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Voorwoord 
Ik zou deze thesis graag opdragen aan mijn twee overleden ooms, beiden voor de leeftijd van 35 jaar 

getroffen door kanker. Nonkel Jan (1956-1981) stierf aan een thymoom, nonkel Peterjan (1971-2003) 

aan een alveolair wekedelensarcoom. Hopelijk kunnen we behandelingen en preventieve maatregelen 

blijven verder verbeteren zodat deze ziekte ooit geen familieleden meer uit ons leven kan wegrukken. 

 

Verder wil ik nog een aantal mensen bedanken die geholpen hebben bij het tot stand komen van deze 

masterproef. Eerst en vooral iedereen die mij hielp bij het verzamelen van de nodige gegevens: Dr. 

Liesbet Van Eycken en Kris Henau van de Stichting Kankerregister, Frans Fierens van IRCEL en 

Wim Hardyns en Evelyn Verlinde van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en 

Eerstelijnsgezondheidszorg van onze faculteit. Daarnaast iedereen die mij hielp met advies toen ik met 

vragen zat rond de gepaste methodologie: Prof. Dr. Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt, Prof. Dr. 

Georges Van Maele van de afdeling voor Medische Informatica en Statistiek aan onze faculteit, 

Geneviève Van Maele van de UCL, Sam De Coster, assistent in onze faculteit, en Annelies 

Vandenbulcke, assistent op de afdeling Geografie. 

De grootste dankbaarheid gaat natuurlijk naar mijn twee promotoren. Beiden hadden een cruciale 

inbreng zonder dewelke het niet gelukt zou zijn om zover te komen. Prof. Fraeyman was altijd 

bereikbaar als ondersteuning voor alle praktische zaken maar ook en vooral als klankbord bij vragen 

en twijfels in elke stap van het onderzoek. Prof. Van Larebeke had het geduld om mij als volledige 

leek door dit ingewikkeld dossier te loodsen en mij van de nodige inhoudelijke input te voorzien om 

alles tot een goed einde te kunnen brengen.. 

Twee jaar geleden wist ik helemaal niet waaraan ik begon; er was misschien wel nog meer mogelijk 

geweest dan de resultaten die er nu zijn, maar ik stel me tevreden met het feit dat we samen toch een 

poging hebben ondernomen om een aantal beschikbare gegevens én mogelijkheden in België rond 

kankerepidemiologie in kaart te brengen. Ik hoop dan ook dat het een stimulans kan zijn voor andere 

onderzoekers om zelf een project op te zetten over hetzelfde thema. 

Tot slot ook een enorme dankjewel voor mijn ouders: zij hebben ervoor gezorgd dat ik geneeskunde 

kan studeren en zo mijn droom vervullen om arts te worden. 
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1 Abstract 
Achtergrond – Epidemiologisch onderzoek naar regionale en lokale verschillen in kankerincidentie is 

een belangrijk middel om meer te weten te komen over de verspreiding van het risico op kanker. Deze 

informatie kan een vertrekpunt zijn voor verder onderzoek, waarbij men een verhoging of verlaging 

van het risico tracht te correleren met de verspreiding van andere omgevingsparameters, bv. pollutie of 

socio-economische omstandigheden. Deze epidemiologie is relevant, want een gevonden verband 

tussen een indicator en een tumorincidentie op epidemiologisch niveau is een belangrijk argument 

voor het vermoeden van een causale relatie tussen de twee. 

Voor epidemiologisch onderzoek naar kankerincidentie is echter een goede kankerregistratie nodig. In 

België bestaat sinds een aantal jaar een Belgisch kankerregistratienetwerk, waardoor nu voor 

Vlaanderen betrouwbare incidentiecijfers bestaan voor tien jaar. Het ideale moment dus om deze 

cijfers verder te analyseren en proberen te correleren met andere data. 

Methodologie – Standardized Incidence Ratios per gemeente en per tumortype werden bekomen van 

de Belgische Stichting Kankerregister, voor de jaren 1999 t.e.m. 2008. Om de grote variabiliteit van 

incidentiecijfers op kleine schaal te corrigeren, maakte men bewust geen gebruik van ‘smoothing’, 

maar paste men een meta-analysemethode toe om tot een bemiddelde waarde over tien jaar te komen. 

Correlaties werden onderzocht met imissiewaarden van IRCEL voor SO2, NO2, ozon en fijn stof; met 

blootstellingswaarden en effectmerkers uit de biomonitoringcampagne van het Steunpunt Milieu en 

Gezondheid; en met socio-economische parameters. Dit gebeurde d.m.v. correlatiematrices met 

Spearman correlatiecoëfficiënten. 

Resultaten – Door de meta-analysemethode worden de betrouwbaarheidsintervallen duidelijk nauwer 

en kan men met meer zekerheid een uitspraak doen over het risico op verschillende soorten tumoren in 

de Vlaamse gemeentes. Verhoogde risico’s werden teruggevonden, zowel voor afzonderlijke 

gemeentes als voor verschillende aan elkaar grenzende gemeentes. De methode levert wel een missing 

waarde op telkens in één of meerdere jaren geen nieuwe diagnose voorkwam. 

De correlatiematrices leverden minder informatie op. De meldenswaardige resultaten zijn beperkt. De 

gegevens van IRCEL toonden een positieve correlatie tussen ozon en verschillende tumoren: long, 

colorectum, prostaat en leukemie. Longkanker komt meer voor in gemeentes met een lage socio-

economische status, borstkanker en prostaatkanker minder. Uit de biomonitoringgegevens kon niets 

afgeleid worden. 

Discussie – Op het eerste gezicht lijkt de meta-analysemethode een interessante benadering voor 

onderzoek naar incidentieverschillen op gemeentelijk niveau. Het verhoogt de betrouwbaarheid zonder 

het effect van een lokale oorzaak af te zwakken. Daardoor werden toch wel een aantal opvallende 

resultaten bekomen. De vele missing waarden begrensden wel gevoelig de mogelijkheden om verder 

onderzoek te doen naar correlaties en zorgden bovendien voor een bias. Door deze en andere 

beperkingen van de studie en door de ingewikkelde pathogenese van kanker was het dus veel 
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moeilijker om de vele correlatieresultaten te interpreteren. Er konden dan ook geen afdoende 

verklaringen gevonden worden voor de gevonden incidentieverschillen. 

 

 

2 Inleiding 
De strijd tegen kanker heeft door haar enorme impact op de volksgezondheid al decennialang een 

belangrijke plaats in onze samenleving. 20 % van de Europeanen sterft door kanker. Na 

cardiovasculaire aandoeningen is het de belangrijkste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit.(1) In 

Europa worden per jaar  meer dan 3 miljoen diagnoses van kanker gesteld; jaarlijks sterven 1,7 

miljoen mensen aan de ziekte.(2) 

In België kregen in 2008 59.996 mensen de diagnose kanker. In totaal stierven in datzelfde jaar 26.647 

Belgen aan kanker. Vandaag krijgt 1 op 3 mannen en 1 op 4 vrouwen kanker voor zijn/haar 75e 

verjaardag.(3) 

 

In die strijd tegen de ziekte speelt onderzoek een cruciale rol. Onderzoek naar mogelijke 

behandelingen, maar ook onderzoek naar de oorzaken van kanker. Heel veel van deze tumoren zijn 

namelijk te wijten aan voorkombare oorzaken. Dit blijkt o.a. uit de vergelijking tussen verschillende 

geografische gebieden. Voor elk type kanker bestaat een zeer groot verschil tussen streken met de 

hoogste en de laagste incidentie. Dat dit niet louter te wijten is aan genetische factoren en verschillen 

in diagnosestelling, blijkt uit de studie van kanker bij migranten.(4) Dit bracht Higgins en Muir ertoe 

om reeds in 1977 te stellen dat 80 % van alle tumoren te wijten is aan externe oorzaken, en dus 

mogelijks te voorkomen.(5) 

Epidemiologische studies kunnen dus belangrijke implicaties hebben voor oorzakelijke inzichten en de 

daaruit voortvloeiende mogelijke preventieve maatregelen. Vanuit de samenleving weerklinkt dan ook 

dikwijls (terecht) de vraag naar meer onderzoek: iedereen wil weten waar het risico op kanker 

verhoogd is en iedereen wil weten wat de oorzaak ervan is opdat men er iets zou kunnen aan doen. 

Met andere woorden, het belang van epidemiologische studies in kankeronderzoek kan nauwelijks 

overschat worden. 

 

 

2.1 Celbiologie 

Naast epidemiologische studies dragen natuurlijk ook cellulaire inzichten bij tot het onderzoek naar 

het ontstaan van tumoren. Een kort overzicht van een aantal essentiële termen is onontbeerlijk voor het 

kunnen interpreteren van epidemiologische resultaten. 
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Een tumor is een plaatselijk gezwel dat afwijkt van het normale weefsel als gevolg van een 

ongecontroleerd groeiproces van abnormale cellen.(6) Deze tumorcellen zijn meestal allemaal 

afkomstig van één gemeenschappelijke voorlopercel die een aantal beslissende wijzigingen in haar 

erfelijk materiaal ondergaan heeft. 

De overgang van een gewone cel tot een snel groeiende tumor wordt vaak uitgelegd a.h.v. de multistep 

theorie. In de initiatiefase wordt het DNA van een cel beschadigd; enkele mutaties – spontaan of 

veroorzaakt door een externe factor – accumuleren. Tijdens de daaropvolgende promotiefase ontstaat 

een klonale expansie van een aantal gemuteerde, voor kanker geïnitieerde cellen. Dit is een traag 

proces; carcinogenese is een proces dat 20 tot 30 jaar duurt, volgens sommigen zelfs ons hele leven. 

Deze lange latentieperiode is dan ook een van de redenen dat het zo moeilijk is om een uitspraak te 

kunnen doen over de oorzaak van het ontstaan van een tumor. 

De ontstane kloon en de instabiliteit in haar genoom zorgt voor een verhoogde kans op bijkomende 

mutaties die uiteindelijk zal leiden tot de maligne transformatie in een tumorcel. De progressiefase 

begint: een verhoogde proliferatie van genetisch instabiele cellen tot een klinisch herkenbare tumor, en 

uiteindelijk invasie en metastasering. 

 

Op basis van deze en andere celbiologische vaststellingen stelt Van Larebeke dat mutaties die leiden 

tot genetisch instabiele cellen wellicht een heel belangrijke rol spelen in het ontstaan van de meeste 

tumoren.(7, 8) Voor het ontstaan van een maligne, invasieve tumor zijn een aantal opeenvolgende 

mutaties in een cel nodig. Als we deze redenering doortrekken, kunnen we stellen dat de kans dat 

kanker ontstaat, bij benadering gegeven wordt door het product van de waarschijnlijkheid van elke 

mutatie apart. Daaruit volgt dat een minieme stijging in de mutatiefrequentie een grote stijging van de 

kankerincidentie tot gevolg kan hebben. Agentia die de mutatiefrequentie opdrijven, zijn dus van het 

grootste belang als verwekkers van kanker. Er is een consensus dat milieuverontreinigende stoffen 

hiertoe behoren. 

Bij het onderzoek naar de carcinogeniciteit van polluenten, rijst echter een probleem. Carcinogeniciteit 

van allerhande stoffen wordt namelijk meestal bepaald door de toediening van de stof aan proefdieren. 

Geïsoleerde blootstelling van ménsen aan een hoge dosis van een kankerverwekkende stof – zoals dit 

dus in laboratoria wordt uitgevoerd – is echter zeldzaam. In de realiteit zijn we blootgesteld aan een 

groot aantal verschillende carcinogenen, elk in lage dosis, die bovendien nog synergistisch kunnen 

werken. Extrapolatie van het kankerverwekkend vermogen in vivo op mensen is dus niet 

vanzelfsprekend.(9) Meestal gaat men uit van een lineaire relatie tussen dosis en mutagene activiteit. 

Bepaalde wetenschappers wijzen echter op het bestaan van een ‘low dose hypersensitivity’ voor 

bepaalde stoffen. Sommige agentia zouden bij zeer lage dosissen relatief sterker mutageen zijn bij zeer 

lage dosissen dan bij hogere. Verschillende mechanismen zouden dit kunnen verklaren. Zo zou een 

zeer lage dosis over een breed tijdsinterval erin slagen cellen te treffen zonder DNA-

herstelmechanismen te activeren.  
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Andere wetenschappers stellen dat lage dosissen net een beschermend effect kunnen hebben. Dit 

noemt men hormesis: hoge dosissen van een stof hebben een inhiberend effect maar lage dosissen een 

stimulerend. Zo krijgt men een U-vormige dosis-responscurve die door toxicologen bij verschillende 

stoffen wordt waargenomen.(10) Sommigen schuiven dit fenomeen nu naar voren als een universeel 

principe, ook van toepassing voor de risicobepaling van carcinogene polluenten en straling: 

blootstelling aan een lage dosis van een genotoxisch agens zou het kankerrisico bij de mens kunnen 

doen dalen.(11) In zijn rapport argumenteert Van Larebeke waarom deze veronderstelling niet kan 

kloppen.(9) Inderdaad, alhoewel een lage adaptieve dosis van een genotoxisch agens (bv. 1 cGy 

gammastraling) wel degelijk bescherming biedt tegen een daarop volgende zwaardere dosis (2 Gy) 

(door het aantal geïnduceerde tumoren te verminderen), verhoogt de adaptieve dosis op zichzelf wel 

degelijk het risico op kanker, zeker wanneer ze herhaald wordt. In feite is, m.b.t. mutaties en kanker, 

een echt hormetisch effect slechts denkbaar wanneer een lage blootstelling aan een exogeen agens een 

foutenvrij herstelmechanisme zou induceren dat het mutageen effect van endogene DNA schade zou 

verminderen. Dit is echter weinig waarschijnlijk: endogene processen veroorzaken voortdurend een 

relatief grote mate van DNA-schade die voortdurend efficiënt en foutenvrij hersteld wordt door DNA-

herstelmechanismen die wellicht permanent actief zijn. Dit is essentieel om de leefbaarheid van de cel 

te behouden. 

 

 

2.2 Kankerepidemiologie 

Er zijn dus twee courant gebruikte manieren om op zoek te gaan naar kankerverwekkende factoren: in 

het labo – hoofdzakelijk met dierexperimenten of in vitro testen – en epidemiologisch. De zoektocht 

naar verklaringen voor verschillen in het voorkomen van ziektes tussen verschillende plaatsen kan ons 

namelijk helpen om de etiologie van deze ziektes beter te begrijpen. 

De kankerepidemiologie begint natuurlijk bij het verzamelen van data, de zogenaamde 

kankerregistratie. Een mooi overzicht van wat beschikbaar is, wordt ongeveer om de vijf jaar 

gepubliceerd door de International Association of Cancer Registries: de CI5, ‘Cancer Incidence in 

Five Continents’.(12) Het bijhouden van kankerincidentiecijfers biedt heel veel epidemiologische 

mogelijkheden: vergelijkingen kunnen gemaakt worden tussen verschillende regio’s, tussen 

subgroepen, of doorheen de tijd. 

Ook in Vlaanderen bestaat sinds een 15-tal jaar een kankerregistratie. In 1997 werden verschillende 

bestaande kankerregistratiesystemen verzameld in het Vlaams Kankerregistratienetwerk. De eerste 

twee jaren zijn minder betrouwbaar, maar vanaf 1999 beschikt men voor Vlaanderen dus over 

bruikbare gemeentelijke incidentiecijfers, per geslacht en per tumor. In 2005 is dit netwerk vervolgens 

opgenomen in de Belgische Stichting Kankerregister, waar sindsdien incidentiecijfers uit Vlaanderen, 

Brussel en Wallonië samenkomen. Ondertussen werden reeds vier rapporten gepubliceerd over het 
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werk van deze kankerregistratie: twee door het toenmalige Vlaams Kankerregistratienetwerk (13, 14) 

en twee door de Belgische Stichting Kankerregister (3, 15). Deze brengen telkens verslag uit van de 

frequentie van voorkomen, de regionale verschillen en de evoluties in de tijd. 

