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

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

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

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

Voor Stichting tegen Kanker,
BENOIT KOERPERICH
DIRECTEUR

DR. DIDIER 
VANDER STEICHEL 
MEDISCH DIRECTEUR

BRECHT GUNST
MANAGER DPT EXPERTISE

DR. VERONIQUE LE RAY
MEDISCH DIRECTEUR

DR. ANNE BOUCQUIAU
MEDISCH DIRECTEUR 
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SCREENING
In totaal namen 16 verschillende experten deel aan de werkgroepen binnen dit domein,  
zij vertegenwoordigden de volgende organisaties:  
Kom Op Tegen Kanker (KOTK), Bruprev vzw, Universiteit Gent, Stichting Kankerregister 
(BCR), Université Libre de Bruxelles (ULB), InterMutualistisch Agentschap (IMA),  
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, UZ Gent, Clinique 
Saint-Jean, Onafhankelijke Ziekenfondsen, Centrum voor Kankeropsporing (CvKO).

Hun input werd aangevuld en verwerkt tot dit hoofdstuk door het Kankercentrum van 
Sciensano, Stichting tegen Kanker en Stichting Kankerregister.
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3.1.  Bevolkingsonderzoeken   
 naar kanker: organisatie   
 en bevoegdheden  

3.1.1  BEVOLKINGSONDERZOEKEN IN DE EU  

Screening gaat over het testen van een gezond lijkende bevolking met als doel  
mensen met risicofactoren te controleren op een nog niet bekende ziekte of 
aandoening. Na een positief resultaat wordt de persoon in kwestie doorgestuurd  
voor verdere onderzoeken met als doel de diagnose op punt te stellen1. 

Gebaseerd op de vooropgestelde criteria van o.a. de WGO2, gelden er in het algemeen  
drie grote voorwaarden voor de organisatie van bevolkingsonderzoeken: (1) de doel- 
treffendheid van screening moet bewezen zijn, (2) de voordelen van het bevolkings- 
onderzoek moeten zwaarder doorwegen dan de nadelen ervan en (3) het bevolkings- 
onderzoek moet kosteneffectief zijn1. 

In overeenstemming met deze criteria werd door de Europese Raad aanbevolen om 
bevolkingsonderzoeken naar kanker te organiseren op een systematische manier en met 
kwaliteitsgaranties op alle gepaste niveaus3. Meer specifiek werden bevolkingsonder-
zoeken naar borstkanker, dikke darmkanker en baarmoederhalskanker aanbevolen.  

In de Europese Unie vormt darmkanker de derde meest voorkomende kanker en de 
tweede meest voorkomende kankergerelateerde sterfteoorzaak. Zowel mannen als 
vrouwen lopen het risico om colorectale kanker te ontwikkelen. In de EU zal ongeveer 1 op 
20 personen tijdens zijn of haar leven geconfronteerd worden met colorectale kanker en 
ongeveer de helft van de personen met de diagnose zullen overlijden als gevolg ervan4. 

Borstkanker vormt in de EU de meest voorkomende kanker en is voor het grootste aantal 
sterfgevallen verantwoordelijk van alle kankertypes bij vrouwen. In de EU zal ongeveer 
een op de tien vrouwen hiermee geconfronteerd worden tijdens haar leven. Eén op vier 
vrouwen in de EU met een diagnose van borstkanker zal hieraan sterven4. 

Ook baarmoederhalskanker komt vaak voor in Europa. Huidige inschattingen geven aan 
dat in Europa jaarlijks 61.072 vrouwen gediagnosticeerd worden met cervicale kanker en 
dat 25.829 hieraan sterven. Baarmoederhalskanker is de negende meest voorkomende 
kanker bij vrouwen in Europa4. Deze kankers zijn dus verantwoordelijk voor een aanzien-
lijke ziektelast en sterfte.  

Het vroeg identificeren van kanker heeft een grote positieve invloed op de genezings- 
kansen en vormt een erg belangrijke strategie om de ziektelast gelinkt aan kanker te 
verkleinen. De doeltreffendheid van een systematische screening naar zowel colorectale, 
borst- als baarmoederhalskanker wordt op internationaal niveau al gedurende lange tijd 
aanvaard5. 

Volgens het finale rapport van de Europese Raad inzake de implementatie van bevolkings- 
onderzoeken naar kanker werden in de meeste lidstaten reeds plannen gemaakt voor of 
werden bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, colorectale kanker en baarmoederhals-
kanker al uitgetest of geïmplementeerd6. 

Kankerbarometer - Editie 2021  —  05



Toch zijn er tekortkomingen bij o.a. het gebruik van de programma’s (lage responsgraad, 
vermoedelijk door ineffectiviteit en sociale ongelijkheden), de monitoring en de evaluatie- 
capaciteit die nodig is voor een uitgebreide kwaliteitsgarantie2. In de European Guide on 
Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (CanCon)1, worden de nodige 
elementen voor een goede organisatie van bevolkingsonderzoeken besproken. 

Met betrekking tot bevolkingsonderzoeken naar kanker is er een aanzienlijke politieke 
wilskracht nodig die de toewijding op lange termijn mogelijk maakt om richtlijnen te 
volgen en kwaliteit te garanderen in elk fase van bevolkingsonderzoeken1. De bevoegde 
overheden dienen bijgestaan te worden door bestuursraden op hetzelfde niveau.

3.1.2 BEVOLKINGSONDERZOEKEN IN BELGIË

De organisatie van de bevolkingsonderzoeken naar kanker betreft zowel een regionale als 
nationale bevoegdheid in België. De Vlaamse, Waalse als Brusselse overheden zijn verant-
woordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de bevolkingsonderzoeken en doen dit 
met behulp van gemandateerde expertisecentra. In Vlaanderen is dit het Centrum voor 
Kankeropsporing (CvKO), in Wallonië is dit het Centre Communautaire de Référence pour 
le dépistage des cancers (CCR) en in Brussel is dit Brupev. Toch is screening op nationaal 
niveau nog steeds een prioriteit voor België en werkte de federale overheid een juridisch 
kader uit waarbij het zich verbindt tot de financiering van de medische honoraria met 
betrekking tot screening7. 
Ook kan er via de ‘Interkabinettenwerkgroep (IKW) Chronische Ziekten / Preventie’  
(in opdracht van de ‘Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC)’) op nationaal 
niveau overleg plaatsvinden (bv. m.b.t. de HPV-roadbook). 

Verschillende gegevensstromen tussen deze regionale organisaties en het nationale 
Stichting Kankerregister (Belgian Cancer Registry, BCR) werden opgezet8. Het BCR 
registreert alle nieuwe kankerdiagnoses en alle testresultaten  van borst-, dikkedarm  
en baarmoederhalsstalen. Het BCR koppelt de gegevens van de bevolkingsonderzoeken 
met de aan screening gerelateerde terugbetalingsgegevens afkomstig van het Inter- 
mutualistisch Agentschap (IMA). De resulterende gegevens worden gecentraliseerd bij 
het BCR. Op basis hiervan stelt het BCR uitsluitingslijsten op die het mogelijk maken om 
gerichter de mensen uit de doelgroep uit te nodigen en informatie te bekomen omtrent de 
opvolging. Dit maakt het ook mogelijk om een fail-safe mechanisme op te zetten.  
Het BCR berekent ook kwaliteitsindicatoren, conform met Europese richtlijnen, om 
bevolkingsonderzoeken te evalueren en zo nodig bij te sturen8. 

Bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen
In Vlaanderen organiseert het CvKO sinds 21 juni 2001, in opdracht van en gefinancierd 
door de Vlaamse overheid, het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen 
van 50 t.e.m. 69 jaar. Om de twee jaar ontvangen deze vrouwen een uitnodiging (met 
bijhorende folder) om zich te laten screenen via een screeningsmammografie die volledig 
terugbetaald wordt via een derdebetalersregeling en door twee onafhankelijke radiologen 
wordt bekeken. Hierbij worden strenge kwaliteitscriteria gehandhaafd waaraan de 
betrokken radiologische diensten zich moeten houden. Deze procedure is identiek voor  
de drie regio’s. In Vlaanderen zijn er 160 erkende mammografische eenheden (2020)9.
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Met betrekking tot de screening naar dikkedarmkanker wordt het bevolkingsonder- 
zoek sinds 2013, in opdracht van de Vlaamse overheid, georganiseerd door het CvKO. 
De doelgroep hiervoor omvat alle 50 t.e.m. 74-jarigen die in Vlaanderen wonen. Zij 
ontvangen elke twee jaar een uitnodigingsbrief met een afnameset (iFOBT), een deelna-
meformulier, een gebruiksaanwijzing (en productinformatie) en een bijhorende folder. De 
staalafname kan door de deelnemer gratis verstuurd worden naar het centrale labora-
torium voor analyse.  

Voor vrouwen van 25 tot en met 64 jaar wordt een driejaarlijkse screening naar baarmoeder- 
halskanker aangewezen. Dit geschiedt via een baarmoederhalsuitstrijkje waarbij de 
endocervicale cellen geëvalueerd worden door cytopathologen. Vrouwen voor wie een 
onderzoek is aangewezen maar zich niet (tijdig) lieten screenen worden uitgenodigd  
voor deelname aan het georganiseerde bevolkingsonderzoek10. 

De Vlaamse overheid wordt in zijn taken en verantwoordelijkheden ondersteund en geadvi-
seerd door de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek11, bestaande uit 25  
deskundigen benoemd voor een periode van vijf jaar. Op 6 maart 2020 werd deze  
opnieuw samengesteld.  

Bevolkingsonderzoeken in Wallonië
In Wallonië worden bevolkingsonderzoeken georganiseerd voor zowel borst- als dikkedarm- 
kanker. Dit wordt georganiseerd door het CCR dat sinds 2002, zoals overeengekomen  
met de Waalse overheid, het bevolkingsonderzoek naar borstkanker organiseert voor 
vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud. Ook hier wordt gebruik gemaakt van screenings- 
mammografieën die twee lezingen genieten door onafhankelijke radiologen in radio- 
logische diensten die aan strenge kwaliteitscriteria, conform met de Europese richtlijnen, 
voldoen12,13. In Wallonië zijn er 77 erkende mammografische eenheden14. 
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Het georganiseerd bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker werd in Wallonië 
opgestart in 2009, naar aanleiding van een rapport van SIPES15, en richt zich tot alle  
50 t.e.m. 74-jarigen. Het bevolkingsonderzoek werd ontworpen in samenwerking met  
9 instellingen16. De afnameset kan, volgend op de uitnodiging, opgevraagd worden bij  
de huisarts of aangevraagd worden via een website (https://www.ccref.org/kit). 

In Wallonië is er tot op heden geen georganiseerd bevolkingsonderzoek voor baarmoederhals- 
kanker. Echter, een recente aankondiging van de Waalse overheid maakt duidelijk dat er 
sinds 2020 wordt gewerkt aan een pilootproject dat van start zou gaan in 2022 en zich zal 
richten tot vrouwen tussen de 25 en 64 jaar in Namen, Luik en Charleroi 17. 

Bevolkingsonderzoeken in Brussel   
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de bevolkingsonderzoeken naar kanker 
georganiseerd door Bruprev (vroeger Brumammo). Bruprev is een vzw die de verant- 
woordelijkheid draagt voor de organisatie en coördinatie van het bevolkingsonderzoek  
naar borst- en dikkedarmkanker. Hiertoe wordt Bruprev gefinancierd door de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en  
de Vlaamse Gemeenschap. Voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, voor 
vrouwen tussen 50 en 69 jaar oud, wordt Bruprev in de coördinatie bijgestaan door  
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), hoewel het uitvoeren van het 
programma door het coördineren van de screeningseenheden gebeurt door Bruprev. 
Bruprev stelt jaarlijks activiteitenrapporten op maar de epidemiologische evaluaties 
worden uitgevoerd door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-
Hoofdstad dat ook, via gegevens van de kruispuntbank sociale zekerheid (KSZ), adressen- 
bestanden voor uitnodigingen overmaakt aan Bruprev. Ook hier wordt er aan de Europese 
richtlijnen voldaan en bevat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker een tweede (en 
zo nodig een derde, zoals in alle regio’s) onafhankelijke beoordeling van de screenings-
mammografieën en zijn de screeningseenheden onderhevig aan strenge kwaliteits- en 
erkenningsvoorwaarden18. In Brussel zijn er 34 erkende mammografische eenheden18.

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Brussel (Colotest) bestaat sinds  
2002 en werd tot en met 2018 georganiseerd door het CCR. Vandaag is de Federatie 
Wallonië-Brussel hiervoor verantwoordelijk en betreft de Colotest een driejarig piloot-
project (2018-2021) dat zich richt tot de Brusselse bevolking van 50 tot 74 jaar. Elke  
twee jaar worden deze personen, die voldoen aan de criteria, uitgenodigd per brief.  
Deze brief bevat geen afnameset. De iFOBT-screeningstesten zijn gratis ter beschikking 
in alle Brusselse apotheken in ruil voor de gepersonaliseerde uitnodigingsbrief. Voor dit 
pilootproject wordt er samengewerkt met o.a. het CCR dat de Colotesten ontvangt en  
laat testen in zijn laboratorium. De gegevens van de bevolking (voor de maandelijkse lijst 
van de uit te nodigen personen) en de resultaten van de Colotesten bevinden zich in een 
databank die beheerd wordt door het CCR en waartoe Bruprev toegang heeft.  

Voor wat betreft het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, werden in 2013 
alle screeningsuitstrijkjes (afname en cytologisch onderzoek) gratis gemaakt, één keer 
per drie jaar en voor alle vrouwen tussen de 20 en 64 jaar oud. Toch bestaat er tot op 
heden geen georganiseerd bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Brussel. 
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3.2 Deelname aan   
 bevolkingsonderzoeken  

3.2.1  STAND VAN ZAKEN VAN DE BEVOLKINGSONDERZOEKEN   
 EN GERELATEERDE TYPES KANKER

Incidentie
De drie types kanker, waarvoor bevolkingsonderzoeken georganiseerd worden in België, 
zijn elk verantwoordelijk voor een aanzienlijke ziektelast. Zo werd in 2018 in België bij 
10.905 vrouwen borstkanker vastgesteld, bij 634 vrouwen de diagnose van baarmoeder- 
halskanker en bij 7860 mannen en vrouwen de diagnose van dikkedarmkanker  
(zie tabel 1).   

