
 
 

Kun jij de fabels van de feiten onderscheiden? 

Is tabak kankerverwekkend? Ja! 

Roken is verantwoordelijk voor 30 procent van de overlijdens door kanker, 75 procent van de 

overlijdens door aandoeningen van de luchtwegen en 25 procent van de overlijdens door 

cardiovasculaire aandoeningen. Het is dan ook van levensbelang om het publiek in te lichten over dit 

onderwerp, en de mensen die willen stoppen met roken, te helpen. 

Lees meer over tabak en kanker 

 

Zijn zonnebanken en je onbeschermd blootstellen aan de zon kankerverwekkend? Ja!  

Overdreven zonnen en kunstmatige UV-stralen (zonnebank) kunnen ook een negatieve invloed op 

onze gezondheid hebben : brandwonden, zonneslagen, rimpels, huidvlekken, oogstaar, huidkanker, 

verergering van bepaalde huidziekten ... 

Om zonder gevaar van de mooie dagen te genieten en langer een mooie, jonge huid te behouden, is 

beperking van de blootstelling en bescherming noodzakelijk. 

Lees meer over UV-stralen en kanker 

 

Kan vervuilde lucht/ fijn stof inademen kanker veroorzaken? Ja! 

Er bestaan tal van misverstanden over het ontstaan van kanker door milieuverontreiniging en 

straling. Sommige uitlaatgassen zijn bijvoorbeeld schadelijker dan andere. En niet alle straling is 

schadelijk voor de gezondheid. Hieronder lees je meer over de risico´s. Voor sommige van deze 

factoren kun je de blootstelling verkleinen. Dieselmotoremissies hebben bijvoorbeeld 

kankerverwekkende eigenschappen. En een overmatige blootstelling aan radon leidt tot een 

verhoogd risico op longkanker. 

Lees meer over vervuilde lucht en fijn stof en kanker 

 

Kan cannabis roken kanker veroorzaken? Ja!  

Cannabis wordt vaak geconsumeerd, onder andere door jongeren. Over de legaliteit ervan zullen we 

het niet hebben, maar we onderzoeken wel eventuele verbanden tussen deze substantie, je 

gezondheid in het algemeen en je risico op kanker.  

Als je op de conventionele manier cannabis rookt, komen bij de verbranding verschillende 

schadelijke stoffen vrij. Sommige van die stoffen zijn kankerverwekkend. 

Lees meer over cannabis en kanker 

http://www.kanker.be/roken-en-kanker
http://www.kanker.be/ultraviolette-straling
http://www.kanker.be/omgevingsfactoren-en-kanker
http://www.kanker.be/omgevingsfactoren-en-kanker
http://www.kanker.be/de-hamvraag-cannabis-roken-kankerverwekkend


 
 

 

Kan overgewicht kanker veroorzaken? Ja! 

Het verband tussen overgewicht en bepaalde kankersoorten is al meermaals bewezen. Nóg een 

reden om op te letten wat we op onze borden leggen! 

Lees meer over overgewicht en kanker 

 

Is voedsel met additieven (bv kleurstoffen) kankerverwekkend? Nee!  

Een voedings- of voedseladditief is een chemische stof die aan een voedingsmiddel wordt 

toegevoegd om de houdbaarheid te verlengen, om de voeding een aantrekkelijk kleurtje te geven of 

om de smaak te verrijken. De bekendste voedingsadditieven zijn zoetstoffen, waaronder aspartaam, 

cyclamaat en sacharine. Ze verhogen onze kankerrisico niet. 

Lees meer over voedingsadditieven en kanker 

 

Kunnen stress en emoties kanker veroorzaken? Nee! 

Velen denken dat (langdurige) stress kanker kan veroorzaken. Er is intussen veel onderzoek gedaan, 

maar tot nog toe is niet gebleken dat er een mogelijk verband is tussen stress en het ontstaan van 

kanker. Evenmin is gebleken dat er een verband zou bestaan tussen positief denken en het genezen 

van kanker. 

