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Kankerscreening: definitie

Analyse van specifieke kankerscreening. Versus 
‘algemene’ gezondheidschecks.

Deze laatste waarschijnlijk zinloos. Cfr Cochrane
SR:
Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Grønhøj Larsen C, Gøtzsche PC. General health checks in 
adults for reducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database Syst Rev
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Kankerscreening: 
relatief belang in globale kankerpreventie.

• Preventie is antwoord op klachtgerichte geneeskunde. 

• Preventieve geneeskunde is erg populair bij de 
overheid en patiënten. Bij artsen meer scepsis (1)

• Preventie heeft nochtans nog zeer groot potentiëel!

• Preventie ruimer dan kanker, vandaag louter in kader 
van kanker



Kankerscreening: 
relatief belang in globale kankerpreventie.

• Preventie: vier (!) niveaus: primair, secundair of tertiair, quaternair.

– Primaire -:  voorkomen. Bv: vaccinatie (HPV), chemopreventie 
(borstkanker), voorlichting (roken).

– Secundaire -: in vroege fase ontdekken (voor evidente symptomen). 
Kans op gunstige afloop maximaliseren. (=Screening, early case 
finding: bv MammaCa)

– Tertiaire -:  aandoening onder controle houden om verder 
functieverlies te voorkomen. Controle mammaca, vaak >10 jaar

– Quaternaire -: bescherming tegen de ‘geneeskunde zelf’. De nadelige 
gevolgen van onnodige of excessieve interventies door het 
gezondheidssysteem verhinderen (fysisch lijden, angst) sluit aan bij 
concept patiëntveiligheid). (2)
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Fig 1.  

Vier-velden voorstelling van de vier vormen van preventie en interactie van arts en patiënt. De arts 

zoekt naar ziekte, de patiënt voelt zich al dan niet ziek. De tijdlijn gaat onherroepelijk van Alpha naar 

Omega, van geboorte tot dood. De geneeskunde mag een niet zieke patiënt niet nodeloos ziek laten 

voelen. (naar marc Jamoule (2)) 
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Kankerscreening: 
relatief belang in globale kankerpreventie.
Primaire preventie is dus belangrijkst. 

• roken veroorzaakt 30% van alle overlijdens door kanker (long, blaasca, …)

• alcohol 3 tot 10% (borst, colon en leverkanker). 

• obesitas (Colon, pancreas, borstkanker) 

• voeding (rood vlees en colonkanker) 

We kunnen 1/3 van de nieuwe kankergevallen voorkomen door zes leefregels 
te volgen:

•niet roken 

•gezond eten

•voldoende fysieke activiteit

•matig met alcohol 

•verstandig zonnen

•een gezond gewicht aanhouden

29% 
te winnen 
tegen 2020 (?)
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We kunnen 1/3 van de nieuwe kankergevallen voorkomen door zes leefregels 
te volgen:

•niet roken 

•gezond eten

•voldoende fysieke activiteit

•matig met alcohol 

•verstandig zonnen

•een gezond gewicht aanhouden

Daar boven op met alle screening : 4%

29% 
te winnen 
tegen 2020 (?)
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Kankerscreening: 
wat is relevant?

• Wilson en Jungner stelden 37 jaar geleden 10 criteria op 
voor screening (3)

• In 2008 door WHO 10 aanvullende criteria opgesteld. (4)
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https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoeken_en_screeningen/Screening_de_theorie/Criteria_voor_verantwoorde_screening
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Kankerscreening: 
wat is relevant?

Enkele criteria van Wilson en Jungner + WHO

Criteria van Wilson en Jungner (1968)

1 De op te sporen ziekte moet een belangrijk gezondheidsprobleem zijn.

2 Er moet een algemeen aanvaarde behandelingsmethode voor de ziekte zijn.

5 Er moet een betrouwbare opsporingsmethode bestaan.

Aanvullende criteria opgesteld door de WHO (2008)

4 De effectiviteit van het screeningsprogramma moet wetenschappelijk bewezen zijn.

10 De voordelen van de screening moeten opwegen tegen de mogelijke nadelen van de 

screening.



Kankerscreening: 
wat is relevant?

• Rond preventie bestaan zeer veel richtlijnen. 