TABEL 1

Aantal nieuwe diagnoses voor borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker in België 2018 

 

Borstkanker  
(vrouwen)

Dikkedarmkanker Baarmoederhals- 
kankerVrouwen Mannen

België 10.905 3572 4288 634

Vlaanderen 6345 2133 2557 347

Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest 

3602 281 313 63

Wallonië 958 1158 1 418 224

Bron: Factsheets Stichting Kankerregister 

Deelname

Op Europees niveau werden de volgende doelstellingen met betrekking tot deelnames 
aan de bevolkingsonderzoeken vooropgesteld:  

• Meer dan 65% van de doelgroep (50 t.e.m. 74 jarigen) zou moeten deelnemen aan het 
georganiseerde bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker19.

• Voor borstkanker wordt er algemeen aanvaard dat 75% van de doelgroep zou moeten 
gedekt worden door het georganiseerde bevolkingsonderzoek20. 

• Voor baarmoederhalskanker werd op Europees niveau, als reactie op de oproep van de 
WGO om baarmoederhalskanker te elimineren21, voor de bevolkingsonderzoeken een 
dekkingsgraad van 70% van de doelgroep aanbevolen22.
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KADER 1 

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

Het Europe’s Beating Cancer Plan zal een nieuw EU-supported Cancer Screening 
Scheme voorstellen ter ondersteuning van lidstaten om ervoor te zorgen dat 90% 
van de bevolking van de EU die in aanmerking komt voor bevolkings- 
onderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker ook de kans krijgt 
om hieraan deel te nemen. Hierbij zullen middelen van de EU ter beschikking  
gesteld worden en zal de focus liggen op drie belangrijke domeinen: toegang, 
kwaliteit en diagnostiek.  

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker wordt georganiseerd in de drie regio’s en richt 
zich tot vrouwen tussen de 50 en de 69 jaar oud die om de twee jaar een uitnodiging 
ontvangen en volgt hiermee de aanbevelingen van de Europese Commissie20. De laatste 
jaren echter, wordt er meer en meer gepleit voor de uitbreiding van de doelgroep waarbij 
ook vrouwen tussen de 45 en 49 worden uitgenodigd om twee- of driejaarlijks deel te 
nemen aan een georganiseerd bevolkingsonderzoek naar borstkanker, zo ook door de 
Guidelines Development Group (GDG) van het European Commission Initiative on Breast 
Cancer (EBCIC)23. Ook voor de bevolkingsonderzoeken naar dikkedarm- en baarmoeder- 
halskanker worden de aanbevelingen van de Europese Commissie inzake doelgroepen  
en frequentie gevolgd24,25. 
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Zowel voor Vlaanderen, Wallonië als Brussel ligt de dekkingsgraad voor de bestaande 
georganiseerde bevolkingsonderzoeken lager dan deze doelstellingen (zie tabel 2).  

TABEL 2 

Uitgenodigde deel van de doelgroep, totale dekking en responsgraad naargelang  
bevolkingsonderzoek en regio.

Borstkanker Dikkedarmkanker
Baarmoederhals- 

kanker

% van doelgroep die uitnodiging ontving

Vlaanderen 97,50 %* 100,41 %* 98,80 %*

Brussel  93,3 %***
 75,70 %°°°  

(44,0% in 2020)
/ 

Wallonië 82,75 % °  /

Totale dekkingsgraad (screening binnen en buiten het georganiseerde bevolkingsonderzoek)

Vlaanderen 64,70 %* 64,40 %* 63,70 %*

Brussel
52,50%§  

(52,1% in 2020°°) 
28,30%§§  

(24,6% in 2020°°°)
46,3 %** 

Wallonië  48,2 %**

Responsgraad (screening binnen het georganiseerde bevolkingsonderzoek bij personen  
die een uitnodiging kregen)

Vlaanderen 54,10 %* 51,10 %* 14,60 %*

Brussel
10,50%§  

(10,6% in 2020°°)
9,50%§§  

(13,1% in 2020°°°)
/ 

Wallonië  7,4 %° / 

Doelstelling op EU-niveau 75 % 65% 70%

* Jaarrapport 2020 (CvKO)   

** Vierde rapport Baarmoederhalskankerscreening 2008-2017 (IMA, 2019)    

*** 4e evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013) (GGC, 2015) 

° Dépistage organisé du cancer du sein en Région wallonne – Rapport d’activités 2007-2017 (CCR)    

°° Activiteiten mogelijks beïnvloed door Covid-19 situatie - Activiteitenverslag 2020 Borstkankeropsporing (Bruprev) 

°°°  Activiteiten mogelijks beïnvloed door Covid-19 situatie - Activiteitenverslag 2020 Dikkedarmkankeropsporing (Bruprev) 

§ Activiteitenverslag 2020 Borstkankeropsporing (Bruprev)     

§§  Activiteitenverslag 2020 Dikkedarmkankeropsporing (Bruprev)     
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Verdere inspanningen lijken dus nodig om deelnames aan de bevolkingsonderzoeken 
naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker te stimuleren. De weergave van de 
totale dekkingsgraad voor screening naar baarmoederhalskanker in Brussel en Wallonië 
is gebaseerd op analyses van het aantal uitgevoerde cytologische onderzoeken uit 
onderzoeken die niet op bevolkingsniveau georganiseerd (opportunistische screening) 
zijn aangezien dit tot op heden niet aanwezig is in deze regio’s. Dit lijkt nochtans nodig, 
zowel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voor het Waals Gewest waar tussen 
2008 en 2017 de dekkingsgraad respectievelijk met 29% en 25% daalde26. 

De opportunistische screening is in grote mate verantwoordelijk voor de verschillen 
tussen de responsgraad (screening binnen het bevolkingsonderzoek) en de totale 
dekkingsgraad, niet enkel voor baarmoederhalskanker maar ook voor borst- en 
dikkedarmkanker (tabel 2). Internationaal onderzoek toont aan dat er bij opportunistische 
screening eerder sprake is van een subjectieve risicobeoordeling. Dit in tegenstelling 
tot bij georganiseerde bevolkingsonderzoeken waar er een objectieve risicobeoordeling 
plaatsvindt en er op een systematische manier mensen die in aanmerking komende 
worden benaderd.  Bij opportunistische screening is de deelname bovendien meer 
afhankelijk van de bereidheid en de verantwoordelijkheid van het individu om zich 
te laten screenen27. Er wordt o.a. door de EU vooropgesteld dat, in vergelijking met 
opportunistische screening, georganiseerde bevolkingsonderzoeken een gedeeltelijk 
antwoord kunnen bieden op socio-economische ongelijkheden die waargenomen worden 
in de dekkingsgraad28,29. Kenmerkend aan opportunistische screening is ook dat er 
geen rekening wordt gehouden met de aanbevolen periodes tussen opeenvolgende 
screeningstesten. Dit geldt voornamelijk voor opportunistische screening naar 
baarmoederhalskanker waarbij vaak ook buiten de aanbevolen leeftijdsgroep aan 
screening wordt gedaan30. Overscreening leidt tot onnodige vervolgonderzoeken en 
procedures (bv. lasertherapie bij baarmoederhalskanker). Naast gevolgen voor de 
gezondheid zijn er ook economische nadelen verbonden aan het overmatig gebruik  
van screeningstesten31. 

