kantines (…)
In België zijn er op federaal niveau reeds verschillende initiatieven die gezonde voedingsen leefgewoontes beogen. Zo werd, in navolging van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) 2006-2014, het Federaal Voedings- en Gezondheidsplan (FVGP)
uitgewerkt51. Gestoeld op internationale richtlijnen (WGO en EC) werden hierbij 5 strategische krachtlijnen uitgestippeld. Het FVGP beoogt een harmonisering en coherentie
van de boodschappen die worden verspreid door de betrokken overheden, verenigingen
maar ook door stakeholders uit de privésector. Dit plan wordt door de federale overheid
beschreven als een multidisciplinair instrument dat gericht is op de afname van de
incidentie van overgewicht en obesitas in België.
Tijdens de werkgroepsessies gaven de experten aan dat het moeilijk was om uitspraken te
doen over de mate waarin de acties beschreven in dit plan, maar ook daarbuiten zoals de
Nutri-score, het beoogde effect hebben gehad. Waar de experten deze acties wel erkenden
als zijnde waardevol lijkt het echter wel nodig om ook de werking en de resultaten van
deze acties te evalueren. De experten gaven tijdens de werkgroepen aan dat dergelijke
evaluaties (nog) niet voldoende plaatsvonden.
Zoals hierboven reeds vermeld, is de fruit- en groentenconsumptie het laagst bij kinderen
en adolescenten vergeleken met andere leeftijdgroepen49. Deze percentages vragen om
bijkomende aandacht bij het ontwikkelen van interventies en beleid. De mogelijkheden in
het beleidsdomein van Onderwijs om deze problematiek aan te pakken, dienen volgens de
experten vaker benut te worden. Zo kan er ter bevordering van gezonde voedingsgewoontes
bijvoorbeeld meer worden ingezet op het voorzien van gezonde maaltijden op school.
Uit de resultaten van de bevraging van Stichting tegen Kanker blijkt dat bij de jongste
leeftijdsgroep (16-24 jaar) slechts 53% aangeeft dat volgens hen overgewicht kan
bijdragen tot kanker. Het percentage van mensen in de leeftijdsgroep van 16-24 jaar dat
aangaf dagelijks bewegen of sporten te erkennen als een risicoverminderende factor was
73% en daarmee lager dan alle andere leeftijdsgroepen. Ook het risicoverminderende
effect van dagelijks veel fruit en groenten eten werd door de 16- tot 24-jarigen het minst
vaak erkend (68%) in vergelijking met de oudere leeftijdgroepen.
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Blootstelling aan UV-straling

Vermijd te veel zon, zeker voor kinderen. Gebruik bescherming tegen de zon.
Gebruik geen zonnebanken.
(ECAC 2015)52

UV-straling is de voornaamste oorzaak van alle types huidkanker52. De incidenties van
deze kankertypes worden de laatste decennia gekenmerkt door sterke stijgingen. In het
Verenigd Koninkrijk wijst onderzoek aan dat in totaal 3,5% van de kankers van zowel
mannen als vrouwen (86% van alle maligne melanomen) te wijten zijn aan blootstelling
aan UV-straling. Deze percentages zijn vergelijkbaar voor andere Europese landen,
waaronder België53. In 2018 werden in België bijna 44.000 huidkanker diagnoses gesteld.
Huidkanker, in al haar vormen, is zo vandaag de meest voorkomende kanker in België54
(tabel 6).
TABEL 6

Gediagnosticeerde kankers in 2018 waarvoor er een link bestaat met de blootstelling aan
UV-straling en projectie voor 2030
Incidentie
2018 (N)

Projectie Incidentie
2030 (N)