• Vertrekkende van de Domus Medica richtlijn rond 
preventie (GMD+) gecombineerd met hoge 
gezondheidsraad krijgen we volgende plaatje voor 
België

• Zijsprong naar: US preventive Service task Force 
(USPSTF)
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Ter info de handleiding preventie voor 
gebruik in de eerste lijn met daarin ook 
kankerscreening.
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GMD preventie Domus Medica Module
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(pro memorie: Primaire preventie)
• Anamnese en voorlichting over voeding, 

gewicht, bewegen, roken, alcoholgebruik en 
zonnen

• Vaccinaties: in casu HPV en hepatitis B

Secundaire preventie (screening)
• Cervixkanker

• Borstkanker

• Colonkanker
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Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

1) Cervixkanker (coördinatie Centrum voor Kankeronderoek (CvKO))

Doelgroep Vrouwen 25-64 jaar 

Methode: uitstrijkje om de 3 jaar 

(NB vrouwen ≥65 jaar en lage comorbiditeit: ga na wanneer laatste 

uitstrijkje was, beleid volgens resultaat laatste uitstrijkje)

Evidence: reductie Cervix kanker met 60% en meer. 

Mortaliteit reductie tot 90% . (ref 10) Sterk afhankelijk van 

participatie. (Grade A) 

NB (1) Bewijs vooral gebaseerd op epidemiologisch (obervationeel) 

onderzoek. RCT niet meer verantwoord gezien groot effect.)

NB (2) In toekomst omschakelen van uitstrijkje naar HPV (self)testing



Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

2) Colonkanker (coördinatie Centrum voor Kankeronderoek (CvKO))

Doelgroep mannen en vrouwen van 50 t.e.m. 74 jaar om de 2 jaar (geen famil. Risico)

Methode: iFOB (gevolgd door coloscopie bij positief resultaat)

Evidence: Cochrane rev (12) iFOB elke 2 jaar: RR*: 0.85 (0.78-0.92) voor colorectale 

kanker mortaliteit bij allen gerandomizeerd vr screening (Grade A)

Zo ten minste 1x effectief geparticipeerd aan screening: RR 0.75 (0.66 - 0.84). 

NB (1) * RR= Relatief Risico. Een RR van 0,85 is reductie met 15%

NB (2) Eén studie die jaarlijkse screening onderzocht: RR: 0.67 voor allen gerandomizeerd vr screening.

NB (2) Cochrane review: RR of 0.68 colorectale kanker mortaliteit met flexibele sigmoidoscopy. 

Ongoing RCTs over screening met colonoscopy pas tegen 2020. Observational en case-control studies 

suggereren RR van 0.32 colorectale kanker mortaliteit (8)



Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

3) Borstkanker (coördinatie Centrum voor Kankeronderoek (CvKO)

Doelgroep Vrouwen 50-69 jaar 

Methode: mammografie om de 2 jaar
(NB dit geldt voor vrouwen zonder familiale belasting. (-> zie addendum 1)

Vrouwen 70-75 j en lage comorbiditeit kunnen ook gescreend worden)

Evidence: Cochrane 2013 (7): analyse van drie rigoureuze RCT’s: borstkanker

mortaliteit: RR 0,90 (0,79-1.02) dus niet significant

Voor alle 7 relevante trials samen: RR 0.81 (0.74 to 0.87).

NB (1) IARC (Europa, 2015): Evidence voor screening van 50 tot 75j = “Sufficient” (ref 11)

USPSTF (US, 2016): pro screening (Grade B).

NB (2) Hoge mate van overdiagnose en overbehandeling: totaal aantal [lumpectomies + 

mastectomies] sign. hoger in gescreende groepen (RR 1.31, 95% CI 1.22 to 1.42), zo ook het aantal

mastectomies (RR 1.20, 95% CI 1.08 to 1.32). The use of radiotherapy was similarly increased.
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Breast-Cancer Tumor Size, Overdiagnosis, and Mammography Screening. Welch H.G.Prorok P.C.O’Malley
A.J.Kramer B.S.N Engl J Med 2016; 375:1438-1447
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Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

Tabel 1. Balans voor vrouwen die gedurende 10 jaar een jaarlijkse mammografie kregen. 
(Tweejaarlijkse mammografie zou nadelen gevoelig reduceren, maar ook Benefits 
verminderen). (ref (6))
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Decision aid borstkankerscreening KCE
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Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

3) Borstkanker

Dus sterke aanbeveling op basis van 
wetenschappelijk bewijs niet mogelijk.

We moeten (zoals voor elke screening) de 
beslissing in de handen leggen van de goed 
geïnformeerde vrouw die de voordelen en 
nadelen kan afwegen.



Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

4) Prostaatkanker

• PSA screening wordt niet meer aanbevolen (zeer kleine 
winst tegenover zeer hoge overdiagnose en 
overbehandeling. (zie Cochrane volgende slide)

• ? betere tests in de nabije toekomst ?

• Wél PSA screening in hoogrisicogroepen: eerste graad 
prostaatkanker (vader, broer, zoon)
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Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

• De aanbevelingen rond prostaatkanker zijn erg 
uiteenlopend

– Omdat de nadelen opwegen tegen voordelen. Hoe 
zwaar laat je elk wegen

– Verschillende grote studies geven verschillende 
resultaten die ook nog een ‘geherinterpreteerd’ 
worden

– Vb USPSTF-aanbeveling 2016 versus 2018



Kankerscreening: 
wat is relevant? En wat is Evidence?

USPSTF aanbeveling prostaatkanker 2016: Grade B (=sterke) 
aanbeveling tégen screening



USPSTF aanbeveling prostaatkanker mei 2018: Grade C (zwakke) aanbeveling 
voor een aanbod van screening aan wel ingelichte patiënt en in overleg met hem.
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Kankerscreening: 
oorzaken van overschatting effect screening

Lead-Time bias

en

Lenght-Time bias



Kankerscreening: 
oorzaken van overschatting effect screening

Figure 2. Lead-time bias. In the example shown, the diagnosis of disease is made earlier 
in the screened group, resulting in an apparent increase in survival time (lead-time bias), 
although the time of death is the same in both groups. (8) (lead time : doorlooptijd)
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oorzaken van overschatting effect screening

Figure 3. Length-time bias. The probability of detecting disease is related to the growth rate of the tumor. Aggressive, 
rapidly growing tumors have a short potential screening period (the interval between possible detection and the 
occurrence of symptoms). Thus, unless the screening test is repeated frequently, patients with aggressive tumors are 
more likely to present with symptoms. More slowly growing tumors have a longer potential screening period and are 
more likely to be detected when they are asymptomatic. As a result, a higher proportion of indolent tumors is found in 
the screened group, causing an apparent improvement in survival. (8)
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Figure 1.
Screen detection and tumor growth rates. Cancers have different growth rates, which determine their potential to be detected by 
screening. Tumor A remains microscopic and undetectable by current technology (although more sensitive tests in the future might
render it detectable). Tumor B eventually becomes detectable by screening (*), but its growth rate is so slow that it will not cause 
symptoms during the life of the individual; its detection will result in overdiagnosis. Tumor C is capable of metastasizing, but it grows 
slowly enough that it can be detected by screening (*); for some, this early detection will result in survival. Tumor D grows very quickly 
and therefore is usually not detected by screening. This will present as an interval cancer (i.e., diagnosed clinically in the interval between 
screening examinations) and has a particularly poor prognosis. Note that of the four tumor types, only Tumor C has the potential to 
benefit from screening. Red dashed lines represent the natural history of a tumor in the absence of detection by screening. (ref 8)
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Figure 4. Figure 4. Overdiagnosis bias. Overdiagnosis bias is an extreme form of length-time bias. The detection of very 
indolent tumors in the screened group produces apparent increases in the number of cases of lung cancer (three in the 
screened group in the figure and one in the control group) and in survival (two of three patients in the screened group 
were treated and died of natural causes, without evidence of disease [66% survival], and the one patient in the control
group did not survive [0% survival]), with no effect on mortality (one death from lung cancer in each group). Two patients 
in the control group died with undiagnosed lung cancer that did not affect their natural life span. (8)
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Kankerscreening: conclusies

• Primaire preventie loont het meest
• Screening is sterk aanbevolen voor cervixkanker en 

colonkanker
• Borstkankerscreening staat meer ter discussie. De 

meeste wetenschappers bevelen screening aan tussen 
50 en 75j. Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen met 
goede kennis van voor- en nadelen.

• PSA screening wordt niet meer aanbevolen, eerder 
afgeraden. Toch wisselen de aanbevelingen de laatste 
jaren

• Belang om screenen meer aan te passen aan 
individueel risico zal toenemen (o.m. genetisch profiel)



Addendum (1)



Addendum(2) enkele vb ivm risicobepaling
Bv vragenlijst Domus Medica

ri



Addendum (2)
Op basis van risico verdere strategie bepalen. 