Volgens de experten die deelnamen aan de werkgroepen binnen dit domein ligt een  
voor de hand liggende oplossing voor het beperken van opportunistische screening 
bij het implementeren van een specifieke nomenclatuur voor de onderzoeken die deel 
uitmaken van de georganiseerde bevolkingsonderzoeken en voor de onderzoeken die 
plaatsvinden binnen opportunistische screening. Via financiële drijfveren, waarbij  
er minder of geen terugbetaling geldt bij onderzoeken buiten het georganiseerde 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker, kan opportunistische screening ontmoedigd 
worden in alle regio’s in België.

Volgens de experten zou het waardevol kunnen zijn om te onderzoeken of het opsturen 
van de afnamesets bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar dikkedarm-
kanker de responsgraad zou kunnen verhogen in Brussel en Wallonië. Vooral met 
betrekking tot efficiëntie en kosteneffectiviteit (bv. bijkomende kosten van opgestuurde 
afnamesets die niet gebruikt worden in rekening brengen) zijn er nog resterende vragen 
die m.b.v. onderzoek beantwoord zouden moeten worden. Ook zou een vooropgestelde 
datum voor een onderzoek kunnen gestuurd worden samen met de uitnodiging om een 
hogere responsgraad te bekomen (met uitzondering van de Colotest die thuis plaats-
vindt). Het zou volgens de experten ook de moeite zijn om deze initiatieven uit te testen 
met pilootprojecten.
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Redenen die mensen ervan weerhouden om deel te nemen zijn grotendeels gelijkaardig 
voor de bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker33.

Ongelijkheden in de deelname aan bevolkingsonderzoeken
Verschillende factoren beïnvloeden de deelname aan georganiseerde bevolkingsonder- 
zoeken. Gegevens uit verschillende OECD landen tonen aan dat deelnames aan bevolkings- 
onderzoeken voor borst-, baarmoederhals-, en dikkedarmkanker variëren naargelang 
opleidingsniveau en inkomen (zie figuren 1 en 2). Hieruit blijkt alvast dat de inkomensver-
schillen bij deelnemers aan de  bevolkingsonderzoeken naar borst- en baarmoederhals- 
kanker in België groter zijn dan in de andere landen34. 

FIGUUR 1 

Screening voor baarmoederhalskanker (links) en borstkanker (rechts) naargelang inkomen,  
bij een selectie van OECD landen, 2009 (of jaartal hier dichtbij) 
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FIGUUR 2

Eénmaal deelgenomen aan screening voor colorectale kanker tijdens levensspanne, naargelang 
opleidingsniveau, Europese landen, 2009 (of dichtste jaartal)E 2

Specifiek voor België toonde een studie van CHU Liège reeds in 2003 aan dat vrouwen 
die zich niet lieten screenen voor borst- en baarmoederhalskanker in Luik vaker 
werkloos waren en een laag opleidingsniveau hadden. Ze hadden ook mispercepties over 
hun eigen gezondheid of werden niet regelmatig opgevolgd door een gynaecoloog35. 
Een meer recente studie (2020) identificeerde socio-economische en demografische 
ongelijkheden bij vrouwen die zich nooit lieten screenen voor baarmoederhalskanker en 
vrouwen die zich niet vaak genoeg lieten screenen in België. Bij vrouwen met een hoger 
opleidingsniveau en een hoger inkomen was de prevalentie van hen die zich nooit lieten 
screenen significant lager. Deze verschillen waren meer uitgesproken bij vrouwen die zich 
nooit lieten screenen in vergelijking met vrouwen die zich niet frequent genoeg lieten 
screenen voor baarmoederhalskanker36. 

Bij de ontwikkeling van interventies die erop gericht zijn om de responsgraad te verhogen 
in alle delen van de maatschappij dient men rekening te houden met deze verschillen. 
Volgens de experten die deelnamen aan de werkgroepen zijn er echter nog andere 
specifieke groepen, niet gekenmerkt door socio-economische determinanten, die ook 
meer aandacht verdienen. Zo werd gesteld dat ook de kleine responsgraad bij mensen 
met een beperking meer aandacht verdient. Studies die ongelijkheden bij deze groep in 
kaart brengen, werden echter nog te beperkt uitgevoerd, dit dient dan ook te veranderen.
Toch wordt ook aangegeven door de experten dat de bijkomende focus op ongelijkheden 
in de responsgraad pas in acht genomen zou dienen te worden als de algemene 
responsgraad voldoende hoog is. 
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3.2.2 PERCEPTIES EN KENNIS ROND    
 BEVOLKINGSONDERZOEKEN 

De hogere responsgraad bij screening naar borst- en baarmoederhalskanker bij 
vrouwen met een hoger inkomen en een hoger opleidingsniveau zou o.a. verklaard 
kunnen worden door een hogere health literacy en een betere risico-perceptie die 
leiden tot beslissingen over gezondheid die meer op preventie gericht zijn36. 

Een studie in Frankrijk trachtte percepties, houdingen en kennis in kaart te brengen bij 
vrouwen die deelnamen aan opportunistische screening voor borstkanker en vrouwen 
die zich noch opportunistisch lieten screenen noch deelnamen aan het georganiseerde 
bevolkingsonderzoek. Hieruit bleek dat vrouwen die aan opportunistische screening 
deden en regelmatig contact hadden met hun gynaecoloog, niet volledig op de hoogte 
waren van bestaande georganiseerde bevolkingsonderzoeken en ook twijfels hadden 
omtrent de kwaliteit van deze bevolkingsonderzoeken. Vrouwen die zich niet lieten 
screenen waren daarentegen op de hoogte van bestaande bevolkingsonderzoeken maar 
hadden ook twijfels bij het nut ervan en lieten zich negatief uit over mammografieën. 
Deze percepties, kennis en houdingen verklaren deels waarom vrouwen zich opportu-
nistisch of niet laten screenen37. Ook voor wat betreft screening naar dikkedarmkanker, 
worden een gebrek aan kennis en foutieve risico-perceptie omschreven als redenen in een 
studie uit de Verenigde Staten38. 

Een bevraging, uitgevoerd in opdracht van Stichting tegen Kanker, toont aan dat de 
overgrote meerderheid van de Belgen screening erkent als middel om genezings-kansen 
voor kanker te verhogen. Dit ligt iets hoger in Wallonië dan in Vlaanderen. Hierbij werd 
er door de bevraagden echter geen onderscheid gemaakt tussen screenings die, zoals 
deze voor dikkedarmkanker, weinig nadelen met zich meebrengen en diegene die wel veel 
nadelen met zich mee kunnen brengen (bv. overdiagnose bij prostaatkanker)39. 

In de BCB2021 survey gaven 87,94% van de bevraagde patiënten aan dat ze het eens of 
helemaal eens waren met de volgende stelling: “Ik denk dat georganiseerde bevolkings- 
onderzoeken nuttig en waardevol zijn voor mijn gezondheid”. 