Basaalcelcarcinoom van de huid

32.050

61.082

Spinocellulair carcinoom van de huid

8206

14.949

Melanoom

3489

5412

Type kanker

Bron: BCR, 2018

Effectieve bescherming tegen UV-straling moet aangemoedigd worden. Correct gebruik van
zonnescherming dient voornamelijk benadrukt te worden voor blootstelling aan UV-straling
in de kindertijd en de adolescentie52.
In 2015, 2017 en 2019 organiseerde de Stichting tegen Kanker de UV-Enquête waarbij 1000
Belgen tussen de 15 en 65 jaar bevraagd werden. Hieruit blijkt dat nog steeds 75% van
de Belgen op zonnevakantie gaat, deze frequentie lijkt toe te nemen. Meer Belgen maken
gebruik van de meest effectieve zonnebescherming, namelijk de zon vermijden, in 2019
(18%) dan in 2017 (14%). Belgen die beroepsmatig buiten werken, blijken slechter om te
gaan met preventiemaatregelen op het werk dan tijdens openluchtactiviteiten tijdens de
vrije tijd. Toch wordt een gedragswijziging waargenomen bij de buitenwerkers. Zij passen
vaker maatregelen toe en werken zo minder buiten tijdens de middaguren.
Slechts 6,4% van de bevraagden ging tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de studie
5 keer of meer onder de zonnebank. Dit blijft afnemen van 9,5% in 2015 en 7% in 2017.
Verder wordt waargenomen dat veel zonnebanken werden ingeleverd in de 2 jaar voorafgaand aan de studie. Het eerste gebruik van de zonnebank ligt gemiddeld op 21,3 jaar.
Van alle zonnebankgebruikers geeft 34% aan dat ze er voor de eerste keer gebruik van
maakten toen ze nog geen 18 waren.
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Wetgevende kaders en initiatieven
In 2017 publiceerde de WHO een catalogus met mogelijke interventies die de schade
aangericht door artificiële UV-bronnen kunnen inperken55. In enkele Europese landen,
waaronder België, wordt het gebruik van zonnebanken voor bepaalde doelgroepen, zoals
jongeren, verboden. Hoewel het gebruik van zonnebanken wordt afgeraden voor mensen
met vele (>25) nevi, sproeten of een geschiedenis van zonnebrand in de kindertijd en
adolescentie, wordt dit in vele landen niet verboden, ook niet in België56. Sinds 2007 zijn
er aan zonnebanken bepaalde eisen gesteld door de Europese Commissie op basis van
advies van het Scientific Committee on Consumer Products (SCCP)57. Op vraag van de
Europese Commissie werd in 2016 een rapport gepubliceerd van de Scientific Committee
on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) waarbij recente bewijsvoering
omtrent de risico’s van UV straling, met een specifieke focus op zonnebanken, werd
geanalyseerd. Hieruit kon geconcludeerd worden dat er geen veilige drempel is voor wat
betreft de blootstelling aan UV-straling.
Hoewel er een positieve evolutie is, is er nog ruimte voor verbetering voor wat betreft
het gebruik van zonnebanken. De federale overheid beschikt hiervoor over de passende
bevoegdheden. In het KB tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van
zonnecentra (2002) wordt het gebruik van een zonnebank slechts toegelaten wanneer
de consument (1) tenminste 18 jaar oud is en (2) hij geen huidtype 1 heeft58. De huidige
wetenschappelijke bewijsvoering stelt echter dat deze wetgeving niet volstaat56. Niet
enkel de wetenschappelijke literatuur maar ook de Hoge Gezondheidsraad59, Stichting
tegen Kanker en de experten die deelnamen aan de werkgroepen vinden dit niet genoeg
en pleiten voor een totaalverbod op zonnebanken.
Uit de bevraging van Stichting tegen Kanker blijkt dat de percepties van de gevaren
niet steeds accuraat zijn. Toch kan in het algemeen gesteld worden dat de Belg goed
geïnformeerd is over de risico’s van UV-straling. Ouderen zijn over het algemeen beter
geïnformeerd dan jongeren. Deze laatste zijn zich minder bewust van de gevaren van
zonnebrand zoals bv. het risico op huidkanker en werden ook vaker geconfronteerd met
zonnebrand in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête. Bij jongeren lijkt er ook een
negatieve evolutie waar te nemen rond de kennis over de gevaren.
Omtrent de beschermingsmaatregelen geeft 27% van de Belgen aan zich veeleer slecht
of zeer slecht geïnformeerd te voelen omtrent de risico’s op huidkanker. In vergelijking
met voorgaande edities van de enquête blijft dit cijfer stabiel. 30% vindt zich goed tot
zeer goed geïnformeerd. Dit is een positieve evolutie. 84% van de Belgen geeft aan
bezorgd te zijn, dit is een duidelijk waar te nemen stijging in vergelijking met de vorige
edities. Vooral de antwoorden van personen ouder dan 35 dragen bij tot deze stijging. Bij
jongeren is deze bezorgdheid veel minder aanwezig. Zonnebankgebruikers geven vaker
aan dat ze zich goed geïnformeerd achten, ook al spreken de resultaten uit de bevraging
dit tegen. Deze groep blijkt minder bewust te zijn van de risico’s van UV-straling.
Omtrent wettelijke beperkingen voor zonnebanken lijkt het draagvlak bij de Belgische
bevolking te zakken sinds 2017 (58%), opnieuw naar het niveau van 2015 (53%). In het
zuiden van het land is het aandeel voorstanders voor een verbod het grootste.

Kankerbarometer - Editie 2021 — 22

Vaccinatie tegen HPV

Verzeker dat je kinderen deelnemen aan de vaccinatieprogramma’s voor HPV.
(ECAC 2015)60

Alle kankers van de baarmoederhals, alsook de meeste anale kankers (88%) en 70% van
de vaginale, 43% van de vulvaire, 50% van de peniele en 26% van de oropharyngeale
kankers kunnen toegeschreven worden aan het humaan papillomavirus60. Op wereldniveau is baarmoederhalskanker de vijfde meest voorkomende kanker61, ook in België
staat baarmoederhalskanker hoog op de lijst met meest voorkomende kankers.
Volgens de IARC monografiën62 worden de volgende types kanker toegeschreven aan een
infectie van het humaan papillomavirus (tabel 7).
TABEL 7

Vijf meest gediagnosticeerde kankers in 2018 waarvoor er een link bestaat met het humaan
papillomavirus en projectie voor 2030
Incidentie
2018 (N)

Projectie Incidentie
2030 (N)

Orofarynx

783

1121

Baarmoederhals

634

671

Vulva

246

269

Anus

221

304

Penis

108

131

Type kanker

Bron: BCR, 2018
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De piek van cervicale HPV-infectieprevalentie wordt bereikt bij vrouwen onder de
25 jaar. Door zich specifiek te richten op vrouwen van de leeftijdscategorie die het vaakst
geconfronteerd wordt met baarmoederhalskanker, slagen georganiseerde bevolkingsonderzoeken erin om 4 van de 5 baarmoederhalskankers te vermijden.
In 2009 werd, voor de eerste keer, door de WGO aangeraden om HPV-vaccinatie voor
meisjes van 9 tot 13 jaar op te nemen in nationale vaccinatieprogramma’s. De vaccins
zijn bijna 100% effectief in het voorkomen van HPV 16/18 infecties en de gerelateerde
voorstadia van baarmoederhalskanker. In meer recente aanbevelingen wordt ook gepleit
voor de vaccinatie van jongens.
Resultaten voor de vaccinatiegraad voor HPV-vaccinatie zijn beschikbaar in de drie
regio’s met 83,5% in 2012 en 89,5% in 2016 in Vlaanderen, en van 29,2% in 2012-2013
en 36,1% in 2016-2017 in de Franstalige gemeenschap63.
Specifiek in Vlaanderen verschilt de vaccinatiegraad naargelang verschillende persoons-,
school- en gezinsfactoren64: schoolachterstand, in een grootstedelijk gebied wonen, een
laag gezinsinkomen, niet-Belgische herkomst van vader én moeder.
Wetgevende kaders en initiatieven
In 2009 werd voor het eerst de implementatie van HPV-vaccinatie in nationale vaccinatiestrategiën aangeraden voor meisjes tussen 9 en 13 jaar. Dit advies wordt ook overgenomen door de European Code Against Cancer60. In 2020 stelde de WGO de volgende
doelstelling voor met betrekking tot HPV-vaccinaties: 90% van de meisjes vaccineren
tegen 2030. Deze doelstelling werd overgenomen, en uitgebreid voor jongens, in het
EBCP dat ook de preventie van kankers veroorzaakt door infecties behandelt.
KADER 4