 

De laatste jaren was in de internationale medische literatuur een stijging merkbaar van studies die 

regionale vergelijkingen maken op lokale (‘small-area’) schaal. Dit was voorheen moeilijker, maar 

nieuwe mogelijkheden ontstonden door zowel verbetering in de dataverzameling als nieuwe 

statistische methodes.(16) Voorbeelden van dergelijke studies bestaan o.a.in Cuba (17), Canada (18), 

Spanje (19), Italië (20) en Iran(21). Ook in Limburg werd door Prof. Buntinx et al. enkele jaren 

geleden een dergelijke studie ondernomen en gepubliceerd.(22) 

De meeste van deze studies gebruiken voor het vergelijken van populaties gestandaardiseerde 

incidentiecijfers. Meestal gaat het om een Standardized Incidence Ratio, SIR, of Standardized 

Mortality Ratio, SMR. Dit is een vorm van indirecte standaardisatie.(16) Men kan het verwachte 

aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een populatie berekenen door de algemene incidentiecijfers 

toe te passen op de specifieke leeftijds– en geslachtsstructuur van die populatie. De SIR is dan de 

verhouding van het waargenomen aantal op het verwachte aantal. Men kan begrijpen dat de SIR-

waarde op deze manier een schatting geeft van het relatieve risico van de populatie op die ziekte t.o.v. 

de referentiepopulatie. 

De toepassing van deze methode voor (zeldzame) ziektes op lokale schaal heeft belangrijke implicaties. 

Het kleine verwachte aantal in deze populaties zal leiden tot een grote relatieve variabiliteit en extreme 

SIR-waarden, zeker indien men deze berekent per jaar. Dit wordt het duidelijkst a.h.v. een voorbeeld. 

In een kleine gemeente in Vlaanderen kunnen bv. om de twee jaar slechts drie gevallen van 

baarmoederhalskanker voorkomen. Stel dat het relatieve risico van de inwoners van deze gemeente op 

baarmoederhalskanker t.o.v. de rest van Vlaanderen niet verhoogd of verlaagd is, dan zal het 

verwachte aantal gelijk zijn aan 1,5. In het jaar x kan dit resulteren in een SIR-waarde van 1,33 (2/1,5) 

of zelfs 2 (3/1,5) – wat in de kankerepidemiologie al op een sterk verhoogd risico wijst – terwijl het 

jaar erop de SIR dan waarschijnlijk slechts 0,66 (1/1,5) zal zijn. Vaak zal men zelfs 0-waarden 

vaststellen, als er dat jaar geen baarmoederhalskanker vastgesteld werd. Voor kleine populaties wordt 

de SIR dus zeer variabel, met in bepaalde jaren extreme uitschieters, en dus is haar voorspellende 

waarde beperkt. Dit uit zich ook in een breed betrouwbaarheidsinterval indien dit tijdens de statistiek 

berekend werd. 

 

Vaak is de volgende stap bij deze epidemiologische studies het uitzetten van de berekende SIR-

waarden op een geografische kaart. De meerwaarde van een kaart bestaat er in dat ze een beter beeld 

geeft van waar verhoogde of verlaagde risico’s zich bevinden in de ruimte, waardoor het bijvoorbeeld 

makkelijker wordt om clusters van verschillende aangrenzende regio’s met een vergelijkbaar risico op 

te sporen. 
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De hierboven beschreven variabiliteit zal echter ook hier voor problemen zorgen. Dunbevolkte 

gebieden bestrijken meestal een groot oppervlak op kaarten, waardoor hun weinig betrouwbare SIR-

waarden het beeld van de kaart volledig kunnen vervalsen. De interpretatie van kaarten wordt dus 

moeilijker, ook al doordat toevallige variaties in een cluster van gebieden met verhoogd of verlaagd 

risico de homogeniciteit van die cluster op de kaart kunnen verstoren. 

De oplossing die in de meeste studies aangewend wordt, is ‘smoothen’. Bij smoothen wordt het 

relatief risico niet alleen door de lokale SIR bepaald, maar ook door het verschil met de gemiddelde 

waarde in de omliggende, aangrenzende gebieden op de kaart. Hoe kleiner de populatie en dus hoe 

kleiner het verwachte aantal, hoe groter dat deze tweede factor doorweegt in herberekening. Op die 

manier biedt de methode dus een oplossing voor de vermelde problemen. 

Vergelijkingen in bovenstaande studies tussen kaarten met SIR-waarden en kaarten met de 

herberekende, ‘gesmoothe’ waarde tonen duidelijk aan dat de variabiliteit door deze methode 

vermindert en dat extreme uitschieters verdwijnen. De gesmoothe kaart wordt meer afgevlakt en geeft 

een duidelijker beeld van patronen en clusters over de grenzen van verschillende gebieden heen. 

De gevolgen voor de interpretatie zijn logisch: een deel van de toevallige variabiliteit wordt 

uitgeschakeld en het geheel krijgt een meer realistisch karakter, maar tegelijk zullen bepaalde 

plaatselijke hoog-risico gebieden niet langer opvallen. Met andere woorden, de specificiteit stijgt maar 

de sensitiviteit daalt. 

 

Het hier voorgestelde onderzoek vertrok van de gemeentelijke incidentiecijfers van het Vlaams 

Kankerregistratienetwerk sinds 1999. Na overleg werd beslist om de sensitiviteit zoveel mogelijk wél 

te bewaren. Er is namelijk reden om aan te nemen dat er bij kanker niet alleen incidentieverschillen 

bestaan tussen verschillende streken (op basis van bijvoorbeeld verschillen in levensstijl of industrie 

en landbouw) maar dat in een bepaalde gemeente of wijk ook lokaal een verhoogd risico kan bestaan, 

bijvoorbeeld door de vervuiling vanuit een puntbron. 

Bijvoorbeeld werden de voorbije jaren een heleboel studies ondernomen over de mogelijke 

gezondheidseffecten van een verbrandingsoven of stortplaats op de inwoners in de nabije omgeving. 

Porta et al. maakten een review van alle studies rond afvalverwerking en haar gezondheidseffecten, 

waaronder ook kanker.(23) Ze kwamen tot de conclusie dat vele studies niet krachtig genoeg zijn om 

statistisch significante verschillen vast te stellen maar dat er wel degelijk licht verhoogde relatieve 

risico’s kunnen vastgesteld worden voor wijken of gemeentes waar afval verwerkt word, en dit voor 

verschillende tumoren. Ook over kerncentrales werden al gelijkaardige studies gepubliceerd.(24, 25)  

De resultaten van humane biomonitoring wijzen in dezelfde richting: zowel de concentratie van 

bepaalde polluenten als de gezondheidsmerkers die gemeten werden, vertoonden verschillen tussen 

gemeentes. (cf. infra) 

Bovendien was het de bedoeling van dit onderzoek om na het vergelijken van de incidentie tussen de 

verschillende gemeentes verder te gaan met het opzoeken van mogelijke correlaties met verschillen 
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tussen gemeentes in omgevingsfactoren of in socio-economische factoren. (cf. infra) Ook vanuit dit 

oogpunt was het interessanter om bij de oorspronkelijke gegevens te blijven en niet te smoothen. 

Nu men voor Vlaanderen ondertussen toch al over tien jaar gegevens beschikt, kan men ook 

makkelijker deze keuze maken. Door de grotere aantallen zijn toevallige variaties veel makkelijker uit 

te sluiten over een periode van tien jaar dan over een periode van een jaar. 

 

Ter conclusie, dit onderzoek kan in twee opzichten in zekere zin uniek genoemd worden. Ten eerste 

werd er dus gezocht naar een nieuwe methode om om te gaan met de grote variabiliteit van 

incidentiecijfers op lokale schaal en toch een hoge sensitiviteit te bewaren. Ten tweede is het – los van 

de gebruike methode – één van de eerste onderzoeken in dit onderzoeksdomein in Vlaanderen. 

De rapporten van de kankerregistratie en het artikel van Buntinx et al. (22) zijn de enige ons bekende, 

gepubliceerde studies uit dit onderzoeksdomein in Vlaanderen. Deze maakten bovendien allemaal 

gebruik van de ‘smoothing’ methode.  

 

 

2.3 Correlaties 

Indien in een onderzoek lokaal een verhoogde kankerincidentie vastgesteld wordt, kan men dit 

proberen te koppelen aan het (frequenter) voorkomen in die regio van een heleboel zaken die 

potentieel kanker kunnen veroorzaken. De lange latentieperiode en het feit dat zeer veel verschillende 

factoren een rol kunnen spelen, maakt het echter ontzettend moeilijk om een verband te ontdekken. 

Men verdeelt de externe oorzaken van kanker meestal in individuele en collectieve factoren. Gekende 

individuele risicofactoren zijn roken, alcohol, voeding, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging… 

Onder collectieve risicofactoren verstaat men vooral arbeidsomstandigheden en pollutie – chemisch 

(bv. Asbest), fysisch (bv. straling) en biologisch (bv. virussen). 

Er bestaat echter onenigheid over het relatief belang van deze twee groepen als oorzaak van kanker. 

Een gekende Amerikaanse review van Doll en Peto uit 1981 stelde dat slechts 4 % van de totale 

kankersterfte te wijten was aan beroepsblootstelling, en slechts 2 % aan vervuiling van het 

leefmilieu.(26) Deze publicatie beïnvloedde jarenlang het debat, met meer dan 1000 citaties. De 

auteurs gingen er echter van uit dat de som van alle risico’s gelijk moest zijn aan 100 %, wat het 

multifactoriële mechanisme van kanker volledig negeerde en wat waarschijnlijk geleid heeft tot een 

zware onderschatting van de impact van deze omgevingsfactoren.(27) De stijgende incidentie van vele 

tumoren sinds de Tweede Wereldoorlog ondanks een dalend tabak- en alcoholgebruik in de westerse 

landen wijst in dezelfde richting. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat deze stijging niet 

volledig te wijten kan zijn aan de vergrijzing en de verbeterde diagnosemiddelen, wat dus het 

potentieel belang van de collectieve risicofactoren onderlijnt.(28) 
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Bovendien is de scheiding tussen individuele en collectieve risicofactoren niet altijd gemakkelijk af te 

lijnen. De mogelijke invalswegen voor externe carcinogenen zijn in de eerste plaats drieërlei: straling, 

ademhaling en voeding. Voeding is veruit de belangrijkste van de drie, zowel door genotoxische 

bestanddelen als door kankerbevorderende (o.a. hormoonverstorend). Een duidelijke grens tussen 

individu en collectief is hier echter niet mogelijk. Het voedingspatroon is in de eerste plaats een 

individuele risicofactor, maar de ongezonde samenstelling van die voeding is een collectief verhoogd 

risico. 

 

In een poging om de bekomen geografische verschillen te correleren aan externe oorzaken, werd 

omwille van bovenstaande redenen geopteerd om in de eerste plaats collectieve risicofactoren te 

bestuderen. Een betrouwbare bron van informatie over omgevingsfactoren is de Vlaamse 

Milieumaatschappij. De VMM heeft verschillende taken: ze waakt over lucht- en waterkwaliteit en ze 

stelt elk jaar een Milieurapport op.(29) Het interessantst om te correleren met kanker zijn de gegevens 

van luchtmetingen. De vervuiling van onze lucht wordt continu opgemeten door de VMM, zowel 

emissiewaarden t.h.v. de fabrieken als imissiewaarden t.h.v. meetpalen overal ter lande. Voor 

imissiewaarden beschikt men voor vier stoffen over accurate cijfers: ozon, fijn stof (PM10), 

stikstofdioxide en zwaveldioxide. 

In het Jaarverslag van de VMM wordt meer uitleg gegeven over de stof, haar samenstelling, oorsprong, 

gezondheidseffecten…(30) Zwaveldioxide (SO2) is een kleurloos gas dat vooral ontstaat door de 

verbranding van zwavelhoudende, fossiele brandstoffen zoals kolen en aardolie. In Vlaanderen leveren 

de industrie (35%) en de raffinaderijen (24%) de grootste bijdrage aan de SO2-uitstoot. Bij inademing 

is SO2 irriterend en bij hoge concentraties kan het ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral bij 

personen die lijden aan astma of chronische longziekten. 

Stikstofoxiden (NOx) bestaan uit een mengsel van stikstofdioxide (NO2) en stikstofmonoxide (NO). 

Bij verbrandingsprocessen ontstaat eerst vooral NO, dat dan wordt omgezet tot NO2 door reacties met 

zuurstof en ozon. Vooral NO2 is schadelijk voor de mens. Stikstofoxiden worden voornamelijk 

uitgestoten bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen; de belangrijkste bron in Vlaanderen is 

het verkeer. 

Ozon (O3) is een secundaire polluent die op warme dagen onder invloed van zonlicht gevormd wordt 

op basis van de precursoren NOx en VOC (Vluchtige Organische Componenten). Ozon wordt dus niet 

rechtstreeks uitgestoten, maar in de omgevingslucht gevormd door fotochemische reacties in de 

atmosfeer. Door zijn sterk oxiderend vermogen kan ozon een aantal gezondheidseffecten veroorzaken, 

waaronder (tijdelijke) longfunctievermindering. 

Fijn stof (PM = Particulate Matter) is een mengsel van vloeibare of vaste deeltjes met uiteenlopende 

samenstellingen en afmetingen. PM10 en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes met respectievelijk 

een aërodynamische diameter kleiner dan 10 en 2,5 µm. De belangrijkste bronnen van fijn stof 

verschillen naargelang de diameter, algemeen zijn de belangrijkste bronnen industrie, land- en 
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tuinbouw en resuspensie (opwaaiend stof door verkeer en bewerken van landbouwgronden). De 

grootste oorzaak echter is het verkeer. Studies hebben verbanden aangetoond tussen de aanwezigheid 

van PM in de omgevingslucht en gezondheidseffecten op korte en lange termijn. Bij korte episodes  

van luchtverontreiniging (24u) verergeren bestaande gezondheidsproblemen zoals luchtweginfecties 

en astma. Bij chronische blootstelling maakt de WGO melding van een vermindering van longfunctie, 

een toename van chronische luchtwegaandoeningen en een verminderde levensverwachting. 

Een interessante studie over fijn stof – zowel qua inhoud als qua methode verwant aan dit onderzoek – 

werd gepubliceerd door Nawrot et al.(31) Zij onderzochten het verband tussen longkankersterfte en 

concentraties van PM2,5 in de landen van Europa. Dit onderzoek ambieert net hetzelfde, maar dan voor 

de gemeentes van Vlaanderen. 

 

Om het effect op de gezondheid van een polluent in het milieu in te schatten, moet men eerst een idee 

hebben over hoe en in welke mate deze in het lichaam opgenomen wordt. Deze factor is voor vele 

stoffen nu nog niet genoeg gekend. Biomonitoring biedt een oplossing voor dit probleem; deze “vult 

de nog bestaande leemten in de oorzaak-gevolgketen in de milieugezondheidszorg op.”(32) 

Biomonitoring kan gericht meten bij participanten: zowel bloed- of urineconcentraties van bepaalde 

schadelijke stoffen als biomerkers voor gezondheidseffecten.  

Een eerste uitgebreid biomonitoringsonderzoek greep in Vlaanderen plaats in 1999. Vervolgens 

voerde een Steunpunt Milieu en Gezondheid twee maal dergelijk onderzoek in Vlaanderen uit. In 

beide campagnes waren er aparte metingen voor pasgeborenen, adolescenten en volwassenen. Elke 

leeftijdscategorie levert andere informatie op. De volwassenen zijn degene die op korte termijn 

waarschijnlijk het meest gezondheidsklachten zullen vertonen als gevolg van de blootstelling. Deze 

blootstelling zal voor vele biologisch niet-afbreekbare stoffen wel levenslang opgebouwd zijn. De 

resultaten bij adolescenten komen daarom het best overeen met de recente blootstelling, meer dan bij 

pasgeborenen waar een groot deel van blootstelling afkomstig is van de moeder via het 

navelstrengbloed. De blootstelling bij pasgeborenen ten slotte hebben waarschijnlijk het grootste 

gezondheidseffect, aangezien zij het meest kwetsbaar zijn voor schade. 

In de eerste biomonitoringscampagne (2002-2006) werd de hypothese getoetst of het wonen in 

verschillende regio’s in Vlaanderen een meetbare impact heeft. Daarvoor werden acht 

aandachtsgebieden met een specifieke milieusituatie uitgekozen: Antwerpse agglomeratie, Gentse 

agglomeratie, de fruitstreek, landelijk Vlaanderen, regio Albertkanaal, regio Olen, het Antwerpse en 

Gentse havengebied en het gebied rond verbrandingsovens. 