Slechts 7,07% van de respondenten was het niet eens of helemaal niet eens met deze 
stelling. Slechts 4,05% van de bevraagde patiënten gaf aan te denken dat een deelname 
aan georganiseerde bevolkingsonderzoeken schadelijk kon zijn voor de gezondheid 
tegenover 82,96% van de patiënten die het hier niet mee eens was. 56,91% van de 
patiënten die de survey invulde vond dat ze genoeg informatie kreeg dat duidelijk 
maakt of ze al dan niet in aanmerking komt om deel te nemen aan de georganiseerde 
bevolkingsonderzoeken naar kanker. 20,58% van de bevraagden gaf echter het tegenge-
stelde aan en voelde zichzelf niet voldoende geïnformeerd. Een overgrote meerderheid 
(90,68%) van de bevraagde patiënten zou ook zijn of haar familie en naasten aansporen 
om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken. 

Bij de patiënten die deelnamen aan de BCB2021 survey gaf 81,28% aan in te gaan op 
uitnodigingen om deel te nemen aan de georganiseerde bevolkingsonderzoeken. 40,99% 
van de bevraagde patiënten gaf ook aan dat hun perceptie omtrent bevolkingsonder-
zoeken in een positieve of erg positieve zin veranderde na het krijgen van hun diagnose. 

Het vergroten van kennis en de aanpak van mispercepties wordt gezien als een waarde-
volle strategie om de responsgraad bij bevolkingsonderzoeken naar kanker te verhogen. 
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Interventies die dit beogen dienen hierbij dan ook rekening te houden met de reeds 
aanwezige kennis en percepties bij de doelgroepen maar ook met het niveau van health 
literacy waarover deze doelgroepen beschikken40.

Door de experten werd echter aangegeven dat, alvorens dergelijke interventies 
ontwikkeld worden, de percepties rond bevolkingsonderzoeken naar kanker in kaart 
gebracht dienen te worden bij de relevante doelgroepen. Tot op heden is dit echter nog 
niet uitvoerig gebeurd. Het voorzien van een standaard vragenlijst die polst naar de 
tevredenheid en de percepties van deelnemers en de algemene bevolking en systematisch 
afgenomen wordt, zou hierbij kunnen helpen. Het CvKO startte in 2018 met een nieuw 
klachtenregistratiesysteem dat werd verfijnd in 2019 en kan op deze manier, weliswaar 
beperkt, reacties omtrent de tevredenheid van deelnemers registreren10. Ondanks een 
gebrek aan inzichten omtrent de bestaande kennis en percepties bij de doelgroepen, 
blijven communicatie- en sensibiliseringscampagnes een belangrijk instrument om via 
kennis en perceptie bij de doelgroepen de responsgraad te verhogen. Het nut ervan 
varieert wel naargelang het type bevolkingsonderzoek.

De kennis en percepties van zorgprofessionelen omtrent bevolkingsonderzoeken naar 
kanker hebben ook een grote invloed. Zo bevinden huisartsen en gynaecologen zich in 
een unieke positie om vrouwen aan te sporen om deel te nemen aan georganiseerde 
bevolkingsonderzoeken37. Zij spelen een grote rol het accuraat informeren over screening. 
Veel mensen verwachten ook dat de huisarts hen de weg toont naar bevolkingsonder-
zoeken. Ook de literatuur identificeert artsen die dit niet doen als een hindernis die 
deelname aan bevolkingsonderzoeken in de weg ligt38. Een bevraging van het CvKO 
toont ook aan dat bij vrouwen de oorzaak vaak lag bij een advies van de huisarts of de 
gynaecoloog om niet deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. 

Het CCR ontwikkelde informatiematerialen voor artsen om hierop in te spelen. Het 
materiaal behandelt onder meer de volgende onderwerpen: voor- en nadelen, methodes, 
nieuwsbrieven, etc.13 Uit een onderzoek in opdracht van Kom Op Tegen Kanker bleek dat 
mensen te weinig geïnformeerd worden over de nadelen van vroegopsporing maar dit 
wel wensen. Volgend hierop werkte KOTK in samenwerking met Domus Medica aan de 
opleiding van huisartsen om patiënten beter te informeren over de voor- en nadelen van 
vroegopsporing41.  
De experten gaven tijdens de werkgroepen echter aan dat ook deze kennis en percepties 
van huisartsen en gynaecologen in kaart moeten gebracht worden om zo kwaliteitsvol 
mogelijke initiatieven te ontwikkelen om dit te bevorderen. 
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3.3 Technische en   
 organisatorische aspecten  
3.3.1 SAMENWERKING TUSSEN ADMINISTRATIES   
 EN OVERHEDEN  

Engagementen van de federale overheid met betrekking tot bevolkingsonderzoeken  
naar kanker werden geuit in het Protocolakkoord inzake Preventie (2016)42. Zo wordt op 
federaal niveau de financiering voorzien voor de screeningstesten (met uizondering van 
de Colotest) en daaropvolgende diagnostiek en staat de federale overheid in voor het 
kwaliteitstoezicht van de betrokken laboratoria en (radiologische) diensten. Gezamenlijk 
engageren zowel de Gemeenschappen/Gewesten als de federale overheid zich ertoe om 
de samenwerking tussen de verschillende overheden te verbeteren. Volgens de experten 
die deelnamen aan de werkgroepen gebeurt dit echter nog te weinig. Zij bestempelen de 
huidige samenwerking tussen de drie regio’s als niet sterk genoeg en benadrukken de 
nood aan meer praktijkgerichte samenwerking. 

Zij pleiten voor een harmonisering, niet enkel van doelstellingen maar ook van 
beschikbare middelen en van politieke wilskracht, over de verschillende regio’s heen  
om zo kwaliteitsvol mogelijke bevolkingsonderzoeken te organiseren waarbij er de 
nodige aandacht is voor kwaliteitsbevordering, bestaande uit monitoring, evaluatie en 
opvolging van de resultaten. Dergelijke politieke wilskracht is van groot belang voor 
elke activiteit inzake volksgezondheid. Met betrekking tot bevolkingsonderzoeken naar 
kanker is er nood aan toewijding op lange termijn van de politieke actoren om richtlijnen 
te volgen en om kwaliteitsvolle bevolkingsonderzoeken te garanderen. Dit is nodig om 
het vertrouwen in de bevolkingsonderzoeken, zowel bij de doelgroepen als bij  
professionelen te onderhouden1. 



