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Bij vrouwen is borstkanker de meest voorkomende kanker. Op dit ogenblik is preventie mogelijk door het
vroegtijdig opsporen. Dit kan gebeuren via een zelfonderzoek, het klinische onderzoek door een arts en
vooral dankzij een mammografie. De doelgroep voor mammografie zijn vrouwen tussen 50 en 69 jaar. De
aanbevolen frequentie voor het preventief mammografisch onderzoek is eens om de twee jaar.
Baarmoederhalskanker is de derde meest voorkomende kanker bij vrouwen. Deze vorm van kanker kan
vroegtijdig worden opgespoord dankzij uitstrijkjes van de baarmoederhals. De meeste landen hanteren een
opsporingsprogramma met een uitstrijkje om de drie of vijf jaar bij vrouwen van 25 tot 64 jaar. De vragen
opgenomen in deze enquête komen overeen met de instrumenten die de W.G.O. voorstelt.
• In het Vlaams Gewest heeft 45% van de vrouwen tussen 50 en 70 jaar een mammografie laten nemen
in de loop van de laatste twee jaar. Dit is 58% in het Brussels Gewest. Het objectief binnen de
Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2002 is 75%. In de leeftijdsgroep van de 40 tot 49 jarigen is dit
respectievelijk 33% en 54%.
• 50% van deze vrouwen in het Vlaams
hun huisarts of specialist. 27% heeft
abnormaliteit. In het Brussels Gewest
huisarts of specialist en 8% hebben dit

Gewest heeft een mammografie laten nemen op aanraden van
geantwoord op een oproepingsbrief en 13% omwille van een
is de meerderheid van de vrouwen (75%) verwezen door een
onderzoek laten doen omwille van een abnormaliteit.

• Er zijn aanwijzingen voor overscreening.
• Gemiddeld hebben 56% van de vrouwen tussen 50 en 70 jaar een klinisch borstonderzoek laten doen in
de loop van de laatste twee jaar (66% voor de vrouwen van 40 tot 49 jaar). Bovendien hebben 30%
van de vrouwen van 15 jaar en ouder in de loop van de laatste maand aan zelfonderzoek gedaan.
• Er is geen samenhang tussen het percentage vrouwen dat een mammografie heeft laten nemen en het
opleidings- of gezinsinkomensniveau. Het percentage varieert daarentegen wel per provincie: 36% in
West-Vlaams Gewest tot 51% in Oost-Vlaams Gewest. Bovendien varieert in het Brussels Gewest het
percentage vrouwen dat een klinisch borstonderzoek heeft laten doen volgens nationaliteit en
geboorteland (Die onderzoeken komen het vaakst voor bij Belgen).
• 73% van de vrouwen in Vlaams Gewest van 25 tot 64 jaar heeft in de loop van de laatste drie jaar een
baarmoederhals uitstrijkje laten nemen (het objectief binnen de Vlaamse Gemeenschap is 80%). In het
Brussels Gewest is 64% gescreend.
• Het percentage vrouwen dat een uitstrijkje laat nemen verhoogt met het opleidings-en inkomensniveau.
Deze verschillen zijn enkel significant in Brussel (waar het aantal testen ook frequenter is bij Belgen dan
bij niet-Belgen).
• 34% van de vrouwen in het Vlaams Gewest tussen 25 en 64 jaar (maar ook 34% van de 65-69 jarigen
en 20% van de 70-74 jarigen) hebben een oproepingsbrief ontvangen voor een uitstrijkje. Ongeveer een
derde daarvan heeft de oproep beantwoord. De anderen hebben niet gereageerd meestal omwille van
geneeskundige redenen (reeds een uitstrijkje laten nemen of de baarmoeder is verwijderd).
• In het Brussels Gewest heeft 10% van de vrouwen tussen 25 en 64 jaar (maar ook 21% van de 65-69
jarigen en 16% van de 70-74 jarigen) een oproepingsbrief ontvangen voor een uitstrijkje. De helft
daarvan heeft de oproep beantwoord.
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