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Situering
Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker is een initiatief van de Vlaamse overheid. De 
bedoeling van het bevolkingsonderzoek is om borstkanker vroeg op te sporen bij vrouwen van 50 
tot en met 69 jaar. De vrouwen in deze leeftijdsgroep krijgen de mogelijkheid om de twee jaar een 
kwaliteitsvolle screeningsmammografi e te laten nemen. 

Het bevolkingsonderzoek richt zich voornamelijk tot vrouwen zonder klachten of verhoogd risico. 
Het onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Het onderzoek is gratis voor wie 
aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds. Vrouwen die niet aangesloten zijn kunnen ook deelnemen 
aan het bevolkingsonderzoek, voor de  terugbetaling van het screeningsonderzoek kunnen ze best 
contact opnemen met hun verzekeringsinstelling of met het OCMW. 

Het streefdoel van de Vlaamse overheid is dat 75 % van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar tegen 2012 
deelneemt aan het bevolkingsonderzoek. 50,2% van de Vlaamse vrouwen tussen 50 en 69 jaar, liet 
de voorbije 2 jaar (2010-2011) een screeningsmammografi e nemen. Aangezien het streefcijfer 75 % 
bedraagt is er dus nog groeimarge.1

Borstkanker: enkele cijfers en feiten
Wat is borstkanker?
Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst. Kwaadaardige tumoren kunnen door ander weefsel 
heen groeien en de cellen kunnen zich verspreiden naar andere plaatsen en organen in het lichaam. Dit 
kan levensbedreigend zijn.

Komt borstkanker vaak voor in Vlaanderen?
Borstkanker is de kanker die het meest voorkomt bij vrouwen in Vlaanderen. In 2009 kregen in 
Vlaanderen 5533 vrouwen de diagnose van borstkanker. Driekwart van de vrouwen met borstkanker is 
ouder dan 50 jaar. Onder de leeftijd van 30 jaar is borstkanker erg zeldzaam.2 
In 2008 overleden 1361 vrouwen aan borstkanker. Borstkanker is nog steeds de meest dodelijke 
kanker voor vrouwen. Toch is het aantal vrouwen dat aan borstkanker overlijdt de laatste 10 jaar sterk 
verminderd dankzij vroegtijdige opsporing en een verbetering van de behandeling.3 

Resultaten van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Het bevolkingsonderzoek wil ervoor zorgen dat borstkankers vroegtijdig ontdekt worden, 
waardoor de behandeling sneller kan starten en de overlevingskansen stijgen. Tegelijk 
verzekert het bevolkingsonderzoek de kwaliteit van het onderzoek ondermeer door 
de röntgenfoto’s van de borsten door 2 radiologen onafhankelijk van elkaar te laten 
beoordelen (en nog eens door een derde radioloog wanneer de beoordeling van 
de twee radiologen verschilt). 

1  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: 
 http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Ziekten/Borstkankeropsporing/Deelnamegraad-aan-het-bevolkings 
 onderzoek-naar-borstkanker/
2  Referentie: Nationaal Kankerregister http://www.kankerregister.org/
3  Referentie: Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid 
 http://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Sterftecijfers/Cijfers-oorzaken-van-sterfte/Sterfte-door-borstkanker-en- 
 kankers-vrouwelijke-geslachtsorganen/



In de periode 2010 - 2011  werd in het kader van het bevolkingsonderzoek bij 1.933 een (beginnende) 
tumor vastgesteld. Dit is een cijfer bij benadering omdat de opvolgingsgegevens nog onvolledig 
waren bij de analyses. Iets minder dan 1 op de 2 tumoren werd in zo’n vroeg stadium ontdekt dat de 
genezingskans er boven de 95% ligt. De grootte van de tumor bepaalt ook mee hoe ingrijpend de 
behandeling zal zijn: bijna 8 op de 10 vrouwen konden behandeld worden zonder borstamputatie. Dat 
is veel meer dan wanneer een borstkanker pas ontdekt wordt als de tumor al voelbaar is. Een recente 
internationale studie, opgenomen in het British Medical Journal (BMJ), toont bovendien aan dat per 
1.000 vrouwen van 50 tot 69 jaar die gescreend worden, er 7 tot 9 levens gered worden. Deze resultaten 
beklemtonen hoe belangrijk het is om meer vrouwen te overtuigen zich te laten onderzoeken via het 
bevolkingsonderzoek4. 
Heel wat van de vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zullen elke twee jaar een screeningsmammografi e 
laten nemen maar waarbij dan gelukkig geen kanker gevonden wordt.

Borstkankeropsporing op bevolkingsniveau voor de leeftijdsgroep 50 tot en met 69 jaar is nog steeds 
een van de beste wapens in de strijd tegen borstkanker. Naast de opvolging en vroege opsporing bij 
mensen met een hoger risico (familiaal en erfelijk) en met adequate multidisciplinaire benadering en 
behandeling in ervaren borstklinieken.

Hoe kunnen vrouwen deelnemen?