Onderdeel van Europe’s Beating Cancer Plan met betrekking tot HPV Vaccinatie

Met middelen van het EU4Health Programme en andere instrumenten zal het
Europe’s Beating Cancer Plan lidstaten ondersteunen bij inspanningen om de routinematige HPV vaccinatie van meisjes en jongens (…) uit te breiden (…) Het doel is om
ten minste 90% van de EU meisjes te vaccineren en om significant meer jongens te
vaccineren tegen 2030 (…)
In het Protocolakkoord inzake Preventie9 wordt ook het doel om aangehaald een toegankelijk en efficiënt vaccinatiebeleid te organiseren. Ruim 10 jaar geleden werd het vaccin
tegen HPV in ons land geïntroduceerd. Op basis van inzichten uit de literatuur omtrent de
HPV-vaccinatie van jongens en het positieve advies van de HGR65 hierover, voerde het KCE
een kosteneffectiviteitsstudie uit met betrekking tot het vaccineren van jongens66.
Het resultaat hiervan was positief.
In België zijn de Gemeenschappen en Gewesten vaccinatie. In zowel de Vlaamse (sinds
2010) als de Franse Gemeenschap (sinds 2011) werd de HPV vaccinatie van adolescente
meisjes geïntroduceerd65. Op basis van het KCE-rapport uit 2019 werd door beide gemeenschappen beslist om vanaf september 2019 de vaccinatie uit te breiden naar jongens.
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Borstvoeding

Borstvoeding vermindert het risico op kanker van de moeder.
Zo mogelijk, geef borstvoeding aan jouw baby.
(ECAC 2015)67

Borstvoeding tot ten minste 5 tot 6 maanden na de geboorte heeft een beschermend
effect op het ontwikkelen van borstkanker en waarschijnlijk ook op endometriale68 en
eierstokkanker69. Het verband met zowel pre- als postmenopausale borstkanker wordt op
een brede manier ondersteund door wetenschappelijk bewijs67. In België werden in 2018
10.905 diagnoses van borstkanker gesteld bij vrouwen. Projecties voor het jaar 2030 tonen
aan dat dit aantal zou kunnen oplopen tot 12.300 (bron: BCR).
In het Vlaamse Gewest wordt het aandeel moeders dat borstvoeding geeft op verschillende
tijdstippen gerapporteerd door Kind en Gezin. Hun meest recente rapport beschrijft de
data uit 2018 en maakt duidelijk dat slechts 13,0% van de vrouwen uitsluitend borstvoeding
geeft 26 weken na de geboorte, 18,7% borstvoeding geeft borstvoeding maar niet
uitsluitend en 68,4% geeft geen borstvoeding meer70.
In Franstalig België liggen deze percentages lager. Het percentage moeders dat 26 weken
na de geboorte nog uitsluitend borstvoeding geeft is ongeveer 5% (2017-2018)71.
Wetgevende kaders en initiatieven
Met betrekking tot borstvoeding wordt door de WGO de volgende doelstelling vooropgesteld tegen 2025: het verhogen van het aandeel moeders dat exclusief borstvoeding
geeft in de eerste zes maanden na de geboorte tot ten minste 50%. In de Europese Unie,
en ook in België, liggen de percentages echter ver onder deze doelstelling. Op het niveau
van de Europese Unie werd reeds in 2004 (herzien in 2008) een blauwdruk voor actie,
het Europees Actieplan inzake de Promotie, de Bescherming en de Ondersteuning van
borstvoeding, ontworpen om landen te helpen borstvoeding te bevorderen .
In België werd in 2001 het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC) opgericht bij de FOD
volksgezondheid om te werken aan het bevorderen van borstvoeding. Dit comité brengt
adviezen uit, lanceert intiatieven en stimuleert allerhande acties ter bevordering van
borstvoeding. Ook vertegenwoordigt dit comité België bij het superviseren van bovengenoemd Europees Actieplan.
Dit comité telt momenteel zes werkgroepen die zich bezighouden met zes belangrijke
thema’s/initiatieven gerelateerd aan borstvoeding in België. Voorbeelden hiervan zijn de
erkenning van kraamklinieken en ziekenhuizen als babyvriendelijk, het ontwikkelen van
brochures, voeren van mediacampagnes, etc.74, 75, 76
Op nationaal niveau wordt in het Protocolakkoord inzake Preventie door de federale overheid
ook het engagement verklaard om ziekenhuizen te ondersteunen bij het implementeren van
ontwikkelingsgerichte zorg op diensten neonatologie. Dit kan onder meer door middel van
opleiding of door het NIDCAP project77.
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2.3.2 SOCIOECONOMISCHE STATUS EN HEALTH LITERACY
Socioeonomische status (SES)
Net zoals beschreven in de beschikbare literatuur over socioeconomische verschillen bij
gezondheidsgedragingen, worden deze verschillen ook waargenomen in België waar er
voor bijna alle kanker risico beïnvloedende gedragingen een socioeconomische gradiënt
kan worden waargenomen. Dit is het geval voor roken, overgewicht, fysieke activiteit,
sedentair gedrag, voeding, vaccinatie voor HPV en borstvoeding waarbij mensen met een
lagere opleidingsgraad vaker risicovol gedrag en minder vaak risicobeperkend gedrag
blijken te vertonen.
Hoewel er duidelijk socioeconomische gradiënten zijn, is het niet altijd duidelijk door
welke factoren die gedreven worden. Gezondheidsgedragingen worden beïnvloed door
verschillende factoren, waaronder kennis en risicoperceptie78. Het kennen van deze
percepties is van belang wanneer interventies ontwikkeld moeten worden om risicovolle
gedragingen te beperken en gezonde gedragingen aan te moedigen. Hoewel bevragingen
zoals die van Stichting tegen Kanker, hiertoe al pogingen hebben ondernomen, zijn er in
België geen grootschalige (nationaal of regionaal) initiatieven die op een systematische
wijze deze percepties in kaart brengen.
Zeker voor kwetsbare groepen kan kwalitatief onderzoek helpen bij het begrijpen van
percepties en het informeren van interventies specifiek voor kwetsbare groepen. In de
werkgroepen werd immers meermaals aangehaald dat kennis en expertise omtrent
gezondheidsbevordering en primaire preventie bij kwetsbare groepen nog erg beperkt is.
Health Literacy
Voor Health Literacy of ‘gezondheidsgeletterdheid’ wordt de volgende definitie
algemeen aanvaard in de wetenschappelijke literatuur: people’s knowledge, motivation
and competencies to access, understand, appraise, and apply health information in
order to make judgments and take decisions in everyday life concerning healthcare,
disease prevention and health promotion to maintain or improve quality of life during
the life course79.
De literatuur toont duidelijke verbanden aan tussen health literacy en gezonde en
ongezonde gedragingen80. Mensen met een lage health literacy vertonen vaker
ongezonde gedragingen en minder vaak gezonde gedragingen. Verder toonde een
Belgische studie uit 2019 de mediërende rol van health literacy aan in de relatie tussen
socioeconomische status en gezondheidsongelijkheden81. Deze studie stelt dat strategieën die beogen health literacy te verhogen bij specifieke doelgroepen (proportioneel
universalisme), kunnen helpen bij het verkleinen van socioeconomische verschillen in
gezondheidsuitkomsten81. Strategieën gestoeld op communicatie (bv. mediacampagnes)
naar verschillende doelgroepen dienen afgestemd te worden op culturele, socioeconomische en opleidingsgerelateerde factoren82.
In de laatste editie van de HIS (2018) werden met behulp van een korte reeks vragen
(HLS-EU-Q6)83 health literacy niveaus van de Belgische bevolking in kaart gebracht.
Ongeveer een derde van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder (33,4%) heeft
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een laag health literacy niveau dat leidt tot moeilijkheden bij verkrijgen, begrijpen,
beoordelen en toepassen van informatie m.b.t. gezondheid. Een voldoende niveau van
health literacy werd vaker waargenomen bij mannen (68,3%) dan bij vrouwen (65,0%)84.
Personen ouder dan 75 jaar hebben vaker onvoldoende health literacy niveaus (54,5%)
in vergelijking met jongere leeftijdgroepen (tussen de 63,0% en 72,5% voor personen
tussen de 25 en 74 jaar oud). Het niveau van health literacy kan verder ook in verband
gebracht worden met het opleidingsniveau (proxy voor SES), waarbij mensen met een
hoger opleidingsniveau vaker beschikken over een voldoende health literacy niveau
(figuur 5).
FIGUUR 5

Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het niveau van health literacy,
naargelang opleidingsniveau, België 2018
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Bron: https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/HL_NL_2018.pdf

Verder kunnen er ook verschillen waargenomen worden naargelang de regio. In Vlaanderen
hebben meer mensen een voldoende health literacy niveau vergeleken met Wallonië en
Brussel85 (figuur 6).
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FIGUUR 6

Verdeling van de bevolking van 15 jaar en ouder volgens het niveau van health literacy,
naargelang regio, België 2018
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Meer specifiek voor de jongeren kan er gekeken worden naar de Vlaamse HBSC-studie
die ook health literacy bij de schoolgaande jeugd in kaart bracht. 17,8% van de bevraagde
jongeren had een laag health literacy niveau, 65,8% een gemiddeld en 16,0% een
hoog health literacy niveau. De health literacy niveaus verschillen ook hier significant
naargelang het geslacht: 17,4% van de jongens had een hoog health literacy niveau
tegenover 14,7% van de meisjes, voor een gemiddeld health literay niveau was dit respectievelijk 63,6% en 68,0% en voor een laag health literacy niveau 17,9% en 16,6%29.
Algemeen wordt gesteld dat de health literacy niveaus in België onvoldoende zijn: acties
om deze niveaus te verhogen zijn nodig. Rekening houdend met het begrip van proportioneel universalisme dienen de hierboven vermelde factoren (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio) in rekening gebracht te worden bij het ontwikkelen van strategieën om
health litercay niveaus te verhogen86.
De interactie tussen de patiënt en de (sociale) zorgverleners dient versterkt te worden
(door bv. in zetten op communicatie rond gezondheidsbevordering in de opleiding van
zorgverleners). Op het organisatorisch niveau van de zorg, zou ingezet kunnen worden
op toegankelijkheid van de zorg maar ook op bijvoorbeeld de duidelijkheid van informatie
die verstrekt wordt. Ook kan er gekeken worden naar de algemene kaders die health
literacy op de agenda plaatsen van alle relevante (politieke) sectoren in de samenleving
maar ook binnen het gezondheidszorgsysteem (bv. inbreng van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, etc.)85.
In het Europe’s Beating Cancer Plan wordt ook health literacy geïdentificeerd als essentieel
werkpunt.
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KADER 5