Kanker is het gevolg van een verstoord DNA en dit verstoorde DNA krijg je niet terug in het gareel 

door positief te denken. Toch is het zeker niet verkeerd om positieve gedachten bij kankerpatiënten 

aan te moedigen, integendeel. Vechten tegen kanker, erin geloven dat je de controle kunt herwinnen 

is een manier om ermee om te gaan. Het maakt het lijden draaglijker. 

<<<geen verdere info op website>>> 

 

Kan je kanker krijgen door naast een kerncentrale wonen die perfect functioneert? Nee! 

In Westerse landen (zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk) werden vele studies uitgevoerd om een 

verband te leggen tussen het aantal kankers en de nabijheid van een kerncentrale. De resultaten 

waren niet sluitend (in wetenschappelijke taal: statistisch niet-significant). Vele landen, waaronder 

België, zetten ook controleprogramma’s op poten om een eventuele stijging van de radioactiviteit op 

te sporen in de omgeving rond elektronucleaire centrales. In ons land stelt men geen enkele 

significante stijging vast, terwijl er toch met heel erg gevoelige apparatuur wordt gemeten. Deze 

metingen garanderen dus dat de uitstoot niet hoger ligt dan de toegelaten reglementaire waardes 

bepaald door de controleorganen.  

http://www.kanker.be/overgewicht-en-kanker
http://www.kanker.be/voedingsadditieven-en-kanker


 
 

Dankzij meer dan 60 jaar waarnemingen kennen de wetenschappers vrij goed de gevolgen van 

ioniserende straling op onze gezondheid. Als we de risicofactoren verbonden aan de gemeten 

dosisniveaus niet in vraag stellen, kunnen we besluiten dat je dicht bij een kerncentrale, die normaal 

wordt geëxploiteerd, blijkbaar niet meer risico op kanker loopt dan elders! De situatie verandert 

natuurlijk helemaal als een ongeval gebeurt. Daarom bestaan er scenario’s ter bescherming van de 

omwonenden van een kerncentrale: een verbod om buiten te komen, verdeling van jodium of 

evacuatie naargelang de ernst van de situatie.  

Tekst geschreven door het wetenschappelijk departement van Stichting tegen Kanker, in 

samenwerking met de heer Jean-Paul Samain, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het 

Federaal Agentschap voor nucleaire controle.  

 

Kan het eten van genetisch gemanipuleerde organismen kanker veroorzaken? Dat valt nog niet 

met 100% zekerheid te zeggen. 

Verscheidene gezondheidsagentschappen, zoals het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid, 

nemen genetisch gemanipuleerde organismen (ggo) heel ernstig. Hun experts buigen zich over de 

gedetailleerde analyse van de effecten van ggo’s op de volksgezondheid. 

Het spreekt voor zich dat men waakzaam moet zijn voor de nefaste effecten van ggo's op de 

gezondheid, maar de bewijzen zijn momenteel ontoereikend en hoeven dus nog geen paniek te 

zaaien.  

Lees meer over genetisch gemanipuleerde organismen en kanker 

 

Kan je gsm kanker veroorzaken? Dat valt nog niet met 100% zekerheid te zeggen. 

Het grootste en meest recente onderzoek over de gevaren van mobiel bellen heet Interphone, en 

werd uitgevoerd door het International Agency for Research on Cancer (IARC). De resultaten 

(gepubliceerd in mei 2010) laten niet toe een duidelijk verband aan te tonen tussen hersengezwellen 

en gsm-gebruik. Maar het IARC klasseert gsm-golven wel in de categorie 'mogelijk 

kankerverwekkend'. Stichting tegen Kanker raadt in afwachting van verder onderzoek dan ook enkele 

voorzorgsmaatregelen aan. 

Lees meer over mobiel bellen en kanker 

 

Kan meer dan 1 glas alcohol per dag kanker veroorzaken? Ja! 