3.3.2 GEGEVENSSTROMEN

Tijdens de werkgroepen werd ook de samenwerking tussen betrokken organisaties in de 
sector van bevolkingsonderzoeken besproken. Voornamelijk een gebrek aan flexibiliteit  
in gegevensstromen werd aangehaald door de experten. Hierbij worden de privacy 
(GDPR) wetten als voornaamste obstakel aangeduid en wordt gesteld dat de toegang  
en het gebruik van gegevens eenvoudiger gemaakt zou moeten worden. Telkens  
wanneer nieuwe gegevens aangevraagd worden of er een koppeling tussen gegevens- 
databanken opgesteld dient te worden, moeten tijdrovende procedures doorlopen 
worden. Verschillende oplossingen kunnen volgens de experten hiervoor ontworpen 
worden. Zo zouden bepaalde organisaties (bv. CvKO, Bruprev, CvKO, BCR) erkende 
statuten kunnen bekomen die het mogelijk maken om op een eenvoudigere manier data 
uit te wisselen met elkaar zonder uitgebreide administratieve procedures. Ook zouden de 
controles van aanvragen a posteriori kunnen plaatsvinden. Zo kan men reeds aan de slag 
gaan met de gegevens terwijl de controle van de aanvraag gelijktijdig plaatsvindt en kan 
er waardevolle tijd bespaard worden. Voor onderzoeks- en evaluatiedoeleinden zouden  
bv. dergelijke koppelingen met socio-economische gegevens (BCR – Statbel) wenselijk 
zijn1, Ook de aanleg van een coloscopie-register, waartoe ook engagementen geuit worden 
in het Protocol Akkoord inzake Preventie42, ter evaluatie van het bevolkings- 
onderzoek naar dikkedarmkanker, kent zo verschillende moeilijkheden. Ook zouden 
HPV-vaccinatie databanken gelinkt kunnen worden met gegevens omtrent screening  
voor baarmoederhalskanker om de impact van HPV vaccinatie te onderzoeken1. 

3.3.3 MONITORING, EVALUATIE EN KWALITEITSBEVORDERING  

Het verzekeren van kwaliteit houdt in dat er op een continue wijze aan monitoring van 
kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsverbetering op basis van deze monitoring of andere 
evaluaties dient te gebeuren. Rapporten m.b.t. deze monitoring en evaluatie moeten 
op regelmatige basis verspreid worden naar de bevolking en naar beleidsmakers om 
hen te informeren en om tijdige aanpassingen aan de bevolkingsonderzoeken mogelijk 
te maken1. Op jaarlijkse basis wordt door het CvKO en Bruprev een activiteitenrapport 
gepubliceerd. Een dergelijk jaarlijks rapport wordt echter niet publiekelijk verspreid 
door het CCR. Hoewel de literatuur dit aanraadt, zou men volgens de experten die 
deelnamen aan de werkgroepen eerst bij de bevolking moeten nagaan in welke mate zij 
dit verwachten en hier nood aan hebben. Door de experten werd verder ook aangegeven 
dat er verschillen bestaan in de mate waarin evaluaties en daaropvolgende kwaliteits- 
bevorderende initiatieven worden uitgevoerd tussen de drie regio’s. Hier dient de  
nodige aandacht aan geschonken te worden. 

Een meer specifieke aanbeveling met betrekking tot monitoring van de experten 
die deelnamen aan de werkgroepen betrof de specifieke nomenclatuur voor zowel 
testen binnen als buiten de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het gebruik van deze 
nomenclatuur zou continu gemonitord kunnen worden om zowel opportunistische 
screening als screening binnen bevolkingsonderzoeken in kaart te brengen. 
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3.4 Onderzoek en de toekomst  
 van bevolkingsonderzoeken 

Het potentieel om via nieuwe bevolkingsonderzoeken verdere vooruitgang te boeken  
in de strijd tegen kanker is erg groot. Op het moment dat de literatuur nieuwe inzichten 
aanbiedt die doen vermoeden dat bij nieuwe bevolkingsonderzoeken naar kanker 
voldaan zou zijn aan de nodige criteria (effectiviteit screening, gunstige balans tussen 
voor- en nadelen voor de gezondheid en kosteneffectiviteit aangetoond in gepaste 
RCT’s) is er nood aan onderzoek naar de implementatie ervan en dienen landen de 
haalbaarheid ervan te onderzoeken1. Aan de hand van enkele voorbeelden schetsen  
we hier hoe dit proces verloopt in België.  

MyPeBS (My Personal Breast Screening)  
MyPeBS is een ambitieuze internationale klinische studie die een gepersonaliseerde, op 
risico gebaseerde screeningsstrategie vergelijkt met de reeds bestaande bevolkings- 
onderzoeken naar borstkanker. Deze studie omvat 85.000 vrouwen van 50 tot 70 jaar  
en wordt in 6 landen uitgevoerd, waaronder België.  

In België liep de start van dit project aanzienlijke vertragingen op waarbij de voornaamste 
oorzaak terug te vinden is bij de rekrutering (COVID-19, privacy wetten, etc.). Een nieuwe 
mediacampagne zal georganiseerd worden om de rekrutering opnieuw op te starten.  

Een ander probleem situeerde zich bij de financiering van dit project in België. De  
studie werd niet ondersteund door de federale overheid. Via artikel 56 kan het RIZIV  
een beslissing nemen om via nomenclatuurcodes een dergelijk onderzoeksproject te 
steunen. De nodige toestemming werd hier niet voor gekregen en dit zorgde voor de 
nodige problemen bij fondsenwerving en de start van het project. De verdeeldheid van 
bevoegdheden, waarbij de regionale overheden verantwoordelijk zijn voor bevolkings- 
onderzoeken, werd hierbij geïdentificeerd als de oorzaak. Volgens de experten die 
deelnamen aan de werkgroepen zou er meer aandacht moeten zijn voor het feit dat 
via de regionale bevolkingsonderzoeken er ook belangrijke winsten geboekt worden 
op nationaal niveau en dat de federale overheid nog steeds belangrijke bevoegdheden 
draagt met betrekking tot screening (via bv. het voorzien van nomenclatuurcodes).  
De experten pleiten dan ook voor de herziening van de financiering waarbij artikel 56  
van het RIZIV ingezet wordt om dit project, en toekomstige gelijkaardige projecten,  
te ondersteunen. 

HPV-test als begintest in het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker
Reeds in 2015 publiceerde het KCE een rapport dat duidelijk aantoonde dat een screening 
met de HPV-test als begintest beter beschermt tegen baarmoederhalskanker dan de 
Pap-test. Het implementeren van deze strategie zou niet enkel leiden tot een lagere kost 
maar zou ook de duur tussen twee onderzoeken kunnen verlengen van drie naar vijf 
jaar43. Hoewel de HPV-test dus efficiënter is dan de huidige test (Pap-test), wordt deze tot 
op heden niet terugbetaald wanneer ze gebruikt wordt als begintest. Zowel internationale 
organisaties, de wetenschappelijke literatuur als de experten laten blijken dat er dringend 
nood is aan de aanpassing van de huidige Vlaamse strategie m.b.t. de screening voor 
baarmoederhalskanker en het implementeren van een georganiseerd bevolkings- 

Kankerbarometer - Editie 2021  —  19



onderzoek naar baarmoederhalskanker in Brussel en Wallonië op basis van de HPV-test. 
Gesprekken om dit te bekomen werden al gevoerd op nationaal niveau door de bevoegde 
beleidsmakers maar tot op heden leverde dit geen resultaat op. Op vraag van de IKW 
Chronische Ziekten / Preventie stelde het Kankercentrum van Sciensano een rapport 
op met betrekking tot het gebruik van de HPV-test als basis voor de opsporing van 
baarmoederhalskanker en de evidentie die hierrond beschikbaar was (2017). Volgend op 
dit rapport werd door de IMC de opdracht gegeven aan het IKW om een actieplan op te 
stellen tegen 2018 en dit te presenteren aan de IMC.  Dit actieplan, ‘De HPV Roadbook’, 
omvatte alle nodige aanpassingen op legaal, technisch en logistiek niveau en de nodige 
onderzoeksprojecten om een ‘evidence-based’ aanpak te garanderen44. Stappen die 
hierop volgen, bleven tot nu toe uit.  De deelnemende experten pleiten dan ook voor 
de heropstart van discussies hieromtrent en voor het zoeken naar (financiële) overeen-
komsten tussen de beleidsmakers en de betrokken professionelen in het veld  
(bv. histopathologen) om de nodige aanpassingen door te voeren. 