Verschillen tussen de aandachtsgebieden waren beperkt, de inwendige blootstelling aan vervuilende 

stoffen bleek in Vlaanderen grotendeels homogeen te zijn. Er werden echter wel lokale verschillen 

vastgesteld: bepaalde gemeentes hadden significant hogere waarden voor de een of andere stof dan de 

rest.(33-35) Dit was een van de redenen om de gemeentelijke kankerincidentiecijfers niet aan te passen 

op basis van de incidentiecijfers van naburige gemeentes. (cf. supra) 
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In de tweede campagne (2007-2011) wou men vooral nagaan of wonen in de buurt van een puntbron 

een impact heeft. Daarvoor werden een aantal ‘hotspots’ uitgekozen en die werden vergeleken met een 

referentiepopulatie, samengesteld uit participanten uit gans Vlaanderen. Daarvoor werden deze keer 

enkel adolescenten onderzocht, aangezien men vooral meer wou weten over de recente vervuiling en 

haar gevolgen. De resultaten van hotspots Menen en Genk-Zuid werden recent bekend gemaakt.(36, 

37) Op basis van de gegevens van biomonitoringcampagne 2007-2011 werd vastgesteld dat de 

gemeenten Diepenbeek, Menen en Wevelgem ongunstige waarden vertonen voor zware metalen, 

blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen en hoeveelheid DNA breuken. Ook in de 

zone Genk-Zuid werden gelijkaardige waarnemingen gedaan, doch de bevolking in de wijken die bij 

het onderzoek in Genk-Zuid betrokken waren maakt slechts een te gering deel uit van de totale Genkse 

bevolking om te kunnen stellen dat de waarden bekomen voor Genk-Zuid werkelijk representatief zijn 

voor het geheel van Genk. 

Dat met deze gegevens interessante studies in dit onderzoeksdomein ondernomen kunnen worden, 

werd bewezen door De Coster et al.(38) Het doel van deze studie was eigenlijk hetzelfde als in dit 

thesisonderzoek: nagaan of het verblijven in een gebied met hoge vervuiling met een of andere stof 

een invloed heeft op de kankerincidentie in Vlaanderen. Aangezien er toen nog niet zoveel 

kankerincidentiegegevens beschikbaar waren, koos men om de biomerkers voor gezondheidseffecten 

te gebruiken als schatter voor het risico op kanker. Ten eerste onderzocht men in welke 

aandachtsgebieden deze biomerkers significant verhoogd waren en ten tweede zocht men d.m.v. 

lineaire regressie naar associaties tussen de biomerkers en gemeten bloed-/urineconcentraties van 

vervuilende stoffen. 

 

Gegevens van kankerregistratiedatabanken kunnen ook nog voor een andere soort correlatieonderzoek 

gebruikt worden. Zo werd in talloze artikels in de literatuur onderzocht of er een verband bestaat 

tussen kanker en socio-economische status (SES). Het is echter belangrijk om dit specifieker te 

definiëren. Een verband tussen SES en overleving of stadium bij diagnose zegt vooral veel over 

ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorg, terwijl een verband tussen SES en incidentie veel meer 

kan bijleren over etiologie. 

Een indrukwekkende studie in deze laatste categorie werd gemaakt m.b.v. de gegevens van het 

Amerikaanse kankerregistratienetwerk SEER.(39) Clegg et al. koppelden de gegevens van de 

participanten uit de SEER-databank aan die van een andere databank met zelf-gerapporteerde 

gegevens over socio-economische en demografische kenmerken zoals scholingsgraad, ethniciteit, 

gezinsinkomen, armoedestatus, beroep… Deze kenmerken werden onderverdeeld in categorieën en 

vervolgens werden op gelijkaardige manier als in geografische studies incidentieratio’s berekend, voor 

alle tumoren tesamen én voor een aantal tumoren apart. Dit leverde een enorme verzameling resultaten 

op. De meest opvallende vaststelling was dat mannen met minder dan een diploma van de middelbare 

school 3x meer kans op kanker hebben dan mannen met een universitair diploma. Opmerkelijk is dat 
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de correlaties verschillen naargelang het tumortype: de meeste socio-economische kenmerken 

vertoonden een negatieve correlatie met longkanker en baarmoederhalskanker, maar een positieve 

correlatie met borstkanker, prostaatkanker en melanoom. Mensen met een hogere socio-economische 

status hebben dus minder kans op longkanker, maar meer kans op melanoom. Met 

colorectumcarcinoom werd dan weer geen verband gevonden. Een gelijkaardige studie van Bhayat et 

al. bij leukemie kon ook geen correlatie vaststellen.(40) 

De hier vermelde studies beschikten echter over individuele gegevens, in dit onderzoek werd gewerkt 

met gemeentelijke incidentiecijfers. In hun artikel halen Clegg et al. terecht aan dat de socio-

economische status van de wijk of gemeente waarin men woont niet noodzakelijk een goeie schatter is 

voor de individuele SES. Beiden kunnen echter waardevol zijn.(39) In Nederland bijvoorbeeld 

beschikt men over een SES-index per postcode, berekend a.h.v. drie indicatoren: gemiddeld inkomen 

per gezin, het percentage gezinnen met een laag inkomen, en het percentage gezinnen met een lage 

scholingsgraad. van der Aa gebruikte deze data om correlaties te onderzoeken met gegevens uit de 

Nederlandse Kankerregistratie.(41, 42) Ook hier verschilden de resultaten naargelang het tumortype: 

een lage socio-economische status kwam overeen met een verhoogd risico op baarmoederhalskanker 

(41) maar ook met een verlaagd risico op melanoom.(42) 

Indien men dit alles terugkoppelt aan de discussie hierboven over individuele vs. collectieve 

risicofactoren, kan men opnieuw twee kanten op bij de interpretatie van deze bevindingen. Aan de ene 

kant is het duidelijk dat er een verband bestaat tussen socio-economische status en individuele 

levensstijlfactoren die een invloed hebben op kankerrisico (roken, alcohol, maar ook UV-blootstelling). 

Aan de andere kant kan men diezelfde socio-economische verschillen ook koppelen aan collectieve 

risicofactoren. Zo toonde een Zweedse studie aan dat er een verband bestaat tussen maagkanker en 

beroep.(43) En Corburn schreef een artikel over hoe mensen met een lage socio-economische status 

meer blootgesteld worden aan dezelfde ongezonde omgevingsfactoren.(44) 

 

 

3 Methodologie 

3.1 Kankerincidentie 

3.1.1 Gegevens 

De kankerincidentiecijfers werden aangevraagd bij de Belgische Stichting Kankerregister. Zoals in de 

inleiding vermeld worden in België de kankerincidentiecijfers vandaag verzameld en berekend door 

deze organisatie. Tot 2004 gebeurde dit door het Vlaams Kankerregistratienetwerk. De methodologie 

van zowel voor 2004 als erna staat beschreven in het eerste rapport van de Belgische Stichting (15) en 

zijn gebaseerd op de statistiek van het International Agency for Research on Cancer.(45) 

De gegevens van het Kankerregister die gebruikt werden om verder mee te werken, zijn een 

jaarlijkse Standardized Incidence Ratio (SIR) en een 95%-betrouwbaarheidsinterval. Een SIR is 
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zoals in de inleiding beschreven werd, een vorm van indirecte standaardisatie. Per leeftijdscategorie 

van 5 jaar berekent men het aantal verwachte ziektegevallen in een gemeente aan de hand van de 

leeftijdsspecifieke ziektecijfers van Vlaanderen. De SIR is dan de verhouding tussen het 

waargenomen aantal gevallen in de gemeente en de som van de leeftijdsspecifieke verwachte 

aantallen.  

Een SIR kan dus hoger zijn dan 1 (verhoogde incidentie t.o.v. Vlaanderen) of lager (verlaagde 

incidentie), maar vaak is de spreiding van het betrouwbaarheidsinterval zeer breed en is het verschil 

dus niet statistisch significant. De reden hiervoor werd eerder beschreven; de kleine 

steekproefaantallen zorgen voor een grote toevallige variabiliteit. Hoe kleiner de gemeente, hoe groter 

dus de kans op een breed betrouwbaarheidsinterval. Met andere woorden, de jaarlijkse 

incidentiecijfers van het Kankerregister zeggen weinig significants over intercommunale verschillen. 

Zeker als je de gegevens per tumor bekijkt, krijg je voor kleine gemeentes zeer kleine getallen en 

wordt het heel moeilijk om nog toevallige variaties uit te sluiten. 

 

Op het moment van de studie waren er voor Vlaanderen cijfers verkrijgbaar voor de jaren 1999 tem 

2008. Per jaar werd een incidentiecijfer vrijgegeven per tumor, per gemeente en per geslacht. 

De indeling van de tumoren gebeurt in België volgens de ICD-code. De International Classification of 

Diseases is een internationaal gebruikte lijst van ziekten, opgesteld door de WHO, gecodeerd per 

diagnose.(46) 

Tabel 1 toont de tumoren die opgenomen zijn bij dit onderzoek. 

 

Tabel 1. Overzicht tumoren en hun ICD-code 

ICD-code Tumor ICD-code Tumor 

C18-C20 Colorectum C56 Ovarium 

C25 Pancreas C64 Nier 

C32 Larynx C67 Blaas 

C34 Long C71-C72 Centraal Zenuwstelsel 

C45 Mesothelioom C81 Hodgkin 

C50 Borst C82-C85 Non-Hodgkin 

C61 Prostaat C91-C95 Leukemie 

C62 Testis   

 

De indeling van de gemeentes is gebaseerd op de NIS-code. Deze werd ontwikkeld in de jaren 60 door 

het Nationaal Instituut voor Statistiek en geeft een code aan elk geografisch gebied in België.(47) Ze 

bestaat uit vijf cijfers: het eerste geeft de provincie aan, het tweede het arrondissement, en de laatste 

drie de gemeente. Een voorbeeld: 30.000 is de provincie West-Vlaanderen, 34.000 het arrondissement 
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Kortrijk en 34.027 de gemeente Menen. 

Binnen elke gemeente werd dan ook nog eens een onderscheid gemaakt tussen de twee geslachten. 

Tabel 2 toont een voorbeeld van de gegevens uit de databank voor het arrondissement Hasselt. 

 

Tabel 2. Gegevens Kankerregister voor colorectale tumoren bij mannen in 1999, in het 

arrondissement Hasselt 

ICD-code Geslacht Jaar NIS-code Regio Observed Expected SIR 95% CI 

C18-C20 M 1999 71002 As 2 1,99 100,39 [12,15;362,41] 

C18-C20 M 1999 71004 Beringen 6 11,28 53,18 [19,52;115,92] 

C18-C20 M 1999 71011 Diepenbeek 6 4,51 132,91 [48,78;289,74] 

C18-C20 M 1999 71016 Genk 24 17,85 134,46 [86,19;199] 

C18-C20 M 1999 71017 Gingelom 3 2,80 107,10 [22,06;312,73] 

C18-C20 M 1999 71020 Halen 6 3,08 194,82 [71,5;424,71] 

C18-C20 M 1999 71069 Ham 2 3,06 65,42 [7,92;236,17] 

C18-C20 M 1999 71022 Hasselt 24 22,61 106,13 [68,03;157,08] 

C18-C20 M 1999 71024 Herk-de-Stad 10 3,62 276,60 [132,77;508,94] 

C18-C20 M 1999 71070 Heusden-Zolder 9 8,34 107,91 [49,42;205,02] 

C18-C20 M 1999 71034 Leopoldsburg 6 4,66 128,76 [47,26;280,7] 

C18-C20 M 1999 71037 Lummen 3 4,40 68,23 [14,05;199,22] 

C18-C20 M 1999 71045 Nieuwerkerken 0 2,09 0,00 [0;0] 

C18-C20 M 1999 71047 Opglabbeek 4 2,12 188,48 [51,27;482,51] 

C18-C20 M 1999 71053 Sint-Truiden 11 13,11 83,91 [41,87;150,2] 

C18-C20 M 1999 71057 Tessenderlo 5 4,96 100,74 [32,64;234,72] 

C18-C20 M 1999 71066 Zonhoven 8 5,16 155,07 [66,84;305,5] 

C18-C20 M 1999 71067 Zutendaal 2 1,69 118,30 [14,31;427,07] 

 

De inwonersaantallen die af en toe bijgevoegd werden om de vergelijking tussen gemeentes 

overzichtelijker te maken, komen van de website lokalestatistieken.be. 

Deze site is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen; 

alle officiële gemeentelijke statistieken zijn er te vinden. De site wil zo bijdragen aan de systematische 

uitbouw van een algemene toegang tot databanken en statistieken en wil tevens de aanmaak en 

ontsluiting van gemeentelijke statistieken optimaliseren.(48) 

De weergegeven inwonersaantallen zijn het gemiddelde van de afzonderlijke aantallen voor de jaren 

1999 t.e.m. 2008, overeenkomstig met de periode van beschikbare kankerincidentiecijfers. 

 

3.1.2 Methode 

Voor het eerst waren er het voorbije jaar betrouwbare incidentiecijfers beschikbaar voor elke gemeente 

in Vlaanderen gedurende 10 opeenvolgende jaren. Dit bood een unieke opportuniteit om de incidentie 

over een langere periode te kunnen onderzoeken en zo de onzekerheid gevoelig te verminderen. 
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Daarvoor hoeft men enkel de SIR’s te herberekenen, met de gesommeerde waargenomen en verwachte 

aantallen. Dit was echter niet mogelijk, aangezien de leeftijdsspecifieke cijfers niet vrijgegeven 

worden door het Kankerregister. Er moest dus een manier gevonden worden om de tien SIR-waarden 

voor eenzelfde tumor, gemeente en geslacht te bemiddelen. Simpelweg een rekenkundig gemiddelde 

berekenen is echter niet mogelijk, aangezien deze geen rekening houdt met de 

betrouwbaarheidsintervallen. 

Een zelf bedacht alternatief is de meta-analysemethode gebruiken. Bij meta-analyses ziet men vaak 

een ‘combined estimate’ van een aantal odds ratio’s of relatieve risico’s met betrouwbaarheidsinterval. 

Maar ook voor gestandaardiseerde ratio’s bestaan er voorbeelden in de literatuur. Toegepast op de data 

van het kankerregister, wordt elk jaar op deze manier een studie en de bekomen meta-waarde wordt 

dan de bemiddelde SIR voor de ganse periode. 

De studie van Lison (49) leverde het idee om het zo aan te pakken. De exacte formules worden 

uitgebreid beschreven in de artikels van Van Maele.(50, 51) Bij het overnemen van deze methode werd 

eerst en vooral overwogen of het wel toegelaten is deze methode toe te passen op onze gegevens: 

opdat een meta-analyse correct uitgevoerd kan worden, moet de onderzochte populaties namelijk 

onafhankelijk van elkaar zijn. Aan deze voorwaarde wordt volgens ons voldaan. In de tien 

opeenvolgende jaren gaat het wel telkens om dezelfde gemeente, maar de jaarlijkse waarnemingen zijn 

onafhankelijk van elkaar; eenzelfde persoon kan nooit tweemaal met hetzelfde tumortype in de 

kankerregistratie opgenomen worden. Vervolgens wordt door Van Maele de heterogeniteit tussen de 

verschillende resultaten onderzocht om in te kunnen schatten of men beter een fixed effect of random 

effect model gebruikt. Deze test werd niet uitgevoerd; er werd uitgegaan van een lage heterogeniteit en 

men heeft meteen geopteerd voor het fixed effect model. Blootstelling aan risicofactoren kan in 

eenzelfde gemeente over tien jaar namelijk weinig verschillen, waardoor verschillen door de jaren 

heen beperkt zijn en vooral aan het toeval te wijten. 

Voor de hiermee bekomen meta-SIR met betrouwbaarheidsinterval werd vervolgens nog een p-waarde 

berekend, ter verduidelijking. 

 

Tijdens de uitvoering van de gemeentes stelde zich bij kleine gemeentes, en vooral bij meer zeldzame 

tumoren, echter een probleem. Bij de meta-analysemethode voert men de meeste berekeningen 

namelijk uit met het neperiaans logaritme (ln) van de ratio’s en hun onder- en bovengrens. De ln-

waarde van 0 bestaat echter niet. Indien er dus in een jaar in een bepaalde gemeente geen tumor van 

een bepaald type voorgekomen is, dan levert de berekening van de ln een missing waarde op. Op het 

moment dat men dan moet optellen om tot één waarde te komen, valt de berekening voor die tumor in 

die gemeente weg. Van de 8932 cases vielen er zo 6454 weg, meer dan de helft dus. 

Tabel 3 toont de bekomen meta-waarden, de gemeentes die uiteindelijk overbleven. 
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Tabel 3. Aantal bekomen waarden (N) per tumortype. 