Overmatig alcoholgebruik draagt duidelijk bij tot een verhoogd risico op kanker in het hoofd- en 

halsgebied (mond, keelholte en strottenhoofd) en de slokdarm. Ook het verband tussen 

alcoholgebruik en kanker van dikkedarm en endeldarm bij mannen, en borstkanker bij vrouwen is 

aangetoond. Het risico neemt toe naarmate iemand meer alcohol drinkt. 

http://www.kanker.be/bestaat-er-een-verband-tussen-ggos-en-kanker
http://www.kanker.be/gsm-en-kanker


 
 

Als je naast het drinken van alcohol ook nog rookt, neemt het risico verder toe. Om het risico op 

kanker door alcohol te verkleinen raden we aan om maximaal één glas per dag te drinken en niet te 

roken. Sommige risicogroepen zoals jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die 

borstkanker hebben gehad, drinken best helemaal geen alcohol. Je arts kan je vertellen of je al dan 

niet tot een risicogroep behoort. 

Lees meer over gezond leven en alcohol 

 

Kan veel rood vlees en bereide vleeswaren eten kanker veroorzaken? Ja! 

Er is overtuigend bewijs dat een overmatige consumptie van rood vlees zoals rund-, lams- en 

varkensvlees - gevogelte zoals kip en kalkoen is geen rood vlees - en bereide vleeswaren een 

risicofactor kunnen zijn van dikkedarmkanker. 

Lees meer over rood vlees en kanker 

Lees meer over voeding en kanker 

 

Is deodorant gebruiken kankerverwekkend? Nee! 

De eerste alarmerende berichten rond de vermeende schadelijke effecten van deodorants (om 

lichaamsgeurtjes te verdoezelen) en antiperspiranten (om overmatig zweten tegen te gaan) 

verschenen in 1999 op het internet. Er stond te lezen dat beide, deodorants en antiperspiranten, 

schadelijke stoffen bevatten die borstkanker kunnen veroorzaken. Nadien bleken de beweringen 

gebaseerd te zijn op een onderzoek bij slechts twintig vrouwen, zonder controlegroep. Na verificatie 

is gebleken dat deze beweringen niet gebaseerd zijn op betrouwbare wetenschappelijke gegevens. 

Lees meer over deodorants en kanker 

 

Is het een goed idee om zonnebanken te vermijden en je blootstelling aan de zon te beperken? Ja! 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek plaatste het IARC (International Agency for Research on 

Cancer) de zonnebank in de hoogste risicocategorie voor de ontwikkeling van kanker – dezelfde 

categorie als tabak en asbest! Voordien stond alleen zonlicht bekend als ‘bewezen risicofactor voor 

huidkanker’. 

De verklaring zit ‘m in de UV-straling die vrijkomt. De zonnebank geeft vooral UVA-straling af, en in 

mindere mate ook UVB. Lang werd gedacht dat alleen uvb-straling kankerverwekkend was, maar 

inmiddels staat vast dat UVA-straling ook schadelijk is. Over beide is nu aangetoond dat ze 

melanoom en andere huidkankers kunnen veroorzaken.  

Nieuw onderzoek (2011) van het Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency 

(ARPANSA) geeft aan dat zonnebankgebruikers worden blootgesteld aan UV-straling die zes keer 

http://www.kanker.be/alcohol-en-kanker
http://www.kanker.be/vlees-en-kanker
http://www.kanker.be/eet-en-drink-gezond
http://www.kanker.be/deodorant-en-borstkanker


 
 

sterker is dan middagzonlicht. Het staat ook vast dat wie voor z’n 35ste de zonnebank gebruikt, 75 % 

meer risico op huidkanker loopt dan een niet-zonnebankgebruiker.  

Lees meer over UV en kanker 

 

Doe je er goed aan om elke dag genoeg fruit en groenten te eten? Ja! 