3.4.1 GESTRATIFICEERDE SCREENING EN TOEKOMSTIGE   
 BEVOLKINGSONDERZOEKEN

Bij risico-gestratificeerde screening wordt de doelgroep ingedeeld in verschillende 
groepen met een verschillend risico voor de ontwikkeling van kanker binnen een 
bepaalde tijd. Voor elk van deze groepen worden dan ook aparte screeningsprotocollen 
voorzien. 

Zowel de MyPeBS-studie als het gebruik van HPV testen kunnen gezien worden als 
voorbeelden van risico-gestratificeerde screening. Op basis van recente wetenschap-
pelijke vooruitgang worden nieuwe inzichten rond borstkankergenetica en andere 
risicofactoren (familiale geschiedenis,blootstelling aan hormonen, etc.) gebruikt in de 
MyPeBS-studie om vrouwen op te delen naargelang hun risico op borstkanker. Vrouwen 
met een laag risico worden aangeraden om elke vier jaar een screeningsmammografie te 
ondergaan, vrouwen met een gemiddeld risico om de twee jaar, vrouwen met een hoog 
risico jaarlijks en vrouwen met een erg hoog risico worden aangeraden om jaarlijks zowel 
een mammografie als een MRI (tot de leeftijd van 60 jaar) te laten afnemen. Het betreft 
een gerandomiseerde studie waarbij deze strategie wordt vergeleken met de standaard-
strategie45. De HPV-test identificeert, via de aanwezigheid van een infectie van het HPV 
virus, vrouwen met een hoog risico op baarmoederhalskanker. In de toekomst is de kans 
groot dat ook vaccinatiestatus zal opgenomen worden als factor die het screenings- 
protocol beïnvloedt. 

Ook voor dikkedarmkanker worden gelijkaardige pistes onderzocht waarbij leeftijd, 
geslacht, BMI, tabaksgebruik, familiale geschiedenis, etc. zullen gebruikt worden om 
risicoprofielen op te stellen waarop verschillende screeningsprotocollen afgestemd  
zullen worden46. 

Sinds 1 februari 2016, komen vrouwen in België, met een hoog risico op borstkanker 
(gebaseerd op criteria in het KCE rapport 17247) in aanmerking voor een jaarlijkse 
screeningsmammografie, -echografie en/of NMR waarbij een volledige terugbetaling 
geldt. Ook wanneer de vrouw geen symptomen heeft48. Ook voor dikkedarmkanker 
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worden screeningsprotocollen afgestemd op risicoprofielen waarbij rekening gehouden 
wordt met persoonlijke en familiale risicoaandoeningen maar ook levensstijlfactoren49. 

Verschillende theoretische studies suggereren dat risico-stratificatie bij bevolkings- 
onderzoeken naar kanker kan leiden tot minder kosten en meer gewonnen levensjaren 
bij de bevolking50,51. Pilootstudies zoals de MyPeBS-studie zijn echter nodig om verdere 
stappen in de richting van implementatie te kunnen zetten. Dit is onder meer het geval 
voor screening naar longkanker dat onderzocht werd in de NELSON-studie. Hier werd 
aangetoond dat door screening (via CT scans) van personen met een hoog risico (roker 
of ex-roker) op longkanker de mortaliteit door longkanker significant lager was dan bij 
personen die niet gescreend werden52. Ook hier zijn er studies nodig waarbij het NELSON- 
protocol georganiseerd wordt in de praktijk om dit verder uit te werken en om hinder-
nissen te identificeren. Verdergaande studies zijn ook nodig voor o.a. screening voor 
prostaat, maag- en eierstokkanker, waar in de laatste jaren waardevolle inzichten zijn 
ontstaan met betrekking tot bevolkingsonderzoeken. Dergelijke praktijkgerichte studies 
of pilootprojecten moeten volgens de deelnemende experten frequenter worden georga-
niseerd in België waarbij er op de nodige ondersteuning van zowel de federale als de 
regionale overheden kan gerekend worden. 

Tijdens de werkgroepen werd door de experten echter een belangrijke kanttekening 
gemaakt. De evolutie die zich aftekent in de richting van risico-gestratificeerde 
bevolkingsonderzoeken naar kanker vraagt naar zorgprofessionelen met de nodige kennis 
en vaardigheden. Met de belangrijker wordende rol van genetica bij bevolkingsonder-
zoeken zullen ook de opleidingen van de betrokken zorgprofessionelen de nodige kennis 
en vaardigheden moeten aanbieden om hiermee om te gaan. Deze evolutie vergt volgens 
de experten echter ook meer inzichten omtrent de prevalenties van personen met een 
ongunstige familiale geschiedenis of genetische afwijking. Hoewel in België frequentere 
screeningsmammografieën voor vrouwen met een hoog risico op borstkanker volledig 
terugbetaald worden, zijn er veel vrouwen die niet weten dat ze behoren tot deze 
categorie. Om hier een antwoord op te bieden zouden alle vrouwen, ouder dan 50 jaar, 
gescreend kunnen worden op de aanwezigheid van afwijkingen in het BCRA1- en BCRA2-gen. 
Een dergelijk initiatief moet echter uitgebreid getoetst worden aan de haalbaarheid op 
zowel ethisch als organisatorisch vlak. Er wordt dan ook door de experten gepleit voor de 
opstart van discussies hieromtrent.  Deze denkoefening moet ook gemaakt worden voor 
andere bevolkingsonderzoeken die hier voordeel uit zouden kunnen halen. 
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3.5 Aanbevelingen

In kaart brengen van beweegredenen die mensen weerhouden om deel te nemen  

De kennis en percepties met betrekking tot de bevolkingsonderzoeken naar kanker 
dienen verder in kaart gebracht te worden in België, zowel via kwantitatief als kwalitatief 
onderzoek. Op deze manier kunnen de doeltreffendste interventies ontwikkeld worden  
die een hogere responsgraad beogen. Hiervoor kan nagedacht worden over het opstellen 
van een standaard vragenlijst die op systematische wordt afgenomen bij de doelgroep  
(bij personen die wel en niet deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken). 

Hierbij moet er ook voldoende bijkomende aandacht zijn voor de kennis en percepties van 
kwetsbare groepen, etnische minderheden, mensen met een beperking en andere meer 
specifieke doelgroepen.  

Uitbreiding van de nomenclatuur voor testen binnen en buiten georganiseerde 
bevolkingsonderzoeken

Via het opstellen van een specifieke nomenclatuur voor testen die worden afgenomen 
binnen georganiseerde bevolkingsonderzoeken en testen die als opportunistisch gezien 
worden kan men meer efficiënt aan monitoring doen. Ook kunnen verschillen in terug- 
betalingen zorgen voor financiële drijfveren die opportunistische screening kunnen 
beperken. 