Tumortype N Tumortype N 

Alle tumoren, mannen 306 Testis 3 

Alle tumoren, vrouwen 305 Ovarium 63 

Colorectum, mannen 257 Nier, mannen 36 

Colorectum, vrouwen 228 Nier, vrouwen 10 

Pancreas, mannen 16 Blaas, mannen 110 

Pancreas, vrouwen 15 Blaas, vrouwen 12 

Larynx, mannen 19 Centraal Zenuwstelsel, mannen 12 

Larynx, vrouwen 1 Centraal Zenuwstelsel, vrouwen 7 

Long, mannen 274 Hodgkin, mannen 2 

Long, vrouwen 68 Hodgkin, vrouwen 1 

Mesothelioom, mannen 4 Non-Hodgkin, mannen 50 

Mesothelioom, vrouwen 0 Non-Hodgkin, vrouwen 36 

Borst, mannen 1 Leukemie, mannen 31 

Borst, vrouwen 298 Leukemie, vrouwen 22 

Prostaat 291   

 

Om het geheel overzichtelijk te maken werden de resultaten per tumor uitgezet op de kaart van 

Vlaanderen met haar gemeentegrenzen. Twee soorten kaarten werden gemaakt. 

Voor de frequente tumoren werden alle SIR-waarden gebruikt. Groen voor een verlaagde incidentie, 

geel/oranje/rood voor een verhoogde. Dit was mogelijk voor de algemene incidentie (mannen en 

vrouwen), colorectale tumoren (mannen en vrouwen), longkanker (mannen), borstkanker (vrouwen) en 

prostaatkanker (mannen). Voor de meer zeldzame tumoren werd echter voor een andere benadering 

gekozen, omwille van de vele missings. Hier werden enkel de hot spots aangekleurd (alle SIR’s hoger 

dan 1) met een extra aanduiding (arcering) voor de statistisch significante. 

 

 

3.2 Correlatie 

Na het onderzoeken van gemeentelijke verschillen in kankerincidentie werd in tweede instantie 

getracht deze te koppelen aan omgevingsfactoren. 

 

3.2.1 Milieugegevens 

Zoals in de inleiding beschreven, kan men milieugegevens onderverdelen in drie categorieën, 

overeenkomend met de weg die polluenten volgen van uitstoot tot schade in de mens: emissiewaarden, 

imissiewaarden en biomonitoringwaarden. 
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Emissiewaarden kan men voor belangrijke bedrijven bekomen via de VMM, maar werden verder in 

ons onderzoek niet gebruikt. De gegevens die het nauwst aansluiten bij de kankercijfers per gemeente 

zijn de imissiewaarden. Deze worden gemeten door de meetstations van de VMM, en  m.b.v. hun 

exacte coördinaten rekent IRCEL, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, deze om naar 

concentraties per NIS-code. Gemiddeldes per jaar zijn beschikbaar voor onderzoek; voor fijn stof 

vanaf 1997, voor de drie andere polluenten vanaf 1990. Alle jaren werden gebruikt, want gezien de 

lange latentieperiode is het beter de blootstelling van vroeger ook zoveel mogelijk mee in rekening te 

brengen. Voor elke stof werd per gemeente een rekenkundig gemiddelde berekend over de 

verschillende jaren heen. 

 

Daarnaast werd ook getracht biomonitoringwaarden te gebruiken van het Steunpunt Milieu & 

Gezondheid. Twee maal werden door hen reeds dergelijke metingen uitgevoerd. De eerste maal 

werden acht aandachtsgebieden onderzocht, de tweede maal twee hotspots en een referentiepopulatie. 

Telkens waren er aparte metingen voor pasgeborenen, adolescenten en volwassenen. Wegens 

tijdsgebrek werd niet met de gegevens van pasgeborenen gewerkt, enkel met die van adolescenten en 

volwassenen. 

Deze databanken bestaan uit de individuele cijfers; eerst werden de individuele gegevens opgeteld per 

geslacht per postcode, de gemiddeldes per postcode werden daarna indien nodig nog eens opgeteld per 

NIS-code. Daarbij kreeg elke deelgemeente een zelfde gewicht, onafhankelijk van het aantal gegevens 

in die deelgemeente. Als grens werd er gesteld dat er minstens vijf participanten moesten zijn voor één 

NIS-code. Dit leverde voor de eerste biomonitoring bij adolescenten 39 NIS-codes met gegevens op 

en bij volwassenen 32. Voor de tweede biomonitoring konden slechts 7 gemeentes weerhouden 

worden, de vijf grote steden en de twee hotspots. 

Tabel 4 geeft een overzicht van de indicatoren die gebruikt werden en hun betekenis. 

 

Tabel 4. Overzicht metingen biomonitoring. 

Polluenten Cd cadmium in urine (µg/g creatinine)  

 Pb lood in bloed (µg/L)  

 HCB hexachloorbenzeen in serum (ng/g vet)  

 DDE p,p'-dichlorodiphenyldichloroethyleen 
in serum (ng/g vet) 

 

 PCB118 PCB118 in serum (ng/g vet)  

 PCB som PCB 138, 153 en 180 (merker-
PCB’s) in serum (ng/g vet) 
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 dioxines TEQ (toxische equivalenten) in 
CALUX test (pg TEQ /g vet) 

maat voor dioxines in 
serumvet 

 HPYR 1-hydroxypyreen in urine  
(µg/g creatinine) 

metaboliet van pyreen, 
een polycyclisch 
aromatisch koolwaterstof 

 TTMA t,t-muconzuur in urine  
(mg/g creatinine) 

metaboliet van benzeen 

Biologische 
effecten 

micronuclei aantal micronuclei (µN) per 1000 BNC 
(binucleated cells) 

merker voor 
chromosoomschade 

 KoT mediaanwaarde van % DNA in de staart 
in komeettest 

meting van DNA-
strengbreuken in bloed 

 HDGG 8-deoxy-hydroxy-guanosine in urine 
omgerekend per g creatinine 

merker voor oxidatieve 
stress 

 

 

Ter informatie voor betrokkenen bij de biomonitoring werd ook nagegaan of gemeenten uit de eerste 

biomonitoringcampagne waarvoor ongunstige waarden werden genoteerd inzake inwendige 

blootstelling of inzake genotoxische parameters, een verhoogde incidentie van sommige kankers 

vertoonden. 

Deze gemeenten werden geselecteerd indien ze aan één van volgende voorwaarden voldeden:: 

a) een duidelijk verhoogde waarde van de som van de z-waarden voor urinair cadmium, 

serumconcentraties van merker-PCB’s, urinair hydroxypyreen, urinaire concentratie van t,t-

muconzuur en serumconcentratie van PCB118 

b) een duidelijk verhoogde waarde voor urinair cadmium 

c) een duidelijk verhoogde waarde van de som van de z-waarden voor de serumconcentraties van 

merker-PCB’s en voor de serumconcentratie van PCB118 

d) een duidelijk verhoogde waarde van de som van de z-waarden voor urinair cadmium en voor 

urinair hydroxypyreen 

Volgende gemeentes – ingedeeld naar aandachtsgebied – bleken ongunstige waarden te vertonen: 

1. Verbrandingsoven: Harelbeke (a), Roeselare (c), Menen (c) 

2. Havens: Zwijndrecht (b), Evergem (a en c) 

3. Albertkanaalzone: Zoersel (a, b en d), Geel (b en d), Laakdal (b), Meerhout (b en d), Ham (b) 

4. Olen (b en d) 

5. Antwerpse agglomeratie: Antwerpen (postnummers 2000 en/of 2060) (a, b en d) 

6. Fruitstreek: Sint-Truiden (a en c) 

7. Landelijke gebied: Diksmuide (a en c), Brakel (c), Zomergem (c), Kaprijke (a en c) 

Daarnaast werden ook de ‘hotspots’ van de tweede biomonitoring bijgevoegd: Menen (was er al bij), 
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Wevelgem, Genk en Diepenbeek. Deze vertoonden vooral ongunstige waarden voor zware metalen, 

blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen en hoeveelheid DNA breuken. (cf. supra) 

 

3.2.2 Socio-economische parameters 

Zoals in de inleiding beschreven, vindt men in de literatuur ook voorbeelden terug van correlaties 

tussen kankerincidentie en socio-economische parameters. Een veel gebruikt middel bij onderzoek in 

dit domein in Vlaanderen is de Kansarmoedeatlas. Deze voert haar onderzoek echter uit op wijkniveau. 

Dit is logisch, aangezien er grote socio-economische verschillen bestaan tussen wijken, maar niet 

bruikbaar voor correlatie met gemeentelijke incidentiecijfers. Een aantal onderzoekers van het project 

Sociale Cohesie Indicatoren in Vlaanderen (SCIV) verzamelden voor hun onderzoek naar sociale 

cohesie wel een aantal socio-economische gegevens op gemeentelijk niveau die ze ter beschikking 

stelden voor dit onderzoek.(52) Ook op de website lokalestatistieken.be (cf. supra) kan men heel 

interessante gegevens terugvinden. Tabel 5 geeft een overzicht van de gegevens die weerhouden 

werden. 

 

Tabel 5. Overzicht gebruikte socio-economische parameters. 

lokalestatistieken.be Kansarmoede Aandeel registreerde geboorten in 
kansarme gezinnen t.o.v. van het totaal 
aantal geboorten 

1999-2007 

 Inkomen Gemiddeld inkomen per inwoner (in euro) 1991-2008 

 Werkloosheid niet-werkende werkzoekenden t.o.v. de 
beroepsbevolking (18-64 jaar) 

2003-2009 

SCIV Vreemdelingen percentage vreemdelingen 2001-2006 

 Alleenstaanden percentage alleenstaande moeders met 
kinderen (max. 5 kinderen) 

2001-2006 

 Sociale 
woningen 

aantal sociale huurappartementen per 
1000 percelen 

2001-2006 

 

 

3.2.3 Methode 

Er werden reeds enkele voorbeelden gegeven van artikels uit hetzelfde onderzoeksdomein die ook op 

zoek gingen naar verbanden tussen blootstellingsmerkers en gezondheidseffecten. Nawrot et al. 

berekenden voor hun onderzoek naar effecten van fijn stof op longkankermortaliteit een Spearman 

correlatiecoëfficiënt.(31) Spearman is een niet-parametrische correlatiecoëfficiënt, gebaseerd op de 

rangnummers van de data in plaats van op de data zelf.(53) Een Spearmancoëffciënt kan tussen -1 en 

+1 gelegen zijn; +1 betekent dat de gemeentelijke incidentiecijfers exact dezelfde relatieve 
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rangschikking hebben als de omgevingsfactoren, -1 dat de twee exact de omgekeerde rangschikking 

hebben en 0 dat er geen lineair verband is. 

De Coster et al. gebruikten voor hun studie met gegevens van de biomonitoringcampagne lineaire 

regressie.(38) Regressie onderzoekt in hoeverre er een wiskundige samenhang is tussen een 

‘afhankelijke’ variabele (i.c. effectmerkers) en een ‘verklarende’ variabele (polluentconcentraties). Als 

men deze samenhang als lineair gaat beschouwen spreekt men van lineaire regressie. Men kan ook 

verschillende verklarende variabelen in eenzelfde model verwerken, dan spreekt men van multipele 

lineaire regressie. Dit model biedt veel meer mogelijkheden dan Spearman doordat men veel meer 

factoren tegelijkertijd in rekening kan brengen. 

Gezien de grote hoeveelheid aan gegevens en de beperkte tijd voor dit onderzoek werd echter gekozen 

om te beginnen met het maken van grote correlatiematrices met een Spearman coëfficiënt. Deze 

kunnen een overzicht bieden om in de toekomst verder onderzoek in de diepte op te zetten. 

 

In principe bestaat er voor het maken van correlaties een steekproefgrootte van 308, zijnde het aantal 

NIS-codes in Vlaanderen. Dit aantal werd echter zelden gehaald. Ten eerste vielen zoals eerder 

vermeld een groot aantal kleine gemeentes uit de boot bij meer zeldzame tumoren. Ten tweede was er 

meer specifiek bij de data van het Steunpunt het probleem dat men sowieso maar voor een beperkt 

aantal gemeentes over biomonitoringwaarden beschikte. Bij een beperkte steekproefgrootte werd het 

moeilijker, bijna onmogelijk, om een significante correlatie vast te stellen. Daarom worden bij elke 

correlatiematrix telkens slechts de resultaten boven een bepaalde minimale steekgroefgrootte 

weergegeven. 

In de correlatiematrices met de gegevens van IRCEL en met de socio-economische parameters worden 

enkel de tumoren met een steekproefgrootte van minimum 15 gemeentes weergegeven. Bij de 

gegevens van de eerste biomonitoringcampagne worden alle uitkomsten getoond vanaf een 

steekproefgrootte van 10, omdat de steekproefgroottes hier sowieso klein zijn. Van de tweede 

biomonitoring kan zelfs niets getoond worden, aangezien slechts zeven gemeentes weerhouden 

werden. 

 

 

4 Resultaten 
4.1 Kankerincidentie 1999-2008 

Om te onderzoeken wat het gevolg is van de meta-analysemethode kan men de berekende SIR en haar 

betrouwbaarheidsinterval gaan vergelijken met de 10 afzonderlijke waarden waaruit ze berekend werd. 

Onderstaand is een uitgewerkt voorbeeld voor één van de kleinere gemeentes, gekozen uit de top 15 

van significante resultaten (cf. infra). Tabel 6 toont de 10 SIR-waarden voor de incidentie van alle 

tumoren bij mannen in Diepenbeek, een gemeente met tussen 1999 en 2008 gemiddeld 17.517 
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inwoners. In 9 van de 10 jaren ligt de SIR hoger dan 1, maar geen enkele keer is deze verhoging 

significant. Nochtans is de verhoging vaak (5x) overtuigend (SIR ≥ 1,20), maar de aantallen zijn te 

klein. In de laatste kolom is het verschil tussen bovengrens en ondergrens bijgevoegd, de breedte van 

het betrouwbaarheidsinterval dus. 

Na toepassing van de meta-analysemethode bekomt men een bemiddelde waarde van 1,16, met een 

betrouwbaarheidsinterval van 1,06 tot 1,27. Als in 10 jaar tijd de kankerincidentie 9x verhoogd is, 

verkleint inderdaad de kans dat deze jaarlijkse verhoging te wijten is aan toevallige variaties. Het 

betrouwbaarheidsinterval vernauwt bij deze berekening tot 0,20. 

 

Tabel 6. Kankerincidentie bij mannen in Diepenbeek 

Jaar Aantal 
Verwachte 

aantal SIR Ondergrens Bovengrens Verschil 
1999 40 36,01 1,11 0,767 1,455 0,688 

2000 50 39,07 1,28 0,925 1,634 0,709 

2001 45 41,39 1,09 0,770 1,405 0,635 

2002 49 40,76 1,20 0,866 1,539 0,673 

2003 50 44,10 1,13 0,820 1,448 0,629 

2004 61 47,39 1,29 0,964 1,610 0,646 

2005 49 48,43 1,01 0,728 1,295 0,567 

2006 61 49,75 1,23 0,918 1,534 0,615 

2007 66 53,00 1,25 0,946 1,547 0,601 

2008 54 54,10 1,00 0,732 1,265 0,533 

Totaal   1,16 1,064 1,268 0,204 
 

Om alles in de juiste proporties te analyseren, is het ook goed om eens terug te kijken naar de absolute 

aantallen. Als over een periode van tien jaar het geobserveerde aantal kankergevallen systematisch 

hoger is dan wat verwacht wordt door toepassing van de Vlaamse incidentiecijfers op de specifieke 

leeftijdsstructuur van Diepenbeek, dan lijkt het inderdaad logisch dat de berekende SIR-waarde 

significant verhoogd is. 

Door de absolute aantallen op te tellen, kan men trouwens nogmaals de betrouwbaarheid van de 

bekomen meta-SIR controleren door ze te vergelijken met de verhouding van de som van de 

geobserveerde aantallen op die van de verwachte aantallen. Als voorbeeld toont Tabel 7 de 

vergelijking voor tumoren bij mannen in het arrondissement Hasselt. Men kan vaststellen dat de 

bekomen SIR’s via de twee methodes meestal niet meer dan één honderdste van elkaar verschillen. 