Onderdeel van Europe’s Beating Cancer Plan met betrekking tot health literacy

Europe’s Beating Cancer Plan zal acties introduceren om mensen meer informatie
en middelen te geven om gezondere keuzes te maken. (…) Het stimuleren van
samenwerking tussen zorgdiensten, sociale diensten en de gemeenschap is een
belangrijk onderdeel van het Cancer Plan. De European Code against Cancer zal
herzien worden en de meeste recente, wetenschappelijk onderbouwde, aanbevelingen om health literacy niveaus te verhogen zullen toegevoegd worden. Het
Cancer Plan beoogt 80% van de bevolking bewust te maken van de ECAC tegen
2025 (…) Een nieuw project, ‘Health Literacy for Cancer Prevention and Care’
zal geïntroduceerd worden om beste praktijken te ontwikkelen en te delen ter
verhoging van health literacy m.b.t. de preventie van kanker, waarbij gefocust zal
worden op kwetsbare groepen. Deze maatregelen zullen geïmplementeerd worden
in de periode van 2021 tot 2025.
Beleid met betrekking tot health literacy in België
Het HEALIT4U project (2014), een studie die in kaart bracht in welke mate health literacy
aandacht krijgt in landen van de EU en wordt opgenomen in beleid en acties, publiceerde
in 2015 een rapport dat duidelijk maakt dat België, in vergelijking met andere lidstaten,
achter liep. Op beleidsniveau werd hier gesteld dat België zich in de fase van probleemdefiniëring en agendasetting bevindt maar nog niet in de fase van beleidsvorming87.
De laatste jaren steeg het bewustzijn omtrent health literacy bij beleidsmakers in België
en werden verschillende politieke en institutionele mijlpalen en initiatieven geïntroduceerd. Deze werden samengevat in het KCE-rapport (322) uit 2019: “Health literacy: what
lessons can be learned from the experiences of other countries?”85. Toch hebben deze
mijlpalen en initiatieven nog niet geleid tot een coherent beleid (nationaal en regionaal)
gericht op het verhogen van health literacy niveaus in België.
Tijdens de werkgroepsessies werd door de experten het belang van een Health in All
Policies strategie (of facettenbeleid) benadrukt. Een taskforce, op nationaal niveau,
met vertegenwoordigers van alle relevante overheden en settings zou zich kunnen
bezighouden met health literacy in verschillende relevante sectoren (school, werk,
sociale zaken, etc.). De noodzaak om intersectoraal te werken aan het bevorderen van
health literacy en bij uitbreiding gezondheidsbevordering en primaire preventie, werd
ook aangekaart door de experten tijdens de werkgroepsessies binnen dit domein van de
barometer. Naast school, sport en werk werden tijdens de werkgroepsessies ook vrije
tijd, de zorg- en welzijnssector (eerstelijnszorg kan een grote rol spelen), sport, maar
ook lokale besturen als belangrijke sectoren geïdentificeerd voor de bevordering van
health literacy en gezondheid. Om effectieve intersectorale interventies te ontwikkelen,
wordt verder ook gesteld dat er meerdere factoren zijn die in rekening gebracht moeten
worden: gepaste sensibiliseringscampagnes, zorgaanbod, omgevingsfactoren, etc.
De experten gaven tijdens de werkgroepsessies ook aan dat health literacy beïnvloed
kan worden door verschillende persoonsgebonden factoren. De groeiende multiculturaliteit die onze samenleving kenmerkt kan zorgen voor een moeizame bevordering van
kennis en health literacy (door bv. taalbarrières). Dergelijke kenmerken van personen en
(kwetsbare) groepen in onze maatschappij dienen in rekening gebracht te worden bij de
ontwikkeling van kennis en health literacy bevorderende interventies. Zo kunnen sensibili-
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seringsmaterialen ontwikkeld worden in meerdere talen en kunnen bv. zorgprofessionelen
die meerdere talen vaardig zijn ingeschakeld worden.
In de BCB2021-enquête gaven 45,96% van de bevraagden aan dat ze genoeg informatie
krijgen over de verbanden tussen ongezonde gewoonten of levensstijlen en het risico
op kanker”. 20,58% was het hier helemaal mee eens, in vergelijking met 4,66% van de
bevraagden die het helemaal niet eens waren en 11,26% die het niet eens waren. 14,04%
had hierover geen mening. Wanneer gevraagd werd via welke kanalen de bevraagden
deze informatie kregen werd aangegeven dat deelnemers voornamelijk via media (sociale
media/televisie/radio/…) en via zorgverleners geïnformeerd werden.

2.3.3

NIET GEDRAGSGERELATEERDE FACTOREN

Omgevingsfactoren
“Omgeving” wordt gewoonlijk gedefinieerd als de fysieke, chemische en biologische
condities extern aan een persoon en ook gerelateerd aan de gedragingen van deze
persoon. Mensen worden blootgesteld aan een brede waaier aan schadelijke stoffen
uit diverse bronnen en in verschillende settings: thuis, in de werkomgeving en in de
algemene omgeving. Sommige blootstellingen zijn wijdverspreid (bv. luchtvervuiling) en
anderen zijn beperkt tot specifieke locaties, bv. industriële omgevingen.
Meer recent werd de carcinogeniteit van luchtvervuiling in kaart gebracht en bevestigd88,
meer bepaald voor long- en blaaskanker. Verscheidene stoffen, zoal dieseluitstoot,
verantwoordelijk voor luchtvervuiling worden afzonderlijk ook erkend als carcinogeen
voor de mens.
Meer recent wordt in de wetenschappelijke literatuur de rol van hormoonverstorende
stoffen aangetoond in de ontwikkeling van kanker. Deze stoffen zijn aanwezig in onze
leefomgeving. Ze worden gebruikt in de samenstelling van o.a. cosmetica, plastic
producten, schoonmaakmiddelen, verpakkingsmaterialen, etc. Deze stoffen zijn
verantwoordelijk voor een brede waaier aan kankertypes. Bij vrouwen wordt blootstelling
aan deze stoffen geassocieerd met baarmoederhalskanker, eierstokkanker en borstkanker. Bij mannen kunnen hormoonverstorende stoffen het risico op prostaat- en
teelbalkanker verhogen89.
Beleid met betrekking tot luchtverontreiniging
Met betrekking tot luchtvervuiling bestaan er verschillende internationale richtlijnen.
Zowel de WGO90 als de Europese Unie91 stelden richtlijnen op, waarbij enkel de laatste
bindend zijn.
KADER 6