Bevorderen en uitbreiden van de uitwisseling van gegevens en resultaten tussen 
betrokken organisaties  

Er dient meer flexibiliteit te zijn bij de uitwisseling van gegevens omtrent de bevolkings- 
onderzoeken. Bij aanvragen om databanken te koppelen, moeten steeds erg tijdrovende 
administratieve procedures worden doorlopen. Statuten zouden toegekend kunnen 
worden aan betrokken organisaties (bv. CvKO,  Bruprev, CCR, BCR) die het mogelijk  
maken om op een eenvoudige manier gegevens met elkaar uit te wisselen zonder dat  
er gewacht moeten worden op de huidige controleprocedures. Dergelijke controles 
zouden ook a posteriori kunnen plaatsvinden zodat er reeds met de gegevens aan de  
slag gegaan kan worden.

Ook zouden gegevens van de bevolkingsonderzoeken (eenvoudiger) gekoppeld moeten 
kunnen worden aan socio-economische gegevens, aan HPV vaccinatiegegevens, en aan 
de IMA gegevens en het histopathologisch register met betrekking tot coloscopieën.  
Deze koppelingen zouden van groot belang kunnen zijn voor onderzoeksdoeleinden  
en om de kwaliteit van bestaande bevolkingsonderzoeken te bevorderen.  
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Meer ondersteuning bij screening-gerelateerde onderzoeken en pilootprojecten door 
de federale overheid  

Pilootprojecten (bv. MyPeBS-project) die betrekking hebben tot innovatieve bevolkings- 
onderzoeken zouden beter ondersteund moeten worden door de federale overheid. Zo kunnen 
dergelijke onderzoekprojecten, m.b.v. artikel 56 van het RIZIV, via nomenclatuur onder- 
steund worden. Dit verloopt echter moeizaam in België en dient te veranderen. Hoewel 
bevolkingsonderzoeken grotendeels onder de bevoegdheden van de regionale overheden 
vallen, blijft de federale overheid verantwoordelijk voor de nomenclatuur en worden op  
dit niveau ook financiële winsten geboekt door de regionale bevolkingsonderzoeken. 

Algemeen dient er meer aandacht te zijn voor toekomstige bevolkingsonderzoeken en 
moeten discussies opgestart worden om zich voor te bereiden op de zich aftekenende 
evolutie in de richting van risico-gestratificeerde screeningsprogramma’s. De hierbij 
essentiële rol van genetica en familiale geschiedenis vraagt naar zorgprofessionelen  
met de nodige kennis en vaardigheden. Ook ethische aspecten (bv. registratie van  
familiale geschiedenis van borstkanker) die hierbij aan bod komen, dienen op voorhand 
onderzocht en bediscussieerd te worden.  

Verdere stappen nemen om de HPV test als basistest te gebruiken bij  
bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker

Reeds lange tijd wordt er algemeen aanvaard dat bevolkingsonderzoeken naar baarmoeder- 
halskanker gebruik zouden moeten maken van de HPV-test als begintest. Ondanks de 
bewijsvoering die dit ondersteunt, ook in België, werd dit nog niet geïmplementeerd.  
De eerste stappen in de juiste richting werden reeds gezet (KCE rapport, IMC’s en IKW’s, 
HPV Roadbook, etc.) maar leverden nog geen resultaat op. Er moeten dringend verdere 
stappen gezet worden om de nodige aanpassingen te doen bij de screening naar  
baarmoederhalskanker. 
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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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Screening 

Thema’s Vaststellingen Aanbevelingen

Organisatie van 
activiteiten en diensten

Europese richtlijnen worden in de 
drie regio’s goed gevolgd. 

De dekkingsgraden van de  
georganiseerde bevolkings- 
onderzoeken in België behalen 
Europese doelstellingen niet. 

Verschillen in participatie 
naargelang inkomen zijn groter in 
België dan in andere OECD landen. 

Er is een lage participatie bij 
mensen met een handicap. 

Hoewel de HPV-test doeltreffender  
is, wordt deze niet vergoed 
wanneer hij als begintest wordt 
gebruikt. 

Beperken van opportunistische 
screening door deze minder terug 
te betalen en door een betere 
communicatie naar artsen en de 
doelgroepen te voorzien. 

Organiseren van pilootprojecten om 
verschillende soorten uitnodigingen 
uit te testen. 

Organiseren van baarmoederhals-
kankerscreening waarbij de HPV test 
als begintest wordt gebruikt in alle 
regio’s. 

Herzien van de nomenclatuur voor 
testen binnen en buiten georgani-
seerde bevolkingsonderzoeken. 

Onderzoek, evaluatie  
en innovaties 

Er bestaan gemandateerde 
expertisecentra in elk van de 
drie regio’s (CvKO, Bruprev vzw, 
CCRef).

De Stichting Kankerregister 
beoordeelt de kwaliteit van de 
georganiseerde bevolkings- 
onderzoeken.

Er zijn zeer weinig studies 
beschikbaar die inzichten  
bieden in de redenen voor  
(niet-)deelnames aan georgani-
seerde bevolkingsonderzoeken.

Er is een gebrek aan flexibiliteit in 
gegevensstromen en de toegang 
tot data voor evaluatie- of 
onderzoeksdoeleinden. 

Risicostratificatie bij bevolkings- 
onderzoeken kan leiden tot lagere 
kosten en meer gewonnen levens-
jaren.

Faciliteren van studies die inzichten 
verwerven in de redenen voor  
(niet-)deelnames aan georganiseerde 
bevolkingsonderzoeken, met name 
voor kwetsbare groepen. 

Erkennen van rechten voor 
bepaalde organisaties om op een 
meer eenvoudige manier gegevens 
omtrent bevolkingsonderzoeken uit 
te wisselen. 

Verhogen van federale investeringen 
in pilootprojecten op het gebied 
van kankerscreening (gestratifi-
ceerde screening en innovatieve 
bevolkingsonderzoeken). 
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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 alcohol-
gebruik te beperken.

4.  Vermindering van UV-blootstelling. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Erkenning van referentiecentra/expertisecentra. Dit impliceert:

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

• Een onafhankelijke evaluatie van de resultaten. 

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

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

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

3.  Een gevoelige stijging van het percentage patiënten dat tijdens hun verblijf in het 
ziekenhuis toegang heeft tot een oncocoach, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, 
onco-diëtist en onco-psycholoog.



Kankerbarometer - Editie 2021  —  32

10.4 Overleving
De overlevingscijfers hebben zijn positief geëvolueerd in de tijd, waarbij vooral in de 
afgelopen jaren vooruitgang is geboekt. Dit betekent dat er steeds meer mensen zijn 
die een breed scala aan nazorg nodig (zullen) hebben die moet georganiseerd worden. 
Hier denken we vooral aan:

 W Fysieke revalidatie.

 W Psychologische (onco)zorg.

 W Sociale ondersteuning.

 W Professionele reïntegratie.

 W Tertiaire preventie.

 W Vruchtbaarheidsondersteuning.

 W Ondersteuning bij Intimiteit & seksualiteit.

 W Erfelijkheid (indien relevant).

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

Dit met als doel:  

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de laatste tien jaar meer dan 350.000 mensen kanker overleefd.

Dit is een enorme stap voorwaarts, maar niet genoeg!

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