Het verschil is natuurlijk dat het op de eerste manier – met de vrijgegeven data – niet mogelijk is een 

betrouwbaarheidsinterval te berekenen. 
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Tabel 7. Kankerincidentie bij mannen in het arrondissement Hasselt 

Gemeente Incidentie  
99-08 (O) 

Verwacht  
99-08 (E) 

O/E meta-
SIR 

Ondergrens Bovengrens 

As 169 195,91 0,863 0,888 0,756 1,042 

Beringen 1070 1074,54 0,996 0,999 0,940 1,061 

Diepenbeek 525 454,00 1,156 1,162 1,064 1,268 

Genk 1624 1656,71 0,980 0,982 0,935 1,032 

Gingelom 258 246,22 1,048 1,062 0,934 1,207 

Halen 258 277,29 0,930 0,947 0,833 1,077 

Hasselt 2214 2091,38 1,059 1,065 1,021 1,110 

Herk-de-Stad 340 337,42 1,008 1,026 0,919 1,146 

Leopoldsburg 424 423,72 1,001 1,013 0,918 1,117 

Lummen 413 410,25 1,007 1,020 0,923 1,127 

Nieuwerkerken 203 192,06 1,057 1,085 0,938 1,255 

Opglabbeek 228 220,18 1,036 1,047 0,913 1,201 

Sint-Truiden 1285 1178,09 1,091 1,096 1,037 1,158 

Tessenderlo 439 472,18 0,930 0,941 0,855 1,036 

Zonhoven 512 514,16 0,996 1,009 0,923 1,103 

Zutendaal 175 173,63 1,008 1,032 0,882 1,208 
 

 

Het eindresultaat van de volledige analyse is een tabel met 8932 cases: het product van 308 gemeentes, 

2 geslachten en 16 tumortypes (waarvan 3 slechts één geslacht treffen – prostaat, testis en ovarium). 

Enkele geselecteerde tabellen kunnen een eerste overzicht geven van de veelheid aan gegevens. 

Daarbij zijn hieronder voornamelijk verhoogde SIR’s weergegeven; een overzicht van gemeentes met 

lage SIR’s is niet representatief, want vele gemeentes met een verlaagd risico vallen uit de boot door 

een 0-waarde (cf. supra). 

Tabel 8 geeft een overzicht van de 20 hoogste SIR’s voor alle tumoren tesamen; tabel 8a is voor 

mannen, tabel 8b voor vrouwen. 

 

Tabel 8a. Top 20 significante resultaten mannen 

NIS-code Gemeente Inwonersaantal SIR Ondergrens Bovengrens 
33016 Mesen 976 1,39 0,96 2,01 

38008 De Panne 9947 1,32 1,21 1,44 

34023 Kuurne 12651 1,29 1,17 1,41 

38025 Veurne 11819 1,24 1,12 1,36 

31005 Brugge 116807 1,21 1,18 1,25 

31012 Jabbeke 13628 1,20 1,10 1,32 

31022 Oostkamp 21487 1,19 1,11 1,28 

35002 Bredene 14714 1,19 1,08 1,30 
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34043 Spiere-Helkijn 1964 1,18 0,89 1,58 

73098 Wellen 6835 1,18 1,03 1,36 

42004 Buggenhout 13771 1,18 1,08 1,30 

73032 Hoeselt 9238 1,17 1,04 1,32 

31004 Blankenberge 17921 1,17 1,09 1,26 

38014 Koksijde 20616 1,17 1,10 1,24 

41063 Sint-Lievens-Houtem 9260 1,17 1,04 1,31 

31042 Zuienkerke 2769 1,17 0,94 1,45 

32006 Houthulst 9019 1,16 1,04 1,30 

71011 Diepenbeek 17517 1,16 1,06 1,27 

38002 Alveringem 4868 1,16 1,00 1,35 

44081 Zulte 14571 1,16 1,05 1,27 

 

Tabel 8b. Top 20 significante resultaten vrouwen 

NIS-code Gemeente Inwonersaantal SIR Ondergrens Bovengrens 
45062 Horebeke 1.970 1,26 0,95 1,66 

38008 De Panne 9.947 1,18 1,06 1,31 

23100 Linkebeek 4.750 1,17 0,98 1,41 

31004 Blankenberge 17.921 1,16 1,08 1,26 

23103 Wezembeek-Oppem 13.551 1,16 1,05 1,3 

36012 Moorslede 10.701 1,16 1,03 1,3 

38014 Koksijde 20.616 1,15 1,07 1,24 

37011 Pittem 6.594 1,15 0,98 1,34 

73022 Heers 6.678 1,14 0,98 1,33 

23032 Herne 6.410 1,13 0,97 1,33 

71002 As 7.362 1,13 0,96 1,33 

73098 Wellen 6.835 1,13 0,96 1,33 

31040 Zedelgem 21.925 1,13 1,03 1,23 

24011 Bierbeek 9.034 1,12 0,98 1,29 

23064 Pepingen 4.303 1,12 0,91 1,38 

42010 Laarne 11.648 1,12 0,99 1,26 

45057 Zingem 6.689 1,12 0,95 1,31 

11056 Zwijndrecht 18.015 1,12 1,02 1,22 

35006 Ichtegem 13.369 1,11 1 1,25 

44052 Oosterzele 13.212 1,11 0,99 1,24 

 

Twee dingen vallen meteen op. Ten eerste: de SIR-waarden bij mannen zijn duidelijk hoger dan bij 

vrouwen. Bovendien zijn de verhoogde risico’s veel frequenter significant. Dit laatste kan verklaard 

worden door de grotere aantallen bij tumoren bij mannen, maar de hogere SIR-waarden niet. 

 

Een tweede vaststelling: veel gemeentes uit de top 20 liggen in West-Vlaanderen. Bij mannen 14 op 

20 (waaronder de negen eerste), bij vrouwen 7 op 20. 
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Een verdere kijk op enkele andere cijfers kan waarschijnlijk het een en ander verduidelijken. Tabel 9 

geeft de 15 hoogste SIR-waarden voor de drie meest voorkomende tumoren bij mannen: 

respectievelijk prostaat, long en colorectum. 

 

Tabel 9a. Top 15 prostaatkanker 

NIS-code Gemeente SIR Ondergrens Bovengrens 
31012 Jabbeke 1,74 1,51 2,01 

32030 Lo-Reninge 1,72 1,29 2,31 

34023 Kuurne 1,63 1,39 1,91 

31022 Oostkamp 1,6 1,42 1,81 

38025 Veurne 1,57 1,34 1,85 

31006 Damme 1,54 1,3 1,82 

38008 De Panne 1,53 1,31 1,79 

38002 Alveringem 1,5 1,16 1,95 

31005 Brugge 1,49 1,42 1,57 

33040 Langemark-Poelkapelle 1,47 1,19 1,83 

35002 Bredene 1,47 1,26 1,73 

31003 Beernem 1,46 1,27 1,68 

24137 Glabbeek 1,46 1,1 1,93 

43014 Sint-Laureins 1,43 1,13 1,8 

38014 Koksijde 1,42 1,28 1,58 
 

Tabel 9b. Top 15 longkanker bij mannen 

NIS-code Gemeente SIR Ondergrens Bovengrens 
71067 Zutendaal 2,24 1,69 2,99 

73022 Heers 1,72 1,29 2,31 

24130 Zoutleeuw 1,64 1,26 2,14 

73032 Hoeselt 1,62 1,25 2,11 

71017 Gingelom 1,58 1,2 2,09 

13010 Grobbendonk 1,58 1,23 2,03 

24028 Geetbets 1,58 1,14 2,18 

71011 Diepenbeek 1,57 1,29 1,91 

24008 Bekkevoort 1,56 1,14 2,15 

13053 Laakdal 1,53 1,26 1,87 

71053 Sint-Truiden 1,5 1,33 1,69 

11056 Zwijndrecht 1,49 1,24 1,8 

41063 Sint-Lievens-Houtem 1,44 1,1 1,89 

46024 Stekene 1,44 1,17 1,76 

13037 Rijkevorsel 1,43 1,1 1,87 
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Tabel 9c. Top 15 colorectale tumoren bij mannen 

NIS-code Gemeente SIR Ondergrens Bovengrens 
42004 Buggenhout 1,74 1,38 2,18 

45063 Lierde 1,62 1,06 2,47 

23032 Herne 1,61 1,13 2,31 

41063 Sint-Lievens-Houtem 1,58 1,16 2,14 

73098 Wellen 1,54 1,04 2,28 

23104 Lennik 1,52 1,09 2,11 

45065 Zwalm 1,5 1,07 2,12 

44048 Nazareth 1,49 1,09 2,03 

41034 Lede 1,48 1,2 1,83 

23039 Kapelle-op-den-Bos 1,46 1,03 2,07 

45017 Kruishoutem 1,46 1,05 2,02 

44012 De Pinte 1,45 1,07 1,97 

34009 Deerlijk 1,45 1,08 1,94 

42026 Wichelen 1,42 1,07 1,89 

36011 Lichtervelde 1,4 1,01 1,96 
 

Bijna alle gemeentes uit de algemene top 20 zijn terug te vinden in één van de drie tabellen. 9 van de 

20 gemeentes komen terug in de rangschikking van prostaatkanker. Deze 9 zijn allemaal West-

Vlaamse gemeentes. Vier andere gemeentes uit de top 20 vindt men iets verder in de databank nog 

terug met een hoge prostaatkankerincidentie: Zuienkerke, Houthulst, Blankenberge en Zulte. De drie 

eerste liggen in West-Vlaanderen, de vierde in Oost-Vlaanderen vlak over de grens. De twee 

overblijvende gemeentes, Mesen en Spiere-Helkijn, vallen bij de aparte rangschikking voor 

prostaatkanker uit de boot. Hun hoge SIR is trouwens ook niet significant. Het zijn dan ook heel kleine 

gemeentes, met respectievelijk 976 en 1964 inwoners. 

De andere vijf gemeentes vindt men terug bij de twee andere meest voorkomende tumoren. Bij de 10 

hoogste longkankerincidenties vindt men Hoeselt op plaats 4 en Diepenbeek op plaats 8. Buggenhout, 

Sint-Lievens-Houtem en Wellen horen alle drie tot de 5 hoogste incidentiecijfers voor colorectale 

tumoren. Wellen en Sint-Lievens-Houtem vindt men trouwens ook nog eens terug bij de hoogste 

longkankerincidenties: Sint-Lievens-Houtem op plaats 13 en Wellen op plaats 20. 

 

Het heeft dus waarschijnlijk weinig zin om naar de incidenties van alle tumoren tesamen te kijken. 

Aangezien deze in hoofdzaak toch vooral de incidenties van de meest voorkomende tumoren 

weerspiegelt, loont het meer de moeite om naar incidenties van tumoren apart te kijken. De ‘cluster’ 

van verhoogde kankerincidentie is m.a.w. voornamelijk een cluster van verhoogde 

prostaatkankerincidentie. Ook bij longkanker en colorectale tumoren kan men sporen van een ‘cluster’ 

ontwaren. 6 van de 15 gemeentes met de hoogste longkankerincidentie bevinden zich in Limburg, 

waaronder 4 in de top 5. Drie ervan liggen in de streek van Genk (Zutendaal, Hoeselt en Diepenbeek), 
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de andere drie liggen niet zo ver van mekaar in het zuiden van Limburg (Gingelom, Heers en Sint-

Truiden). Drie andere gemeentes (Zoutleeuw, Geetbets en Bekkenvoort) liggen trouwens in Vlaams-

Brabant, maar wel tegen de grens met Limburg. 

Bij colorectale tumoren liggen 9 van de 15 gemeentes met de hoogste incidentie in Oost-Vlaanderen. 

Drie andere: Herne, Lennik en Kapelle-op-den-Bos liggen in Vlaams-Brabant, maar dicht bij de grens 

met Oost-Vlaanderen. 

Voor deze drie tumoren loont het dan ook misschien de moeite om de SIR-waarden uit te zetten op een 

kaartje. 

 

Figuur 1. SIR-waarden voor prostaatkanker bij mannen uitgezet op kaart van Vlaanderen 
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Figuur 2. SIR-waarden voor longkanker bij mannen uitgezet op kaart van Vlaanderen. 

 

Figuur 3. SIR-waarden voor colorectumkanker bij mannen uitgezet op kaart van Vlaanderen. 
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Bij vrouwen zou men gelijkaardige bevindingen verwachten. Van de acht gemeentes uit de top 20 die 

een significant resultaat hebben, liggen er zes in West-Vlaanderen. Tabel 10 toont de 15 gemeentes 

met de hoogste borstkankerincidentie, de meest voorkomende tumor bij vrouwen. Aangezien deze net 

als prostaatkanker een noemenswaardige hormoondependente component heeft, zou men dus 

verwachten dat men deze West-Vlaamse gemeentes opnieuw terugvindt bij de hoogste 

borstkankerincidenties. Dit is echter niet het geval. In de top 15 komen slechts twee West-Vlaamse 

gemeentes voor: Lo-Reninge en Lendelede. Deze staan echter niet in de algemene top 20. Toch zijn er 

opnieuw opvallende overeenkomsten tussen de twee tabellen. Zes gemeentes komen opnieuw terug, 

waarvan vier van de vijf eerste: Wezembeek-Oppem, Linkebeek, Zingem en Heers, en Laarne en 

Bierbeek. 

Blankenberge, Pittem, Wellen en Oosterzele hebben ook een hoge borstkankerincidentie en staan iets 

lager in de databank. 

 

Tabel 10. Top 15 Borstkanker bij vrouwen 

NIS-code Gemeente SIR Ondergrens Bovengrens 
23103 Wezembeek-Oppem 1,59 1,36 1,85 

23100 Linkebeek 1,49 1,12 2 

32030 Lo-Reninge 1,39 0,92 2,11 

45057 Zingem 1,36 1,06 1,76 

73022 Heers 1,36 1,06 1,75 

42026 Wichelen 1,35 1,11 1,64 

34025 Lendelede 1,32 0,99 1,76 

42010 Laarne 1,31 1,09 1,57 

24130 Zoutleeuw 1,3 1 1,68 

24011 Bierbeek 1,29 1,04 1,61 

71017 Gingelom 1,29 1,02 1,64 

23052 Merchtem 1,29 1,08 1,53 

44040 Melle 1,27 1,05 1,54 

23101 Sint-Genesius-Rode 1,27 1,09 1,47 

24055 Kortenberg 1,27 1,09 1,47 
 

Er zijn dus bij vrouwen opnieuw grote gelijkenissen tussen de incidentiecijfers van borstkanker en die 

van alle tumoren tesamen, maar de gemeentes met de hoogste incidenties zijn meer verspreid en 

bevinden zich niet enkel in West-Vlaanderen. Het kaartje voor borstkanker toont een ander beeld dan 

dat voor prostaatkanker: de incidentie is inderdaad veel homogener verspreid. 
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Figuur 4. SIR-waarden voor borstkanker bij vrouwen uitgezet op kaart van Vlaanderen. 

 

Na borstkanker zijn colorectum en long de meest voorkomende tumoren bij vrouwen. Hier zijn echter 

weinig overeenkomsten te bespeuren met de tabel van alle tumoren tesamen, Tabel 8b. Bij colorectum 

komen enkel Heers, Moorslede en Koksijde terug. Longkanker bij vrouwen toont een hotspot in 

Zwijndrecht (SIR = 2,36 en ondergrens = 1,68) maar voor de rest zijn er ook geen overeenkomsten. 

Zeven gemeentes uit de top 20 kunnen dus op het eerste gezicht niet verklaard worden door een hoge 

frequentie van een van de drie meest voorkomende tumoren bij vrouwen: Horebeke, De Panne, Herne, 

As, Zedelgem, Pepingen en Ichtegem. 

 

 

Tabel 11 ten slotte geeft de meest in het oog springende resultaten voor de tumoren apart. De 

resultaten in deze tabel zijn waarschijnlijk het best bruikbaar voor het oorspronkelijke doel van deze 

studie, het zoeken van lokaal verhoogde risico’s. Verschillende tumortypes hebben een aantal van deze 

hot spots in Vlaanderen; de meest opvallende zijn mesothelioom (3 in de eerste 4) en leukemie (6x, 

allemaal bij vrouwen). Daarnaast komen ook blaas (5x, 2 bij vrouwen en 3 bij mannen) en long (4x, 3 

bij vrouwen en 1 bij mannen) vaak voor. 