Onderdeel van Europe’s Beating Cancer Plan met betrekking tot vervuiling

Europe’s Beating Cancer Plan zal nauw samenwerken met de Green Deal en het Zero
Pollution Action Plan om acties te versterken inzake contaminanten in oppervlakte-,
grond- en drinkwater. (…) De EU luchtkwaiteit wetgeving zal tegen 2022 herzien worden
om ervoor te zorgen dat ze beter overeenstemmen met de WGO-aanbevelingen.
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Getoetst aan de Europese regelgeving kan gesteld worden dat in België, op de meeste
meetplaatsen, voldaan wordt voor de meeste parameters. Vergeleken met de advieswaarden van de WHO gaat dit echter niet op en is er nog veel ruimte voor verbetering.
Verder kan uit het jaarrapport (2019) van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu
(IRCEL) afgeleid worden dat, ondanks significante verbeteringen in de laatste decennia,
de Belgische bevolking nog steeds blootgesteld wordt aan te veel luchtverontreiniging92.
De bepaling van doelstellingen voor luchtkwaliteit is een regionale bevoegdheid. Toch is
de bijdrage van de federale overheid belangrijk, vooral voor wat betreft de normen voor
de verkoop van producten en machines die de buiten- of binnenlucht verontreinigen. Ook
is ze essentieel om de doeltreffendheid en coherentie van toepassingen van de regionale
wetten te begeleiden.
De Europese Commissie publiceerde in 2016 het “clean energy package”93 waarin landen
worden aangespoord om een strategisch plan omtrent energie op te stellen. De regio’s
in België ontwikkelden hieropvolgend drie afzonderlijke maar erg gelijkaardige actieplannen.
Op regionaal niveau werd in oktober 2019 door de Vlaamse Regering het luchtbeleidsplan
203094 goedgekeurd. Dit plan bevat maatregelen om de luchtvervuiling in Vlaanderen aan
te pakken en negatieve gevolgen op de gezondheid en het leefmilieu te beperken. In dit
plan worden zowel voor de korte termijn (zo snel mogelijk), als op de middellange termijn
(2030) en lange termijn (2050) strategische doelstellingen geformuleerd, in lijn met de
Europese doelstellingen.
Ook de Waalse overheid keurde een nieuw actieplan goed: PACE 2030 (Plan Air limat
Energie à l’horizon 2030) dat dezelfde grote lijnen bevat als zijn Vlaamse tegenganger.
De Brusselse Regering keurde op 25 oktober 2019 het Energie-Klimaatplan 2030 goed
en stelde gelijkaardige acties voor95.
Beleid met betrekking tot hormoonverstorende stoffen
Met betrekking tot hormoonverstorende stoffen wordt er momenteel een nationaal
actieplan96 uitgewerkt. Dit initiatief kwam er nadat in 2018 door de Belgische Senaat een
informatierapport werd aangevraagd over hormoonverstoorders97. Dit rapport pleitte
voor een dergelijk actieplan, opgesteld in samenwerking met wetenschappers, bedrijven
en andere maatschapelijke sectoren.
In totaal werden hierbij 72 aanbevelingen gemaakt met betrekking tot:
• sensibilisering, preventie, etikettering en labels,
• normen, beperking, verbod en economische regelgeving,
• wetenschappelijk onderzoek en opleiding,
• overleg en samenwerking,
• (transversaal) beleid.
Sensibilisering van de algemene bevolking rond dit thema is nodig, zo blijkt uit een
recente bevraging van de Onafhankelijke Ziekenfondsen98. 48% van de bevraagden gaf
aan nog nooit over hormoonverstoorders gehoord te hebben en bijna 60% is zich niet
bewust van de gezondheidseffecten die deze stoffen kunnen veroorzaken.
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Op grond van verschillende Europese wetgevingen wordt door de EU momenteel gewerkt aan
de identificatie van hormoonverstoorders. De beschikbare informatie werd door verschillende
Europese landen verzameld en gebundeld online (http://www.edlists.org/). Bij het Europees
Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) werd een werkgroep hormoonverstoorders
opgericht om doelstellingen te helpen realiseren.
Occupationele risicofactoren
Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk, niet alleen in Europa
maar wereldwijd, is werkgerelateerde kanker. In 2015 was naar schatting 53% van alle
werkgerelateerde sterfgevallen in de EU (meer dan 120.000 gevallen per jaar) en andere
ontwikkelde landen hieraan te wijten. De voornaamste kankers die gerelateerd zijn aan de
werkomgeving zijn kankers van de long, huid (non-melanoma), blaas en mesothelioom99.
Deze werkgerelateerde kankers zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80.000 sterftes per
jaar100. Ook op economisch vlak zorgt dit voor hoge kosten, zo blijkt uit een studie van het
European Trade Union Institute. De jaarlijkse kosten van werkgerelateerde kankers worden
geschat tussen de 270 en 610 miljard euro ligt, ongeveer 1,8% tot 4,1% van het GDP van de
EU. Voor België bedragen deze kosten 10,59 miljard euro101.
Voor België kan het aandeel van de beroepskankers worden ingeschat op minstens 4% van
alle kwaadaardige gezwellen. Dit ligt hoger bij mannen dan bij vrouwen met respectievelijk
7% en 1% waarbij geacht wordt dat 70% te wijten is aan asbest102.
Op Europees niveau werd in 2004 door het Europees Parlement de richtlijn (2004/37/EG) betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of
mutagene agentia op het werk geïntroduceerd103. In 2020 werd een vierde amendement voorgesteld104. Dit amendement kadert binnen een doelstelling van het Europe’s Beating Cancer Plan.
KADER 7

Onderdeel van Europe’s Beating Cancer Plan met betrekking tot werkgerelateerde kanker

(…) De Commisie zal tegen 2022 een voorstel presenteren om werknemers verder te
beschermen tegen de blootstelling aan asbest om ze te beschermen tegen het risico
op kanker. Het nieuwe Occupational Safety and Health Strategic Framework 2021-2027
zal strenge verplichtingen opstellen om werkgerelateerde blootstelling aan chemicaliën
te beperken. EU-OSHA zal ook verder werken aan de ontwikkeling van de worker’s
exposure survey on cancer risk factors in Europe om bij te dragen aan de beperking van
werkgerelateerde kankers. (…) De implementatie van acties uit de Chemicals Strategy
for Sustainability van de Commissie zal het mogelijk maken om sneller om te gaan met
gevaarlijke chemicaliën en op een meer effectieve manier de bloostelling van consumenten
en werknemers aan carcinogene, hormoon- en immuunsysteemverstorende stoffen te
beperken. (…) de capaciteiten van de EU om chemische risico’s te boordelen zou versterkt
moeten worden met de lancering van het Horizon Europe Partnership on Assessment of
Risks from Chemicals.
In België werd de richtlijn 2004/37/EC van het Europees Parlement ook omgezet in het
Belgische recht. Ook werden hiervoor de nodige herzieningen verwerkt waarbij de laatste
plaatsvond in 2020104. In de België is de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
verantwoordelijk voor de handhaving van de grenswaarden die in de bovengenoemde
richtlijn worden bepaald.
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2.4

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van gegevens van de Stichting Kankerregister werden voor de onderstaande
risicofactoren en gerelateerde types kanker (tabel 8) grafieken opgemaakt. Deze
grafieken tonen het belang aan om in te zetten op het stimuleren van gezonde en het
beperken van ongezonde gedragingen.
TABEL 8

Kankers die in de literatuur in verband gebracht worden met tabaksgebruik, alcoholgebruik,
overgewicht en obesitas, fysieke activiteit, fruit- en groentenconsumptie, blootstelling aan
UV-straling, HPV en borstvoeding.