De screeningsmammografi e wordt om de twee jaar aangeraden.
Vrouwen kunnen op twee manieren deelnemen aan het bevolkingsonderzoek:

- met een voorschrift van de arts voor een screeningsmammografi e
- met de uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing

Het woord screening betekent een test of onderzoek naar een ziekte bij een bepaalde groep personen, 
die geen symptomen of klachten hebben en zich niet ziek voelen.
Het doel van screening is ziekte vroeg op te sporen en behandelen van levensbedreigende aandoeningen 
om zo de sterfte te doen dalen en de levenskwaliteit te verhogen. 
Screening is niet bedoeld om diagnoses te stellen bij klachten. Screening brengt ook niet alle afwijkingen 
in beeld, zoals bv cystes. 

Hoeveel vrouwen nemen er deel in uw gemeente?

Het aandeel vrouwen tussen 50 en 69 jaar dat zich laat onderzoeken via het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker, stijgt de laatste jaren lichtjes. 

• In de provincie Limburg ligt de deelnamegraad in de periode 2010-2011 het hoogst: 61,4% van 
de vrouwen uit de doelgroep laat er zich onderzoeken. 

• Vlaams-Brabant scoort met 42,7% in de periode 2010-2011 het minst goed. Vooral in de rand 
rond Brussel bereikt het bevolkingsonderzoek minder vrouwen. 

• Het valt op dat in en rond alle grote steden minder vrouwen zich laten onderzoeken via het 
bevolkingsonderzoek. 

Participatie 2010 - 20126

Informatie over de participatie in uw gemeente kan je bij het Logo opvragen. 

Uitgebreide informatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is  terug
 vinden op de nieuwe website www.bevolkingsonderzoek.be.  

4 Jaarrapport 2011 – Bevolkingsonderzoek naar borstkanker
5 Persbericht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Bevolkingsonderzoek borstkanker bereikt 1 op de 2 vrouwen, 
23-10-2012. http://www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Bevolkingsonderzoek-borstkanker-bereikt-1-op-de-2-vrouwen/
6 Bron: Jaarrapport 2011 – Bevolkingsonderzoek naar borstkanker



 
Wat kan een lokaal bestuur doen?

Het is belangrijk dat het lokaal bestuur met haar initiatieven ertoe bijdraagt dat op basis van correcte 
en objectieve informatie vrouwen de keuze kunnen maken om zich al dan niet te laten onderzoeken. 

Bij het opstellen van een lokaal actieplan voor de sensibilisatie rond borstkankeropsporing is het 
belangrijk om een goede mix van acties te kiezen. Je kan op ondersteuning van het Logo rekenen om 
een actieplan samen te stellen, aangepast aan de specifi eke  context van je gemeente.

Een mix van acties biedt de meeste kans op slagen om vrouwen aan te zetten om deel te nemen aan het 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Bij de uitwerking van deze mix is het belangrijk om na te gaan of 
de acties gericht zijn op de verschillende doelgroepen in de gemeente. Zo zijn er acties die zich richten 
naar de algemene bevolking, naar prioritaire doelgroepen (bijvoorbeeld vrouwen van 50 tot en met 69 
jaar, allochtone vrouwen), naar lokale actoren of naar het eigen personeel. 

Ook is het belangrijk dat er verschillende strategieën aan bod komen, namelijk educatie, facilitatie en 
pleitbezorging. 

Educatie = Het aanbieden van informatie en sensibilisatie om zo de juiste kennis, attitude en vaardigheden 
bij de doelgroep te beïnvloeden.

Facilitatie = Voorzieningen creëren of aanpassen zodat gezonde keuzes voor de hand liggend zijn of 
ongezonde keuzes ontmoedigd worden. Dit kan gaan over structurele maatregelen en over het aanbod.

Pleitbezorging = Een wetgeving, beleidskader of organisatorisch klimaat tot stand brengen dat gezond 
gedrag in de hand werkt.
Hieronder staan een paar concrete voorbeelden.

Om een kwaliteitsvol actieplan op te stellen is een afgewogen mix van deze doelgroepen en strategieën 
belangrijk.

Deze doelgroepen en strategieën worden schematisch voorgesteld in een matrix. Deze matrix kan 
gebruikt worden als ondersteunend werkmodel om het denkproces te structureren. 

Voor meer informatie over de acties die in de matrix staan, neem contact op met je Logo.





Maak er werk van

Voor verdere informatie en adviezen kan u steeds terecht bij het Logo van 

uw regio. U vindt uw Logo via www.vlaamselogos.be.

Vlaamse expertisecentra:

VIGeZ (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie v.z.w.)

www.vigez.be en www.gezondegemeente.be: portaalsite over hoe een gezond-

heidsbeleid opzetten en met info en interventies voor alle gezondheidsthema’s. 

Contact: Bruno.Buytaert@vigez.be - werner.dewael@vigez.be

VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen v.z.w.) www.vad.be  

Contact: David.Mobius@vad.be
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Een meer theoretische onderbouw voor een lokaal gezondheidsbeleid vindt u 

in de brochure ‘Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal gezondheids-

beleid?’. U kan deze brochure downloaden op www.vigez.be door onderstaande 

QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

Op uw gezondheid