 

 

 



 

29 

 

Tabel 11. 25 hoogste SIR-waarden van afzonderlijke tumoren 

ICD-code Tumortype Geslacht NIS-code Gemeente SIR Ondergrens Bovengrens 

C45 Mesothelioom M 12040 Willebroek 6,27 4,06 9,69 

C45 Mesothelioom M 46025 Temse 5,23 3,17 8,64 

C56 Ovarium V 73109 Voeren 4,03 2,05 7,89 

C45 Mesothelioom M 46021 Sint-Niklaas 3,42 2,47 4,74 

C91-C95 Leukemie V 31040 Zedelgem 2,93 1,84 4,66 

C67 Blaas M 13016 Hulshout 2,59 1,55 4,32 

C34 Long V 11056 Zwijndrecht 2,36 1,68 3,31 

C67 Blaas V 35011 Middelkerke 2,31 1,31 4,09 

C91-C95 Leukemie V 73083 Tongeren 2,31 1,58 3,38 

C91-C95 Leukemie V 31004 Blankenberge 2,29 1,41 3,73 

C34 Long M 71067 Zutendaal 2,24 1,69 2,99 

C32 Larynx M 41081 Zottegem 2,22 1,44 3,43 

C67 Blaas M 71017 Gingelom 2,21 1,36 3,61 

C82-C85 Non-Hodgkin V 71066 Zonhoven 2,18 1,3 3,65 

C67 Blaas M 11025 Lint 2,17 1,14 4,11 

C71-C72 CZS M 73042 Lanaken 2,17 1,25 3,76 

C67 Blaas V 46003 Beveren 2,16 1,44 3,25 

C91-C95 Leukemie V 34041 Wevelgem 2,14 1,33 3,44 

C25 Pancreas M 34027 Menen 2,09 1,37 3,2 

C64 Nier M 41082 Erpe-Mere 2,09 1,37 3,17 

C91-C95 Leukemie V 33021 Poperinge 2,08 1,2 3,61 

C34 Long V 11002 Antwerpen 2,01 1,89 2,13 

C91-C95 Leukemie V 12021 Lier 1,91 1,28 2,86 

C56 Ovarium V 11029 Mortsel 1,89 1,35 2,65 

C34 Long V 71053 Sint-Truiden 1,88 1,49 2,38 

 

 

4.2 Correlaties 

4.2.1 IRCEL 

Tabel 12 geeft een overzicht van de weerhouden correlaties, na verwijdering van tumoren met een 

steekproefgrootte kleiner dan 15. Het valt meteen op dat de matrix verschillende significante 

correlaties bevat, maar deze zijn niet altijd in dezelfde richting. Indien men als significantieniveau 0,05 

neemt, dan zijn er van de 72 correlatiecoëfficiënten 32 significant; 15 positieve (in dezelfde zin) en 17 
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negatieve (in de omgekeerde zin). Dit mag toch wel een opmerkelijk resultaat genoemd worden. Dit 

zou betekenen dat in de helft van de gevallen een grotere vervuiling met een van deze stoffen tot een 

vermindering van de kankerincidentie leidt. 

 

Tabel 12. Correlatiematrix kankerincidentie en IRCEL imissiewaarden 

  SO2 O3 NO2 PM10 

alle tumoren, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt ,001 ,109 -,089 ,120* 
Significantie (2-zijdig) ,991 ,056 ,121 ,036 
N 306 306 306 306 

alle tumoren, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt ,235**  -,155**  ,227**  ,181**  
Significantie (2-zijdig) ,000 ,007 ,000 ,002 
N 305 305 305 305 

colorectum, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt -,151* ,105 -,149* ,044 
Significantie (2-zijdig) ,015 ,092 ,017 ,482 
N 257 257 257 257 

colorectum, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt -,277**  ,182**  -,227**  -,119 
Significantie (2-zijdig) ,000 ,006 ,001 ,072 
N 228 228 228 228 

pancreas, 
mannen 
 

Correlatiecoëfficiënt ,076 ,191 -,203 ,303 
Significantie (2-zijdig) ,778 ,478 ,451 ,254 
N 16 16 16 16 

pancreas, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt -,111 ,182 -,393 -,396 
Significantie (2-zijdig) ,694 ,516 ,147 ,143 
N 15 15 15 15 

larynx, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt -,395 ,312 -,398 ,330 
Significantie (2-zijdig) ,094 ,193 ,091 ,168 
N 19 19 19 19 

long, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt -,189**  ,271**  -,250**  -,317**  
Significantie (2-zijdig) ,002 ,000 ,000 ,000 
N 274 274 274 274 

long, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt ,007 ,071 -,016 -,284* 
Significantie (2-zijdig) ,956 ,564 ,898 ,019 
N 68 68 68 68 

borst, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt ,199**  -,225**  ,310**  ,194**  
Significantie (2-zijdig) ,001 ,000 ,000 ,001 
N 298 298 298 298 

ovarium, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt -,079 ,116 -,192 ,142 
Significantie (2-zijdig) ,540 ,366 ,131 ,268 
N 63 63 63 63 

prostaat, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt -,137* ,214**  -,232**  ,112 
Significantie (2-zijdig) ,019 ,000 ,000 ,057 
N 291 291 291 291 

nier, 
mannen 
 

Correlatiecoëfficiënt -,330* ,436**  -,372* -,315 
Significantie (2-zijdig) ,049 ,008 ,025 ,061 
N 36 36 36 36 

blaas, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt -,254**  ,230* -,259**  -,194* 
Significantie (2-zijdig) ,007 ,016 ,006 ,042 
N 110 110 110 110 
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non-Hodgkin, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt ,185 ,162 -,191 -,219 
Significantie (2-zijdig) ,199 ,260 ,184 ,127 
N 50 50 50 50 

non-Hodgkin, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt -,072 ,408* -,264 -,318 
Significantie (2-zijdig) ,678 ,013 ,119 ,059 
N 36 36 36 36 

leukemie, 
mannen 

Correlatiecoëfficiënt -,190 ,523**  -,342 -,277 
Significantie (2-zijdig) ,305 ,003 ,060 ,131 
N 31 31 31 31 

leukemie, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficiënt -,521* ,592**  -,640**  -,034 
Significantie (2-zijdig) ,013 ,004 ,001 ,879 
N 22 22 22 22 

*. Correlatie is significant, p < 0.05 (2-zijdig) 
**. Correlatie is sterk significant, p < 0.01 (2-zijdig) 
 

Verder kan men nog een aantal zaken vaststellen. Zo is de stof met het grootste aantal positieve 

correlaties duidelijk ozon: acht van de tien significante correlaties zijn positief. De verhoudingen voor 

de andere stoffen zijn duidelijk minder: 2 op 8 bij zwaveldioxide, ook 2 op 8 bij stikstofdioxide en 3 

op 6 bij fijn stof. 

Als men naar alle tumoren tesamen gaat kijken, is ozon echter de enige met een significante negatieve 

correlatie. De redenering die hierboven reeds werd uitgewerkt, gaat waarschijnlijk ook hier opnieuw 

op. De correlaties bij alle tumoren bij vrouwen komen heel sterk overeen met de correlaties specifiek 

bij borstkanker. Dit is ook logisch. Als de incidentie van de meest frequente tumor een grote invloed 

heeft op de incidentie van alle tumoren tesamen, dan zal dit zich ook weerspiegelen in de berekende 

correlaties. Merkwaardig genoeg is de overeenkomst bij mannen veel minder duidelijk. Bij 

zwaveldioxide bijvoorbeeld is de correlatie bij zowel prostaatkanker als longkanker negatief, en toch 

is er geen significante correlatie voor alle tumoren tesamen. 

Opvallend is dat de correlatiecoëfficiënten bij zwaveldioxide en stikstofdioxide altijd het omgekeerde 

teken hebben als bij ozon. Aangezien deze vaststelling zo opvallend was, werd beslist om bijkomend 

te onderzoeken of er misschien een verband was tussen deze stoffen. Tabel 13 toont het resultaat. 

 

Tabel 13. Correlatie tussen SO2, O3, NO2 

  SO2 O3 NO2 

SO2 Correlatiecoëfficiënt  -,680** ,604** 
Significantie (2-zijdig) / ,000 ,000 
N  308 308 

O3 Correlatiecoëfficiënt -,680**  -,844** 
Significantie (2-zijdig) ,000 / ,000 
N 308  308 

NO2 Correlatiecoëfficiënt ,604** -,844**  
Significantie (2-zijdig) ,000 ,000 / 
N 308 308  

**. Correlatie is sterk significant, p < 0.01 (2-zijdig) 
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De bevindingen tonen inderdaad dat er blijkbaar een interdependentie bestaat tussen de drie stoffen. 

Hoe hoger de ozonconcentratie in een gemeente, hoe lager de concentratie van SO2 en NO2. Hiermee 

moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van tabel 12. 

 

Ook het resultaat van fijn stof is opvallend. Bijvoorbeeld voor longkanker werd een significante  

negatieve correlatie bekomen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Een mogelijke verklaring hiervoor 

kon het verschil in samenstelling zijn tussen het westen en het oosten van Vlaanderen. Indien in het 

ene deel van het land meer fijn stof voorkomt, maar de samenstelling van dat fijn stof gezonder is, dan 

zal dat een effect hebben op de correlatie. Daarom werden de berekeningen nog eens herhaald voor 

enkel de drie oostelijke provincies (Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg) en voor alle provincies 

apart. 

 

Tabel 14. Correlatiematrix fijn stof, provincies apart. 

  Oosten Limb. Vl.-B. Antw. Ovl. Wvl. 

alle tumoren, 
mannen 

Correlatiecoëfficient -,038 ,255 ,141 -,085 -,383** -,295* 
Significantie (2-zijdig) ,610 ,099 ,262 ,484 ,002 ,018 
N 178 43 65 70 64 64 

alle tumoren, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficient ,329** ,358* ,198 ,415** -,124 -,146 
Significantie (2-zijdig) ,000 ,018 ,117 ,000 ,325 ,253 
N 177 43 64 70 65 63 

colorectum, 
mannen 

Correlatiecoëfficient -,069 -,153 ,270 -,234 -,219 ,062 
Significantie (2-zijdig) ,404 ,359 ,053 ,071 ,111 ,660 
N 150 38 52 60 54 53 

colorectum, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficient -,216* -,338 ,244 -,454** ,009 ,011 
Significantie (2-zijdig) ,013 ,073 ,098 ,000 ,950 ,940 
N 133 29 47 57 47 48 

long, 
mannen 

Correlatiecoëfficient -,245** ,127 -,286* -,151 -,521** ,014 
Significantie (2-zijdig) ,001 ,422 ,031 ,221 ,000 ,922 
N 166 42 57 67 56 52 

long, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficient ,121 -,002 -,300 ,374 -,055 -,200 
Significantie (2-zijdig) ,409 ,994 ,370 ,072 ,881 ,606 
N 49 14 11 24 10 9 

borst, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficient ,364** ,284 -,090 ,597** -,249* ,103 
Significantie (2-zijdig) ,000 ,068 ,481 ,000 ,047 ,440 
N 175 42 63 70 64 59 

ovarium, 
vrouwen 

Correlatiecoëfficient -,086 -,119 ,173 -,206 ,189 ,044 
Significantie (2-zijdig) ,624 ,779 ,612 ,444 ,557 ,871 
N 35 8 11 16 12 16 

prostaat, 
mannen 

Correlatiecoëfficient -,267** -,311* ,061 -,394** ,174 -,229 
Significantie (2-zijdig) ,000 ,048 ,648 ,001 ,176 ,074 
N 167 41 58 68 62 62 

blaas, 
mannen 

Correlatiecoëfficient -,091 ,070 -,118 ,024 -,262 -,479* 
Significantie (2-zijdig) ,487 ,829 ,593 ,909 ,161 ,038 
N 61 12 23 26 30 19 
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non-Hodgkin, 
mannen 

Correlatiecoëfficient -,023 ,418 ,233 ,112 ,261 ,000 
Significantie (2-zijdig) ,900 ,201 ,546 ,729 ,467 1,000 
N 32 11 9 12 10 8 

*. Correlatie is significant, p < 0.05 (2-zijdig) 
**. Correlatie is sterk significant, p < 0.01 (2-zijdig) 
 

Afhankelijk van het tumortype zijn de resultaten voor de verschillende provincies gelijk of 

verschillend. Bij longkanker bijvoorbeeld wordt zowel in het oosten als het westen van het land een 

negatieve correlatie vastgesteld. Ook bij prostaatkanker is dit het geval. Bij borstkanker daarentegen 

wordt in het oosten een positieve correlatie vastgesteld, maar in het westen een negatieve. De 

resultaten bij borstkanker bevestigen dus de veronderstelling dat het stof in het oosten van het land 

ongezonder zou zijn, deze bij long- en prostaatkanker echter niet. 

 

Om toch eens te visualiseren wat die Spearman correlatiecoëfficiënten nu juist betekenen, kan men 

met SPSS wel gemakkelijk een scatterdiagram opstellen. Als voorbeeld hieronder prostaatkanker, 

omdat daarbij de drie mogelijke resultaten voorkomen: een positieve correlatie met ozon, een 

negatieve correlatie met SO2 en NO2 en geen significante correlatie met fijn stof. 

 

Figuur 5. Scatterdiagram, verband tussen IRCEL-waarden en prostaatkankerincidentie. 
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4.2.2 Biomonitoring 

De resultaten van de vergelijking met biomonitoringwaarden bestaan uit zes correlatiematrices. De 

berekeningen werden gedaan voor adolescenten en voor volwassenen. Omdat het hier om individuele 

waarden gaat, kan men hier nog eens een onderscheid maken tussen de waarden bij mannen en bij 

vrouwen. Bij volwassenen werd de tabel dan nog eens gesplitst tussen de blootstellingscijfers en de 

effectmerkers. Hieronder worden enkel de resultaten voor adolescenten getoond. 

 

Tabel 15a. Correlatiematrix kankerincidentie en biomonitoring resultaten mannen  

MANNEN Cd Pb HCB PCB118 PCB DDE Hpyr TTMA KoT 
alle tumoren, 
mannen 

Corr. Coëf. ,021 -,287 -,003 -,101 -,060 -,156 -,191 -,183 ,000 
Sign. (2-zijdig) ,900 ,076 ,985 ,542 ,716 ,343 ,244 ,265 1,000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 28 

colorectum, 
mannen 

Corr. Coëf. -,273 -,157 ,037 -,037 ,041 ,027 -,185 -,369 ,207 
Sign. (2-zijdig) ,138 ,398 ,843 ,845 ,828 ,887 ,319 ,041 ,332 
N 31 31 31 31 31 31 31 31 24 

long, 
mannen 

Corr. Coëf. -,052 -,299 ,092 ,102 -,139 -,138 ,015 -,228 ,089 
Sign. (2-zijdig) ,770 ,085 ,606 ,565 ,431 ,438 ,934 ,195 ,665 
N 34 34 34 34 34 34 34 34 26 

prostaat, 
mannen 

Corr. Coëf. -,072 -,118 -,083 -,261 -,037 ,034 -,126 -,141 -,364 
Sign. (2-zijdig) ,672 ,486 ,626 ,118 ,827 ,840 ,458 ,404 ,057 
N 37 37 37 37 37 37 37 37 28 

blaas, 
mannen 

Corr. Coëf. ,135 -,082 ,241 ,141 ,024 ,041 ,191 -,309 -,196 
Sign. (2-zijdig) ,617 ,762 ,368 ,602 ,931 ,880 ,478 ,244 ,483 
N 16 16 16 16 16 16 16 16 15 

non-
Hodgkin, 
mannen 

Corr. Coëf. ,103 -,006 ,467 ,200 ,018 -,103 ,176 -,673 -,167 
Sign. (2-zijdig) ,777 ,987 ,174 ,580 ,960 ,777 ,627 ,033 ,668 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 9 

*. Correlatie is significant, p < 0.05 (2-zijdig) 
**. Correlatie is sterk significant, p < 0.01 (2-zijdig) 
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Tabel 15b. Correlatiematrix kankerincidentie en biomonitoring resultaten vrouwen  

VROUWEN Cd Pb HCB PCB118 PCB DDE Hpyr TTMA KoT 
alle tumoren, 
vrouwen 

Corr. Coëf. ,236 -,280 ,068 ,004 -,118 -,284 ,097 ,054 ,133 
Sign. (2-zijdig) ,138 ,077 ,675 ,980 ,463 ,072 ,546 ,738 ,556 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 22 

colorectum  
vrouwen 

Corr. Coëf. -,237 ,154 ,015 -,061 -,104 -,043 ,155 ,151 -,057 
Sign. (2-zijdig) ,244 ,452 ,941 ,769 ,615 ,833 ,450 ,462 ,840 
N 26 26 26 26 26 26 26 26 15 

long  
vrouwen 

Corr. Coëf. ,727 ,300 -,355 -,218 -,409 -,227 ,409 -,491 ,214 
Sign. (2-zijdig) ,011 ,370 ,285 ,519 ,212 ,502 ,212 ,125 ,645 
N 11 11 11 11 11 11 11 11 7 

borst  
vrouwen 

Corr. Coëf. ,173 ,003 ,291 ,313 ,255 -,212 -,078 ,151 ,012 
Sign. (2-zijdig) ,278 ,984 ,065 ,046 ,108 ,184 ,628 ,347 ,958 
N 41 41 41 41 41 41 41 41 22 

ovarium  
vrouwen 

Corr. Coëf. -,261 -,588 ,455 ,333 ,152 ,612 -,564 ,006 -,486 
Sign. (2-zijdig) ,467 ,074 ,187 ,347 ,676 ,060 ,090 ,987 ,329 
N 10 10 10 10 10 10 10 10 6 

*. Correlatie is significant, p < 0.05 (2-zijdig) 
**. Correlatie is sterk significant, p < 0.01 (2-zijdig) 
 

Het is duidelijk dat deze oefening weinig opbrengt. Het aantal gemeentes is te klein om significante 

resultaten op te leveren. Vier correlatiecoëfficiënten zijn significant (p<0,05), maar in een matrix met 

9 x 11 correlatiecoëfficiënten kan dit zeer goed aan het toeval te wijten zijn. Per definitie zal men 

namelijk bij een significantieniveau van 5 % een op de twintig keer een vals-significant resultaat 

bekomen. 