Addendum (2): Familiale anamnese borstkanker
ALGEMENE BENADERING genetic testing
• Voor vrouwen met een familiale voorgeschiedenis die kan wijzen op een erfelijk risico op borstkanker verwijzing naar een Centrum voor 
menselijke erfelijkheid aangewezen.
• Bij het genetisch testen van een familie moet idealiter eerst het zieke familielid w. onderzocht om mutatie te identificeren (zoals BRCA1, 
BRCA2 of TP53)
FAMILIALE VOORGESCHIEDENIS
Om het risico van een vrouw in te schatten moet men met de volgende elementen in de familiale voorgeschiedenis rekening houden. Daarbij 
is er nog een zekere ruimte voor een klinisch oordeel:
Vrouwen lopen een hoog risico op erfelijke borstkanker wanneer er in eenzelfde kant van de familie:
• twee eerstegraads of tweedegraads verwanten voorkomen die de diagnose borstkanker kregen wanneer ze gemiddeld jonger dan 50 jaar 
waren (minstens één van hen moet eerstegraads familielid zijn),
OF
• drie eerstegraads of tweedegraads verwanten voorkomen die de diagnose borstkanker kregen wanneer ze gemiddeld jonger dan 60 jaar 
waren (minstens één van hen moet eerstegraads verwant zijn),
OF
vier verwanten die de diagnose borstkanker kregen, ongeacht hun leeftijd (minstens één van hen moet eerstegraads verwant zijn).

Voor families met, naast borstkanker, een van de volgende factoren, moeten clinici bijkomend advies inwinnen bij een Centrum voor menselijke 
erfelijkheid met specialisatie in de oncologie:
• etnische groepen met stichtereffect-mutaties,
• borstkanker aan beide borsten,
• borstkanker bij mannen,
• eierstokkanker,
• sarcoom bij een bloedverwant jonger dan 45 jaar,
• bijnierschorscarcinomen op kinderleeftijd of glioom,
• complex patroon van meerdere kankers op jonge leeftijd,
• triple-negatieve borstkanker onder de leeftijd van 60 jaar.
Artsen moeten ook overwegen om hun patiëntes door te verwijzen naar een Centrum voor menselijke erfelijkheid met specialisatie in de oncologie
in geval van:
• borstkanker op zeer jonge leeftijd (<35 jaar),
• epitheliale eierstokkanker 
• alvleesklierkanker met twee eerstegraads familieleden met alvleesklierkanker of eierstok- of borstkanker



referenties
(1) Grundmeijer HG. Preventie in de huisartsgeneeskunde; vroeger, nu en in de toekomst. Huisarts en Wet 
2002;45:76-80.
(2) Jamoulle Marc. Quaternary prevention, an answer of family doctors to overmedicalization. International 
Journal of Health Policy and Management. 4-Feb-2015; 4:1–4
(3) Wilson JMG and Jungner G. Principles and practice of screening for disease. Geneva: WHO, 1968.
(4) Andermann A, Blancquaert I, Beauchamp S, Déry V. Revisiting Wilson and Jungner in the genomic age: a 
review of screening criteria over the past 40 years. Bulletin of the World Health Organisation 2008; 86(4): 317-
319. doi: 10.2471/BLT.07.050112
(5) Leavell H, Clark E. Preventive Medicine for the Doctor in His Community an Epidemiologic Approach. McGraw-
Hill; 1958. 
(6) Welch HG, Passow HJ. Quantifying the benefits and harms of screening mammography. JAMA Intern Med
2014; 174: 448–54. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.13635 
(7) Gøtzsche PC, Nielsen M. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane database Syst Rev 2013;
(8) Gates TJ. Screening for Cancer: Concepts and Controversies. Am Fam Physician. 2014 Nov 1;90(9):625-631.
(9) Olsen AH1, Njor SH, Vejborg I, Schwartz W, Dalgaard P, Jensen MB, Tange UB, Blichert-Toft M, Rank F, 
Mouridsen H, Lynge E. A model for determining the effect of mammography service screening.   Acta Oncol. 
2005;44(2):120-8.
(10) Hristova L, Hakama M. Effect of screening for cancer in the Nordic countries on deaths, cost and quality of 
life up to the year 2017. Acta Oncol. 1997;36 Suppl 9:1-60.
(11). Breast-Cancer Screening — Viewpoint of the IARC Working Group. The New England Journal of Medicine, 
2015, Vol.372(24), pp.2353-2358 
(12) Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, HemoccultFirst published, Cochrane,2007



Dank!