Tabak

Alcohol

Overgewicht
en obesitas

Fysieke
activiteit

Fruit- en
groentenconsumptie

UV-straling

HPV

Larynx

Mondholte

Mondholte

Dikkedarm

Mondholte

Melanoom

Orofarynx

Neusholte en
paranasale
sinussen

Farynx
(naso, oro- en
hypofarynx)

Farynx
(naso, oro- en
hypofarynx)

Lever

Farynx
(naso, oro- en
hypofarynx)

Spinocellulair
carcinoom
van de huid

Anus

Long

Larynx

Larynx

Orofarynx

Slokdarm

Slokdarm

Schildklier

Larynx

Basaalcelcarcinoom
van de huid

Maag (incl. cardia)

Dikkedarm

Slokdarm adenocarcinoma

Dikkedarm

Lever

Lever

Borst
(vrouwen)

Borst
(vrouwen)

Borstvoeding
Borst
(vrouwen)

Baarmoederhals
Vagina
Vulva
Penis

Maagcardia
Dikkedarm

Pancreas
Lever
Nier
Galblaas
Ureter en blaas
Pancreas
Baarmoederhals
Nier
Eierstok
Acute myeloide
leukemie &
gerelateerde
precursor
neoplasmen

Borst
(vrouwen van
50 jaar of ouder)
Baarmoederlichaam
Eierstok
Prostaat
Kwaadaardige
aandoeningen
van de meningen
Plasmacelneoplasmata
(o.a. multiple
myeloom)

In figuur 7 en figuur 8 worden de leeftijdgestandaardiseerde incidenties en projecties
weergegeven voor alle types kanker die gerelateerd zijn aan risicofactoren. Voor elk van
de gedragingen of risicofactoren kan zo worden waargenomen dat de leeftijd gestandaardiseerde incidentie zal toenemen. Hierbij valt de toename bij de aan UV straling gerelateerde kankers erg op. Deze informatie benadrukt nogmaals het belang om tijdig in te
zetten op het bevorderen van gezonde en het beperken van ongezonde gedragingen.
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FIGUUR 7

Leeftijd gestandaardiseerde incidentie voor types kanker waarin risicofactoren of –gedragingen
aan gelinkt kunnen worden, 2018.
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N: Absoluut aantal nieuwe diagnoses
ESR: Voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie gebruikmakend van de Europese (2013) standaardpopulatie (n/100.000 persoonsjaren)
* Cijfers voor dikkedarmkanker (N 2018 = 7860) werden niet gebruikt. Hiervoor kon geen projectie gemaakt worden
** Cijfers voor prostaatkanker (N 2018 = 9800) werden niet gebruikt. Hiervoor kon geen projectie gemaakt worden

											
Bron: BCR, 2018

FIGUUR 8

Leeftijd gestandaardiseerde incidentie voor types kanker waarin risicofactoren of –gedragingen
aan gelinkt kunnen worden. Projectie 2030.
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Bron: BCR, 2018
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Voorzien van meer recente gegevens omtrent risicofactoren en –gedragingen in
België
De huidige gezondheidsenquëte (Belgain Health Interview Survey, HIS) die wordt georganiseerd door Sciensano vindt om de vijf jaar plaats. De verwerkingsperiode bedraagt
ongeveer twee jaar. Volgens de experten is dit echter te lang. Meermaals werd tijdens
de werkgroepen het belang benadrukt van zo recent mogelijke data om interventies
en beleid op af te stemmen. Er zou bekeken dienen te worden in welke mate een
grootschalige longitudinale studie opgezet kan worden. Hiertoe zijn echter bijkomende
middelen vereist die ter beschikking gesteld dienen te worden door alle betrokken
overheden die bevoegd zijn voor volksgezondheid.
Vereenvoudigen van de beleidsvorming inzake gezondheidsbevordering en primaire
preventie
Voor vele van de thematieken die aangehaald worden in dit hoofdstuk zijn de relevante
bevoegdheden verdeeld over verschillende beleidsniveaus (nationaal én regionaal) en
sectoren. Samenwerking tussen deze beleidsniveaus en het op elkaar afstemmen van
doelstellingen en beleid verloopt niet optimaal. De complexiteit die de beleidsvorming
in België kenmerkt, dient vereenvoudigd te worden en daadwerkelijke stappen ter
implementatie van een Health in All Policies strategie dienen gezet te worden. In een
eerste fase zouden de obstakels die dit in de weg staan geïdentificeerd moeten worden.
Dergelijke Health in All Policies strategie wordt als essentieel gezien bij efficiënte
beleidsvorming voor onderwerpen binnen dit domein (bv. tabak, voeding, fysieke
activiteit, health literacy, etc.). Meer concreet zou het oprichten van een “orgaan”, dat
samenwerking en coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus (en administratieve
niveaus) mogelijk maakt, kunnen helpen bij het aanpakken van de complexiteit in België.
Eénduidige organisatie en financiering van tabaksontwenning
De terugbetalingsmethoden voor tabaksontwenning verschillen naargelang de regio
in België. Deze verschillen dienen weggewerkt te worden. Ook moet de kwaliteit van
de hulpverlening bij tabaksontwenning gegarandeerd kunnen worden. Hiertoe kan de
erkenning van tabakologen via wettelijke kaders worden vastgelegd. In de opleidingen
van deze tabakologen zou er verder ook inhoudelijk meer aandacht moeten zijn voor
kwetsbare groepen en de specifieke kenmerken en factoren die tabaksontwenning bij
deze groepen beïnvloeden.
Meer middelen ter controle van de naleving van de wetgeving rond tabak en alcohol
Tijdens de werkgroep werd door de experten duidelijk aangegeven dat zowel voor
roken als voor alcohol de wetgeving beter gehandhaafd zou moeten worden. Zo kent
de controle op de naleving van het verbod voor alcohol en tabak op minderjarigen vele
gebreken, net als de controle op het naleven van het rookverbod in horecazaken. Om dit
op een effectieve en efficiënte manier te organiseren zijn er meer middelen vereist voor
de bevoegde instantie(s).
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Onderzoek voeren omtrent de percepties rond risicofactoren en –gedragingen en
gekoppeld aan kwalitatief onderzoek
Gegevens rond de percepties bij de Belgische bevolking inzake risicofactoren en –
gedragingen zijn beperkt voorhanden. Er zijn in België geen grootschalige studies die
dergelijke percepties in kaart brengen. Het kennen van deze percepties is echter van
essentieel belang bij het ontwerpen van interventies ter bevordering van de gezondheid
en ter primaire preventie. Aanvullend hierop is er ook nood aan meer kwalitatief
onderzoek dat kan helpen bij het beter begrijpen van deze percepties en de factoren (bv.
health literacy) die hier een invloed op uitoefenen. Dit is zeker het geval voor kwetsbare
groepen waarbij inzichten (bv. multiculturele invloeden) omtrent de percepties rond
risicofactoren op kanker erg beperkt zijn. Dergelijke inzichten zouden ook bijdragen bij
het ontwikkelen van efficiënte interventies.
Interventies ter bevordering van gezonde gedragingen en beperking van ongezonde
gedragingen dienen meer geëvalueerd en bijgestuurd te worden
Hoewel er in de laatste jaren verschillende waardevolle initiatieven werden geïmplementeerd inzake gezondheidsbevordering en primaire preventie (bv. nutri-score ter
bevordering van gezonde voedingsgewoontes), worden de uitkomsten ervan niet steeds
geëvalueerd. Dit is echter essentieel om de kwaliteit van gezondheidsbevorderende acties
en beleidsinitiatieven te garanderen en het routinematig evalueren van de werkingen en
de resultaten van dergelijke acties en initiatieven dient geïmplementeerd te worden.
Meer sensibilisering van de bevolking, en meer specifiek van jongeren en
kwetsbare groepen, omtrent de risico’s op kanker.
De informatie die beschikbaar is omtrent de percepties rond de risicofactoren voor
kanker, hoewel beperkt, toont aan dat voor verschillende relevante onderwerpen er
mispercepties bestaan. Dit is het bijvoorbeeld het geval voor tabak, alcohol, overgewicht,
fysieke activiteit, fruit- en groentenconsumptie en UV-straling waarbij voornamelijk de
jongste leeftijdsgroepen niet steeds correct het verband tussen bepaalde gedragingen en
het risico op kanker kunnen inschatten. Om dit bij te stellen dient meer ingezet te worden
op sensibiliseringscampagnes die de Belgische bevolking, en meer specifiek jongeren
en kwetsbare groepen, op de hoogte brengt van deze verbanden. Ook kunnen op deze
manier de onvoldoende hoge niveaus van health literacy, en daaraan gerelateerde
(socioeconomische) gezondheidsongelijkheden, aangepakt worden. Specifiek voor de
doelgroep van AYA’s zou volgens de experten die deelnamen aan de werkgroepen meer
ingezet moeten worden op het verhogen van kennis in het onderwijs.
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9
ALGEMENE
CONCLUSIES
Op basis van de verschillende bronnen die gebruikt werden bij het opstellen van
de kankerbarometer 2021 (literatuur, experten, patiënten en epidemiologische
data) werden de onderstaande vaststellingen en aanbevelingen samengebracht.
Vaststellingen in het groen geven aan waar België het goed doet, oranje toont aan
waar er verdere inspanningen nodig zijn. In het rood worden probleemsituaties
weergegeven waarvoor er dringend acties ondernomen dienen te worden. Meer
gedetailleerde uitleg kan gevonden worden in de tekst van de barometer.
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Gezondheidsbevordering en
primaire preventie
Thema’s
Organisatie van
activiteiten en diensten