De matrices bij volwassenen gaven gelijkaardige resultaten, maar worden hier verder niet 

weergegeven. 

 

Het is dus niet mogelijk om associaties te vinden tussen parameters van inwendige blootstelling en de 

incidentie van kanker. Men kan echter ook nagaan of gemeenten waarvoor ongunstige waarden 

werden genoteerd inzake inwendige blootstelling, een verhoogde incidentie van sommige kankers 

vertonen. Tabel 16 toont de SIR-waarden voor een aantal gemeentes, geselecteerd op basis van de 

criteria vermeld in de inleiding. Significante resultaten zijn aangeduid. 
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Tabel 16. Incidentiecijfers voor geselecteerde gemeentes uit de biomonitoring. 

 

 

alle 
tumoren, 
m. 

alle 
tumoren, 
v. 

colo-
rectum, 
m. 

colo-
rectum, 
v. 

long, 
m. 

borst, 
v. prostaat 

Harelbeke, 
verbrandings-
oven 

meta-SIR 1,13 1,07 1,16 1,25 1,11 1,18 1,26 
ondergrens 1,06 0,99 0,96 1,01 0,93 1,04 1,12 
bovengrens 1,21 1,16 1,41 1,54 1,32 1,34 1,43 

Roeselare, 
verbrandings-
oven 

meta-SIR 1,11 1,06 1,14 1,2 1,07 1,09 1,28 
ondergrens 1,06 1,01 1 1,04 0,95 1 1,18 
bovengrens 1,16 1,12 1,3 1,37 1,21 1,19 1,39 

Menen, 
verbrandings-
oven 

meta-SIR 1,08 1,08 1,2 1,04 1,17 1,13 1 

ondergrens 1,02 1,01 1,02 0,86 1,01 1,01 0,89 

bovengrens 1,15 1,15 1,41 1,26 1,35 1,27 1,12 
Evergem, 
haven 

meta-SIR 0,97 0,9 0,9 0,89 0,92 1 1,06 

ondergrens 0,91 0,83 0,74 0,71 0,77 0,88 0,94 

bovengrens 1,04 0,97 1,1 1,11 1,1 1,13 1,19 
Zwijndrecht, 
haven 

meta-SIR 1,14 1,12 1,19 1,16 1,49 1,11 1,03 

ondergrens 1,05 1,02 0,93 0,89 1,24 0,94 0,88 

bovengrens 1,23 1,22 1,51 1,52 1,8 1,3 1,21 
Zoersel, 
Albertkanaal 

meta-SIR 1,04 1 1,13 1,19 0,9 1,02 1,33 
ondergrens 0,96 0,91 0,9 0,92 0,71 0,88 1,15 
bovengrens 1,13 1,1 1,43 1,55 1,14 1,19 1,53 

Geel, 
Albertkanaal 

meta-SIR 1,04 0,97 1,11 1,17 1 0,94 1,06 

ondergrens 0,98 0,9 0,94 0,97 0,86 0,83 0,95 

bovengrens 1,11 1,04 1,31 1,41 1,17 1,06 1,18 
Laakdal, 
Albertkanaal 

meta-SIR 1,02 0,97 0,92 1,17 1,53 0,93 1,01 

ondergrens 0,92 0,87 0,68 0,85 1,26 0,76 0,84 

bovengrens 1,12 1,09 1,24 1,61 1,87 1,13 1,22 
Meerhout, 
Albertkanaal 

meta-SIR 1,03 1,04 0,96 1,48 1,09 0,91 1,37 
ondergrens 0,91 0,91 0,65 1,02 0,79 0,71 1,12 
bovengrens 1,16 1,2 1,41 2,14 1,51 1,17 1,68 

Ham, 
Albertkanaal 

meta-SIR 1,05 0,86 1,3  1,39 0,84 1,08 

ondergrens 0,93 0,74 0,92  1,06 0,64 0,86 

bovengrens 1,19 1,01 1,84  1,84 1,1 1,36 
Olen meta-SIR 1,01 0,93 1,21 1,06 1,16 0,86 1,01 

ondergrens 0,89 0,8 0,87 0,66 0,86 0,67 0,8 

bovengrens 1,13 1,07 1,67 1,7 1,55 1,12 1,28 
Antwerpen meta-SIR 1,03 1,1 1 1,04 1,14 1,04 0,89 

ondergrens 1,02 1,08 0,96 0,99 1,1 1,01 0,86 

bovengrens 1,05 1,12 1,05 1,09 1,18 1,08 0,92 
Sint-Truiden, 
fruitstreek 

meta-SIR 1,1 1,1 0,97 0,97 1,5 1,08 1,06 

ondergrens 1,04 1,04 0,82 0,81 1,33 0,97 0,95 

bovengrens 1,16 1,17 1,15 1,18 1,69 1,2 1,18 
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Diksmuide, 
landelijk 
gebied 

meta-SIR 1,12 1,01 1,1 1,13 1,16 0,92 1,29 
ondergrens 1,03 0,91 0,84 0,85 0,94 0,76 1,11 
bovengrens 1,22 1,12 1,44 1,52 1,45 1,11 1,5 

Brakel, 
landelijk 
gebied 

meta-SIR 0,99 0,98 1,15 1,21 1,12 0,88 0,95 

ondergrens 0,89 0,88 0,88 0,92 0,88 0,72 0,79 

bovengrens 1,09 1,09 1,5 1,58 1,42 1,07 1,15 
Kaprijke, 
landelijk 
gebied 

meta-SIR 0,84 0,98 1,14   1,26 0,91 

ondergrens 0,71 0,81 0,73   0,95 0,65 

bovengrens 0,99 1,17 1,78   1,66 1,28 
Zomergem, 
landelijk 
gebied 

meta-SIR 0,88 0,83 1,06   0,97 1,12 

ondergrens 0,77 0,71 0,73   0,75 0,88 

bovengrens 1,01 0,97 1,53   1,26 1,42 
Wevelgem, 
hotspot 
Steunpunt 2 

meta-SIR 1,08 1,06 1,19 1,33 1,09 1,08 1,17 
ondergrens 1,02 0,98 1 1,1 0,92 0,95 1,04 
bovengrens 1,15 1,14 1,42 1,61 1,29 1,22 1,31 

Diepenbeek, 
hotspot 
Steunpunt 2 

meta-SIR 1,16 1,06 1,19 1,06 1,57 1,12 1,29 
ondergrens 1,06 0,95 0,91 0,76 1,29 0,95 1,1 
bovengrens 1,27 1,17 1,55 1,49 1,91 1,33 1,51 

Genk, hotspot 
Steunpunt 2 

meta-SIR 0,98 1 1,02 1,04 1,11 0,97 0,81 
ondergrens 0,94 0,95 0,88 0,9 0,99 0,89 0,73 
bovengrens 1,03 1,06 1,17 1,22 1,25 1,06 0,9 

 

In 13 van de 20 geselecteerde gemeentes met verhoogde waarden voor inwendige blootstelling werd 

voor tenminste één van de tumortypes een significant verhoogde waarde vastgesteld. In slechts vier 

gemeentes komt een verlaging voor en de drie andere tonen niets significants. 

Zeer belangrijk alvast is de vergelijking tussen Genk en Diepenbeek. In de hotspot Genk-Zuid werden 

duidelijk verhoogde waarden vastgesteld voor bepaalde merkers van hormoonverstoring en DNA-

schade.(36) In de gemeente Genk vertaalt dit zich niet in verhoogde kankerincidenties, maar wel in 

Diepenbeek. 

 

4.2.3 Socio-economische parameters 

De laatste correlatiematrix werd opgesteld met socio-economische parameters.  

 

Tabel 17. Kankerincidentie en socio-economische parameters. 

 inkomen 
kans-

armoede 
werkloos

heid 
alleen-

staanden 
sociale 

woningen 
vreem-

delingen 
alle tumoren,  
mannen 

Corr. Coëf. -,176**  ,168**  ,050 ,086 -,185**  ,003 
Sign. (2-zijdig) ,002 ,003 ,380 ,135 ,001 ,960 
N 306 306 306 306 306 306 

alle tumoren, 
vrouwen 

Corr. Coëf. ,190**  ,104 ,016 ,168**  ,025 ,132* 
Sign. (2-zijdig) ,001 ,069 ,781 ,003 ,669 ,021 
N 305 305 305 305 305 305 
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colorectum,  
mannen 

Corr. Coëf. -,002 -,130* -,174**  -,167**  -,318**  -,103 
Sign. (2-zijdig) ,976 ,037 ,005 ,007 ,000 ,098 
N 257 257 257 257 257 257 

colorectum, 
vrouwen 

Corr. Coëf. -,070 -,128 -,184**  -,250**  -,111 -,174**  
Sign. (2-zijdig) ,295 ,053 ,005 ,000 ,094 ,008 
N 228 228 228 228 228 228 

pancreas,  
mannen 

Corr. Coëf. -,362 ,312 -,300 -,247 -,385 -,512* 
Sign. (2-zijdig) ,169 ,240 ,259 ,356 ,141 ,043 
N 16 16 16 16 16 16 

pancreas, 
vrouwen 

Corr. Coëf. ,343 -,164 -,168 -,021 ,168 -,346 
Sign. (2-zijdig) ,211 ,558 ,550 ,940 ,550 ,206 
N 15 15 15 15 15 15 

larynx,  
mannen 

Corr. Coëf. -,060 -,551* -,691**  -,333 -,672**  -,554* 
Sign. (2-zijdig) ,808 ,015 ,001 ,163 ,002 ,014 
N 19 19 19 19 19 19 

long,  
mannen 

Corr. Coëf. -,285**  ,093 ,178**  -,146* -,060 ,028 
Sign. (2-zijdig) ,000 ,125 ,003 ,016 ,326 ,643 
N 274 274 274 274 274 274 

long, 
vrouwen 

Corr. Coëf. -,019 -,190 -,154 -,247* ,031 -,169 
Sign. (2-zijdig) ,876 ,121 ,210 ,042 ,802 ,169 
N 68 68 68 68 68 68 

borst, 
vrouwen 

Corr. Coëf. ,346**  -,105 -,172**  ,159**  -,091 ,000 
Sign. (2-zijdig) ,000 ,070 ,003 ,006 ,118 ,997 
N 298 298 298 298 298 298 

ovarium, 
vrouwen 

Corr. Coëf. -,029 -,261* -,286* -,238 -,180 -,217 
Sign. (2-zijdig) ,823 ,039 ,023 ,061 ,157 ,088 
N 63 63 63 63 63 63 

prostaat,  
mannen 

Corr. Coëf. -,250**  ,004 -,144* -,182**  -,203**  -,274**  
Sign. (2-zijdig) ,000 ,943 ,014 ,002 ,000 ,000 
N 291 291 291 291 291 291 

nier,  
mannen 

Corr. Coëf. ,081 -,211 -,250 -,367* -,155 -,372* 
Sign. (2-zijdig) ,640 ,216 ,142 ,028 ,367 ,026 
N 36 36 36 36 36 36 

blaas,  
mannen 

Corr. Coëf. -,086 ,010 -,022 -,153 -,255**  -,097 
Sign. (2-zijdig) ,374 ,915 ,816 ,111 ,007 ,313 
N 110 110 110 110 110 110 

non-Hodgkin,  
mannen 

Corr. Coëf. -,120 -,173 -,112 -,508**  ,168 -,251 
Sign. (2-zijdig) ,408 ,228 ,440 ,000 ,242 ,079 
N 50 50 50 50 50 50 

non-Hodgkin, 
vrouwen 

Corr. Coëf. -,169 -,206 -,172 -,480**  ,014 -,293 
Sign. (2-zijdig) ,325 ,227 ,316 ,003 ,935 ,083 
N 36 36 36 36 36 36 

leukemie,  
mannen 

Corr. Coëf. -,271 ,026 -,137 -,472**  -,033 -,241 
Sign. (2-zijdig) ,140 ,889 ,463 ,007 ,860 ,192 
N 31 31 31 31 31 31 

leukemie, 
vrouwen 

Corr. Coëf. -,547**  -,418 -,426* -,543**  -,642**  -,516* 
Sign. (2-zijdig) ,008 ,053 ,048 ,009 ,001 ,014 
N 22 22 22 22 22 22 

*. Correlatie is significant, p < 0.05 (2-zijdig) 
**. Correlatie is sterk significant, p < 0.01 (2-zijdig) 
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Hier zou men ongeveer gelijke resultaten verwachten voor de verschillende parameters. Het gaat hier 

immers niet om verschillende risicofactoren, maar om verschillende indicatoren voor eenzelfde 

risicofactor, namelijk socio-economische achterstelling. Merk hierbij wel op dat inkomen in principe 

in de andere zin als de andere parameters geïnterpreteerd moet worden: hoe hoger het gemiddeld 

inkomen, hoe lager de socio-economische toestand van de wijk. Als men enkel naar de significante 

resultaten kijkt, komen de verschillende correlatiecoëfficiënten inderdaad meestal overeen. Soms 

wijken bepaalde parameters echter wel af van de rest: bijvoorbeeld het percentage alleenstaande 

moeders bij longkanker bij mannen en borstkanker, en inkomen bij prostaatkanker en leukemie bij 

vrouwen. 

Merkwaardig is dat men bij alle tumoren tesamen veel positieve associaties vindt, maar dan men bij de 

afzonderlijke tumoren vooral negatieve associaties vindt. Behalve het aantal vreemdelingen bij 

mannen en inkomen bij vrouwen, wijzen alle correlaties op een verhoogde kankerincidentie in 

gemeentes met meer sociale achterstelling. Dit ziet men ook nog voor een deel bij longkanker bij 

mannen, maar bij de andere tumortypes met significante resultaten ziet men vooral het omgekeerde: 

colorectum, larynx, long bij vrouwen, borst, ovarium, prostaat, blaas, non-Hodgkin en leukemie. 

 

 

5 Discussie 
Het idee om met een meta-analysemethode op zoek te gaan naar lokaal verhoogde kankerrisico’s heeft 

een schat aan informatie opgeleverd. Heel wat hotspots werden vastgesteld. De top 25 staat opgelijst 

in tabel 11. Opvallend is echter de grote verscheidenheid. Per tumortype zijn het andere gemeentes die 

terugkeren. Logischerwijze zou men hieruit kunnen concluderen dat de oorzaken die aan de basis 

kunnen liggen van een lokaal verhoogd risico voor elk tumortype anders zijn. 

Bovendien moet men vaststellen dat deze oorzaken niet altijd beperkt blijven binnen de grenzen van 

één gemeente, getuige daarvan de sporen van clusters die ontwaard werden bij de drie meest 

voorkomende tumoren bij mannen: prostaatkanker in West-Vlaanderen, longkanker in Limburg en 

darmkanker rond de grens tussen Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 

Een mogelijke conclusie kan zijn dat er in Vlaanderen verhoogde risico’s bestaan op verschillende 

schalen: zowel regionaal als lokaal, in dit onderzoek op gemeentelijk niveau. Andere methoden 

kunnen meer aangewezen zijn naargelang de schaal waarop je naar incidentieverschillen zoekt: 

smoothing zou de gevonden clusters misschien meer zichtbaar kunnen maken op een kaart, terwijl ze 

waarschijnlijk een aantal van de lokaal verhoogde incidenties uit tabel 11 zou doen verdwijnen. Hoe 

langer men echter registreert, hoe meer men tijd kan gebruiken i.p.v. smoothing om te corrigeren voor 

toevallige variaties. 

