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> Baarmoederhals 
Raadpleeg een gynaecoloog voor een uitstrijkje om 
de 3 tot 5 jaar. De eerste screening moet zeker 
worden gedaan na de eerste geslachtsgemeenschap 
of uiterlijk vanaf de leeftijd van 25 jaar.

> Colon-rectum (dikke darm – endeldarm)
Als je tussen 50 en 74 jaar oud bent, neem dan deel 
aan het screeningsprogramma voor colorectale 
kanker dat door je regio wordt aangeboden. Indien 
nodig, afhankelijk van de resultaten, laat je een 
aanvullende colonoscopie uitvoeren.

Andere screenings  
In functie van jouw risicoprofiel

> Huid 
Je huisarts kan je een screening voorstellen als je 
een verhoogd risico hebt op melanomen en bijvoor-
beeld de volgende kenmerken vertoont
• zeer lichte huid die gemakkelijk verbrandt in de zon

• aanwezigheid van veel pigmentvlekken (schoon-
heidsvlekjes)

• ernstige zonnebrand als kind

• lichte huid en in een tropisch land gewoond

• op basis van de familiale voorgeschiedenis

> Prostaat
Je huisarts kan een screening aanraden rekening 
houdend met:
• je leeftijd 

• je levensstijl

• je familiale voorgeschiedenis 

• je etnische afkomst

> Genetica
Afhankelijk van je familiegeschiedenis kan een gene-
tische screening worden aanbevolen. Die bestaat uit 
het uitsluiten of identificeren van genetische mutaties 
die bepaalde risico’s op kanker kunnen verhogen.

Voor meer informatie en om te weten welke scree-
ningstests nodig zijn voor jou, neem je best contact 
op met je (huis)arts.
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Naar schatting meer dan 40% van alle 
kankergevallen houdt verband met onze 
levensstijl, milieufactoren of genetische 
aanleg. Sommige vormen van kanker 
kunnen voorkomen worden door gekende 
risicofactoren te vermijden en aan scree-
ning te doen. Daarnaast is het belangrijk 
te luisteren naar de signalen van je li-
chaam: ook al zijn ze niet ernstig, het is 
belangrijk ze niet te negeren. Ze kunnen 
immers de voorbode zijn van kanker. Al 
deze acties samen helpen je om je zo goed 
mogelijk te wapenen tegen kanker.

LEEF GEZOND

Een gezonde levensstijl is een van de beste wapens 
tegen kanker.
• Rook niet en vermijd zoveel mogelijk passieve bloot-

stelling aan tabaksrook.

• Blijf actief en beweeg voldoende om overtollige kilo’s 
te voorkomen.

• Eet gezond. Kies de juiste voedingsmiddelen (fruit, 
groenten, mager vlees, vis, enz.) en beperk calorie-
rijke voeding (rood vlees, voedingsproducten die 
veel zout, suiker en vet bevatten).

• Drink 1,5 liter water per dag. Beperk je alcoholver-
bruik.

• Bescherm je huid tegen zonnestralen (kinderen zijn 
extra kwetsbaar voor schadelijke zonnestralen) met 
zonnecrème, kleding en een beperkte blootstellings-
tijd.

• Slaap voldoende.

• Laat je kinderen vaccineren: pasgeborenen tegen 
hepatitis B en jonge meisjes/jongens tegen het hu-
maan papillomavirus.

• Vrouwen: borstvoeding vermindert het risico op 
kanker. Beperk hormoonsubstitutie tijdens de 
menopauze, deze therapie verhoogt immers het ri-
sico op bepaalde kankers.

• Neem deel aan de nationale screeningsprogram-
ma’s.

Door deze aanbevelingen te volgen, kan je je risico op 
kanker met meer dan 30% verminderen.

LUISTER NAAR JE LICHAAM

Hoe vroeger een kanker wordt opgespoord, hoe 
groter de kans op genezing. Door te reageren op 
bepaalde waarschuwingssignalen kan de genezings-
kans gevoelig worden verhoogd.

Op welke veel voorkomende tekens moet je letten?
• Heesheid, aanhoudende hoest, slikproblemen, 

vooral als je rookt en/of alcohol drinkt

• Chronisch verstoorde stoelgang

• Problemen met urineren, vooral bij mannen

• Aanhoudend gewichtsverlies, vermoeidheid of 
koorts

• Onverklaarbare knobbel of zwelling om het even 
waar op je lichaam

• Bij vrouwen, een plotselinge verandering van de 
borst (huidretractie, afscheiding, roodheid,...)

• Verandering of verschijnen van een pigmentvlek op 
de huid

• Aanhoudende wonde aan de mond of op de huid

Wees alert en verhoog je kans om:
•  een mogelijke kanker sneller te ontdekken
•  een minder agressieve en meer effectieve 

behandeling te krijgen
•  te genezen en een betere levenskwaliteit te 

hebben

LAAT JE SCREENEN

Door je te laten screenen, kan een eventuele kanker 
sneller worden opgespoord, soms zelfs voor de 
eerste symptomen zich voordoen. Gescreend 
worden houdt in dat je op geregelde tijdstippen 
bepaalde tests ondergaat tot aan een bepaalde 
leeftijd. Afhankelijk van je profiel en risico’s kan je 
arts je aanraden om meer of minder screenings te 
ondergaan. Je arts kan je ook alle nodige informatie 
bezorgen.

Systematisch aanbevolen screenings:
In België worden systematische screenings voorzien 
voor 3 types kanker. 

> Borsten
Laat regelmatig een mammografie maken
• Van 40 tot 49 jaar: een mammografie indien je een 

verhoogd risico hebt (genetisch...)

• Van 50 tot 69 jaar: om de twee jaar

• Na de leeftijd van 70 jaar: individuele beoordeling 
of screeningmammografieën om de 2 of 3 jaar 
nodig zijn