Vaststellingen

Aanbevelingen

Ondanks het protocolakkoord
inzake preventie (2016) bemoeilijkt
de versnippering van bevoegdheden
een doeltreffende en samenhangende
implementatie van initiatieven.

Oprichten van een federaal orgaan
verantwoordelijk voor beleidscoördinatie tussen sectoren en
tussen verschillende overheidsniveaus.

Wettelijke kaders beperken of
verbieden risicogedragingen
(roken) in het openbaar.

Bevorderen en ondersteunen van de
implementatie van een ‘Health in All
Policies’ en ‘Economy of Well-Being’
strategie.

Sensibiliseringscampagnes lijken
niet alle doelgroepen op dezelfde
manier te bereiken.
Een belangrijke belemmering voor
activiteiten inzake preventie betreft
het lage niveau van health literacy
bij enkele bevolkingsgroepen.

Verzekeren van de toegankelijkheid
tot preventiediensten voor alle
sociaaleconomische en culturele
groepen.
Bevorderen van health literacy
niveaus van de bevolking waarbij op
lokaal niveau gewerkt wordt.
Meer middelen ter beschikking
stellen voor controles op de naleving
van wetgeving inzake de verkoop/
consumptie van alcohol en tabak.
Lokale initiatieven ondersteunen
en stimuleren, met een nadruk op
verschillende leefomgevingen (sport,
werk, onderwijs, etc.).
Prioriteit geven aan interventies
voor jongeren en risicogroepen.

Personeelsmiddelen
en financiering

De diensten van tabakologen
worden terugbetaald, maar normen
voor wat betreft hun opleiding
worden niet wettelijk bepaald
waardoor de kwaliteitsborging van
hun diensten wordt beperkt.
Terugbetalingsmethoden voor het
stoppen met roken verschillen
naargelang de regio.

Onderzoek, evaluatie
en innovaties

Regelmatig georganiseerde
enquêtes leveren informatie aan
omtrent de prevalenties van
gezonde en risicovolle gedragingen.
Toch is er behoefte aan meer
recente en continue informatie.
Er is een gebrek aan kennis over
de wijze waarop gezonde en
ongezonde gedragingen worden
gepercipieerd door de bevolking
en over de factoren die deze
percepties beïnvloeden. Dit is zeker
het geval voor kwetsbare groepen.

Voorzien van een wettelijke
erkenning voor tabakologen op basis
van hun opleiding en vaardigheden.
Verzekeren van gelijkheid in de
toegang tot hulp bij het stoppen met
roken in België.

Verzamelen van informatie omtrent
risicogedragingen en risicofactoren
(prevalentie, kennis en perceptie) op
een longitudinale wijze, met name bij
kwetsbare groepen.
Voorzien in en financieren van
evaluaties van het beleid en van de
acties ter preventie en gezondheidsbevordering.

Zeer weinig initiatieven inzake
preventie en gezondheidsbevordering worden geëvalueerd.
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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 beleidsniveaus (nationaal en regionaal) en sectoren. De samenwerking tussen deze beleidsniveaus 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 gedragsverandering 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 screeningprogramma’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 opportunistische 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 leeftijdsgestandaardiseerd 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 onderzoeksnetwerk 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
expertisecentra 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 multidisciplinair 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 eerstelijnszorgverleners 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...).
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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.
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