Dit werd in deze studie gedaan door het toepassen van een meta-analysemethode op de 

incidentiecijfers van de verschillende jaren. Een andere mogelijkheid is om één SIR te berekenen over 
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de volledige periode waarvoor er cijfers bestaan. Het Kankerregister zou dit zelf kunnen doen, zoals ze 

in haar laatste rapport al deed voor de laatste vijf jaar (3), of ze zou de nodige gegevens voor de 

berekening ter beschikking kunnen stellen aan onderzoekers. Aan de ene kant is deze laatste optie 

misschien de beste keuze, aangezien de toepassing van de analysemethode toch een aantal problemen 

opleverde tijdens het onderzoek. Ten eerste de vele missings; meer dan de helft van de cases viel weg 

na invoeren van de formules. Ten tweede is het opvallend dat de hoogste SIR’s voor alle tumoren 

bijna allemaal in eerder kleinere gemeentes waargenomen worden. Hiervoor kon geen verklaring 

gevonden worden, maar misschien heeft dit ook wel met de gebruikte methode te maken. Aan de 

andere kant kan men misschien sterkere resultaten bekomen als men de meta-waarde van verschillende 

SIR’s berekent dan als men één over de ganse periode berekent. Bhushan zegt in zijn handboek 

statistiek: “Twee of drie experimenten die eenzelfde associatie tonen met een p-waarde kleiner dan 0,1, 

zijn meer overtuigend dan één experiment met een p-waarde kleiner dan 0,05.”(54) Oplossing kan dan 

eventueel zijn om om de twee jaar een SIR te berekenen – dit zal de meeste 0-waarden wegnemen – en 

daarop dan de meta-analysemethode toe te passen. 

Verder onderzoek naar een optimale benadering is dus noodzakelijk. Deze moet onderzoekers in staat 

stellen op kleine schaal te werken met een voldoende resolutie om het effect van lokale factoren op te 

sporen, zonder dat de betrouwbaarheid van de cijfers hierdoor in het gedrang komt. 

In de toekomst is het trouwens zeker aan te raden om ook op wijkniveau over SIR’s te kunnen 

beschikken. Een vergelijking tussen de incidentiecijfers en de resultaten van de tweede biomonitoring 

wees in deze richting. Een verhoging van bepaalde schademerkers in Genk-Zuid vertaalde zich niet in 

een verhoogde kankerincidentie in de gemeente Genk, maar wel in Diepenbeek. De wijk Genk-Zuid is 

waarschijnlijk te klein om te wegen op het totale resultaat van de grote gemeente Genk, maar de veel 

kleinere gemeente Diepenbeek die grenst aan Genk-Zuid toonde wel afwijkende waarden. 

Onderzoek naar mogelijke indicatoren om de incidentiecijfers mee te correleren, leidde tot dezelfde 

bedenking. Onderzoekers in socio-economische omstandigheden bijvoorbeeld werken meestal op 

wijkniveau (cf. kansarmoedeatlas), en ook voor de invloed van lokale industrie loont het zeker en vast 

de moeite om deze piste verder te onderzoeken. De tijd staat daarbij aan onze kant: hoe groter de 

periode waar men over betrouwbare cijfers beschikt, hoe kleiner men de te vergelijken gebieden kan 

maken. 

Er stelt zich voor epidemiologisch onderzoek in België echter een probleem m.b.t. de maatregelen ter 

bescherming van de privacy. Deze bescherming is op een aantal vlakken ongetwijfeld  essentieel en in 

het algemeen belang, maar behelst ook maatregelen die epidemiologisch onderzoek bemoeilijken of 

zelfs onmogelijk maken. Dit epidemiologisch onderzoek is echter ook in het algemeen belang, en 

correspondeert zeker niet altijd met een reële bedreiging voor de privacy. 

Dit beleid moet dan ook misschien herzien worden. Men kan bijvoorbeeld procedures uitdenken 

waardoor kankerincidentiecijfers op wijkniveau voor bepaalde onderzoekers toegankelijk gemaakt 
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worden, indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en zich houden aan een aantal richtlijnen, strikt 

opgevolgd door een ethisch comité. 

 

Het loont de moeite om nog even verder bij de gevonden verhoogde incidenties stil te staan. De vraag 

wat de oorzaak is van de gevonden clusters, blijft voorlopig onbeantwoord. Een hypothese is dat het 

verhoogd risico op prostaatkanker in West-Vlaanderen te wijten zou zijn aan een hogere concentratie 

organochloorverbindingen daar.(55)  

Ook voor de ‘hotspots’ uit tabel 11 kan men beginnen zoeken naar verklaringen. Zo is het verhoogd 

risico op mesothelioom in Sint-Niklaas en Temse waarschijnlijk te wijten aan de nabijheid van de 

grote scheepswerf en in Willebroek aan de Eternitfabriek. Het valt trouwens op dat bepaalde 

tumortypes (leukemie, long, blaas) blijkbaar meer kans hebben om lokaal een sterk verhoogde 

incidentie te vertonen dan andere. De gemeenschappelijke factor is dat deze weefsels vooral gevoelig 

zijn voor genotoxische agentia, minder voor hormoonverstorende. Een lokale verhoging van een 

dergelijke factor kan blijkbaar sneller leiden tot een sterk verhoogd risico. 

 

Er zijn niet alleen verschillen tussen tumoren, maar ook tussen geslachten. Ten eerste komen de 

gemeentes met een verhoogde SIR-waarde bij mannen niet overeen met die bij vrouwen. Dit bleek 

bijvoorbeeld uit de vergelijking van de verspreiding van prostaatkanker en borstkanker, nochtans twee 

tumoren waarvan men weet dat ze een aantal gelijkaardige pathogenetische mechanismen hebben. Een 

ander voorbeeld: de verhoogde leukemie-incidenties in tabel 11 vinden allemaal bij vrouwen plaats en 

weerspiegelen zich niet bij de mannen. Dit kan twee dingen betekenen. Ofwel is de factor die het 

meeste invloed heeft op het ontstaan van kanker, niet een risico waaraan mannen en vrouwen gelijk 

blootgesteld worden. Met andere woorden, wat mannen en vrouwen gemeenschappelijk hebben, 

bijvoorbeeld waar ze wonen of wat ze eten, is niet belangrijk. Andere factoren die wel kunnen 

verschillen tussen geslachten, bv. levensstijl of werkomstandigheden, komen dan wel in aanmerking. 

Het mogelijke belang van werkomstandigheden wordt bijvoorbeeld bij mesothelioom wordt heel erg 

duidelijk. Tabel 11 toont een aantal gemeentes met een sterk verhoogd risico op mesothelioom bij 

mannen: Willebroek, Temse en Sint-Niklaas. Dit heeft echter te maken met de werkomstandigheden in 

een groot bedrijf in de omgeving (cf. supra) en dus vindt men deze verhoogde incidentie niet terug bij 

vrouwen. 

Ofwel spelen woonomstandigheden en andere wel degelijk een rol, maar hebben de polluenten 

waaraan mannen en vrouwen gelijk blootgesteld worden, een ander effect naargelang het geslacht. 

Deze hypothese is zeker ook plausibel: Ook in de biomonitoringcampagne werden gelijkaardige 

resultaten bekomen: men stelde vast dat de biologische effecten op genexpressie sterk verschilden 

tussen mannen en vrouwen, en dikwijls in tegengestelde zin verliepen.(56) 

Ook in de toxicologie kent men het fenomeen: een recente review wijst op de verschillen in 

farmacokinetiek van medicijnen tussen mannen en vrouwen.(57) Deze zouden niet volledig kunnen 
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verklaard worden door verschillen in lichaamsgewicht, maar zouden vooral verklaard worden door 

hormonale verschillen. Het lijkt dan niet onwaarschijnlijk dat gelijkaardige mechanismen ook een rol 

spelen bij de inwerking van carcinogene agentia. 

De incidentieverschillen tussen mannen en vrouwen in dit onderzoek betreffen ook kankertypes die op 

zichzelf niet direct hormoongebonden zijn. Leukemie bijvoorbeeld komt een paar keer terug in de 

tabel met de sterkst verhoogde kankerincidenties, maar telkens bij vrouwen. Als men dan in deze 

gemeentes leukemie gaat bekijken bij mannen, ziet men helemaal niet altijd een even sterk verhoogde 

incidentie. Ook bij leukemie bestaan dus grote verschillen tussen mannen en vrouwen, ook al is dit 

helemaal geen hormoongevoelige kanker. Hier kan men eerder denken aan verschillen in metabolisme, 

die voor een ander effect zorgen van bijvoorbeeld vervuiling met genotoxische stoffen. 

Niet alleen de verspreiding verschilt tussen mannen en vrouwen, het valt ook op dat de 

intergemeentelijke verschillen bij mannen veel groter zijn dan bij vrouwen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 

de vergelijking van tabel 8a en 8b: de SIR’s zijn hoger en de betrouwbaarheidsintervallen zijn nauwer. 

Het tweede kan statistisch verklaard worden door het feit dat kanker meer voorkomt bij mannen, maar 

het eerste niet. Het heeft er natuurlijk waarschijnlijk wel mee te maken: het meer voorkomen van 

kanker bij mannen, wijst erop dat mannen gevoeliger zijn voor kankerverwekkende agentia dan 

vrouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij een relatieve overvloed van zo’n carcinogen, de 

incidentie bij mannen sneller stijgt dan bij vrouwen. Waarschijnlijk heeft deze grotere gevoeligheid bij 

mannen vooral te maken met een grotere gevoeligheid tijdens de foetale periode.(58) Een belangrijke 

basis voor ons risico op kanker later in het leven, wordt gelegd tijdens de zwangerschap.(59) 

 

De zoektocht naar correlaties tussen gemeentelijke kankerincidentiecijfers en indicatoren over 

milieuvervuiling en socio-economische omstandigheden levert op het eerste gezicht minder duidelijke 

resultaten. Ook dit leverde een schat aan nieuw berekende data op, maar het bleek moeilijk uit deze 

correlatiematrices conclusies te trekken. Significante correlaties komen vaak voor, maar lopen in 

tegengestelde richtingen en een patroon vinden tussen de uiteenlopende resultaten is met de huidige 

gegevens niet echt mogelijk. 

Dit is trouwens het tweede thesisonderzoek met dergelijke onderzoeksvraag en opzet. Twee jaar 

geleden deed men al eens iets gelijkaardigs met de Vlaamse incidentiecijfers van 1997 tot 2001 en de 

IRCEL-gegevens en ook zij kwamen tegenstrijdige, vaak moeilijk interpreteerbare correlaties uit.(60)  

In dit onderzoek blijken de imissiewaarden zelfs ongeveer even frequent een negatieve associatie te 

vertonen met de incidentie van kanker als een positieve.  

Uit de correlatie met blootstellingswaarden en effectmerkers uit de biomonitoringcampagne kan niets 

zinnigs afgeleid worden. Als men een aantal gemeentes met verhoogde waarden voor inwendige 

blootstelling selecteert, kan voor die gemeentes wel in meer dan de helft van de gevallen een verhoogd 

risico vastgesteld worden. 
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Ook de associaties met socio-economische parameters zijn niet eenduidig; er kan geen verklaring 

gevonden worden waarom de totale kankerincidentie vooral verhoogd is in gemeentes met een hoge 

sociale achterstelling, terwijl voor de afzonderlijke tumoren vooral het omgekeerde geldt. 

Men kan de bevindingen vergelijken met de evidentie uit de literatuur, voorgesteld in de inleiding. 

Voor sommige tumoren is er inderdaad een overeenkomst: longkanker komt meer voor in gemeentes 

met een lage socio-economische status, borstkanker en prostaatkanker minder. In tegenstelling tot de 

studie van Clegg (39), wordt hier wel een correlatie vastgesteld met colorectale tumoren: deze zouden 

minder voorkomen in gemeentes met een lage socio-economische status. Eierstok- en keelkanker, 

twee tumoren die gekend staan als meer voorkomend lagere socio-economische klassen, komen 

volgens deze tabel echter ook minder voor in gemeentes met een lage socio-economische status. 

 

Dat er uit de hier voorgestelde studie slechts relatief weinig lessen te trekken zijn m.b.t. de etiologie 

van kanker heeft ongetwijfeld te maken met enerzijds de specifieke beperkingen van onze studie en 

anderzijds de ingewikkelde pathogenese van kanker.  

Kanker is bij uitstek een multifactoriële ziekte, waarvan het ontstaansmechanisme eigenlijk 

onmiddellijk na de conceptie begint met de opstapeling van mutaties en waarbij ook tal van 

epigenetische factoren en veranderingen in intra- en intercellulaire signaaltransductie een rol spelen. 

Een buitengewoon groot aantal genetische, levensstijl- en milieufactoren speelt daarbij een rol. In 

Vlaanderen wordt de resolutie van een epidemiologische benadering ook nog verminderd doordat de 

meeste mensen hun voedsel (belangrijkste bron van blootstellingen) inkopen bij een beperkt aantal 

winkelketens, en doordat velen een belangrijke blootstelling hebben aan verkeersemissies, wellicht de 

belangrijkste bron van blootstelling doorheen de ademhaling. 

Wat de specifieke beperkingen van onze studie betreft, spelen verschillende elementen een rol. 

Waarschijnlijk moet men rekening houden met een enorme bias die ontstaat door de vele missings in 

de databank van gemiddelde SIR-waarden. Zoals beschreven in de methodologie vallen door de meta-

analysemethode alle gemeentes weg waar in een van de 10 jaren geen tumor voorgekomen is. Dit 

zorgt bij het opstellen van een correlatiematrix voor een belangrijke uitsluiting voor een deel van de 

gegevens. Deze uitsluiting is bovendien niet gelijk, want bij een verlaagd risico zullen kleine 

gemeentes wegvallen maar grotere gemeentes niet. Afhankelijk van de concentraties of socio-

economische parameters in die gemeentes, zullen ze dus zorgen voor een positieve of negatieve 

afwijking, want deze zijn niet representatief voor alle gemeentes met een lage kankerincidentie. 

Er zijn nog meer zwakke punten die de betrouwbaarheid van deze correlatiematrices verminderen. Om 

te beginnen is deze geen diepgaande, betrouwbare statistische test. Ze houdt bijvoorbeeld geen 

rekening met mogelijke confounders. Interdependentie tussen verschillende onderzochte verklarende 

variabelen kan het resultaat beïnvloeden; het verband tussen ozon en zwavel- en stikstofdioxide geeft 

dit bijvoorbeeld aan. Andere methodes zijn beter en meer aangewezen, maar vragen uitgebreider 

onderzoek dat binnen het tijdsbestek niet mogelijk was. Bedoeling van deze brede correlatiematrices 
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was om een eerste overzicht te krijgen op de veelheid aan gegevens en zo een richting te kunnen geven 

aan meer tijdsintensieve onderzoeken die statistisch gezien echter betrouwbaarder zijn en die rekening 

houden met confounders. 

Een derde beperking van dit onderzoek is de grote latentieperiode van carcinogenese. De IRCEL-

gegevens gaan maar tot 1990 terug; de biomonitoringgegevens kunnen voor biologisch niet-

afbreekbare stoffen iets zeggen over de levenslange blootstelling maar zullen bij andere stoffen vooral 

beïnvloed worden door recente blootstelling. Dit terwijl de meest kwetsbare periode voor het 

ontwikkelen van tumorcellen zich hoogstwaarschijnlijk in de foetale en de kinderperiode situeert.(61) 

Men moet zich ook afvragen of we wel bij de juiste stoffen zoeken. Bijvoorbeeld in het geval van fijn 

stof zijn er serieuze argumenten om te veronderstellen dat het vooral het ultrafijn stof is die 

gezondheidseffecten veroorzaakt, niet PM10. 

Er zal dus verder onderzoek nodig zijn, eventueel met andere stoffen en met andere methodes, om de 

gevonden incidentieverschillen te kunnen verklaren. 

 

Conclusie van dit onderzoek is dus dat er dankzij de recente oprichting van de Belgische Stichting 

Kankerregister enorm veel potentieel ligt in het domein van de kankerepidemiologie. Mits het ter 

beschikking stellen van (de mogelijkheid tot het berekenen van) gestandaardiseerde incidentiecijfers 

over een langere periode – idealiter tot op wijkniveau –, bestaan er bovendien enorm veel 

mogelijkheden om kankerincidentiecijfers te correleren met gegevens uit andere onderzoeksgebieden, 

zoals milieuvervuiling en socio-economische omstandigheden. Dit kan en dit moet ook in de toekomst 

een bijdrage leveren aan het verder ontrafelen van het ingewikkeld proces dat de carcinogenese is en 

ons zo in staat stellen de gepaste preventieve maatregelen te nemen om deze vreselijke ziekte verder 

tegen te gaan. 
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