Wetenschappelijk gezien zijn er momenteel voldoende aanwijzingen dat de combinatie van een 

gezond gewicht, voldoende fysieke activiteit, de consumptie van 5 porties fruit en groente per dag (in 

totaal 500g), en voldoende volkorenproducten in je voeding het risico op bepaalde kankertypes 

kunnen helpen verminderen. 

Lees meer over evenwichtige voeding en kanker 

Is het een goed idee om dagelijks fysiek actief te zijn? Ja! 

Er is een verband tussen fysieke activiteit (sport-, beroeps- of huishoudelijke en andere activiteiten) en 

een kleiner risico op bepaalde kankers. Mensen die fysiek redelijk actief zijn, of die intenser aan sport 

doen, hebben een duidelijk lager mortaliteitsrisico door kanker dan mensen die inactief zijn. Fysieke 

activiteit zou specifiek de risico's verminderen voor: 

 kanker van de dikke darm 

 borstkanker  

 kanker van het baarmoederslijmvlies 

Lees meer over lichaamsbeweging en kanker. 

 

Is het een goed idee om je te laten vaccineren tegen bepaalde virussen? Ja! 

 Kankers zijn geen besmettelijke ziektes. Toch zijn virussen betrokken bij de ontwikkeling van bepaalde 

gezwellen. 

Als de afweermiddelen van het immuunsysteem een virale infectie niet uitschakelen, nestelen deze virussen 

zich chronisch in bepaalde cellen. Op termijn kan deze toestand deze cellen doen degenereren en de 

ontwikkeling van kanker bevorderen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor baarmoederhalskankers en primaire 

leverkankers (waarvan de oorsprong in de lever ligt). 

Lees meer over vaccins en kanker 

 

Beschermen zuivelproducten tegen kanker? Ja en nee 

Melk biedt mogelijk bescherming tegen dikkedarmkanker. Beperkter bewijs suggereert een 

bescherming tegen blaaskanker.  

http://www.kanker.be/zon-en-uv
http://www.kanker.be/eet-en-drink-gezond
http://www.kanker.be/werk-aan-je-fysiek
http://www.kanker.be/baarmoederhalskanker
http://www.kanker.be/leverkankers
http://www.kanker.be/leverkankers
http://www.kanker.be/zich-laten-vaccineren


 
 

Met dezelfde beperkte bewijskracht toonden bepaalde studies echter een verhoging van het risico 

op dikkedarmkanker door overdadig kaasgebruik, maar dit dient nog verder onderzocht te worden. 

Een hypothese is het hoge gehalte aan verzadigde dierlijke vetten in - vooral vette - kazen. Kaas is 

immers vetter dan melk, omdat melk veel meer water bevat. Ook melk bevat dus verzadigde vetten, 

maar in veel lager percentage, waardoor ze geen invloed blijken te hebben op het kankerrisico.  

Calcium speelt vermoedelijk ook een rol in de link met kanker. Calcium zou beschermen tegen 

dikkedarmkanker. Anderzijds zou een voedingspatroon te rijk aan calcium, bijvoorbeeld door teveel 

melk en melkproducten, het risico op prostaatkanker doen toenemen. Meer onderzoek is echter 

nodig om deze hypothese te bevestigen. 

Volle en afgeroomde melkproducten bevatten overigens eenzelfde hoeveelheid calcium. Het 

ontvetten van het basisproduct beïnvloedt de calciumconcentratie niet. 

Lees meer over evenwichtige voeding en kanker 

Lees meer over calcium en kanker 

 

Is het een goed idee van in te gaan op de uitnodigingen voor screening of bevolkingsonderzoeken? 

Ja! 

Tijd winnen tegen de kanker 

Opsporing is een medisch onderzoek bij een ogenschijnlijk gezond persoon met de bedoeling bepaalde 

ziektes vast te stellen nog voor hun eerste symptomen opduiken. 

Dat is tijdwinst, want als een afwijking wordt vastgesteld, is het dankzij deze opsporing mogelijk: 

1. vroeger aan een behandeling te beginnen, met betere kansen op genezing  

2. de behandeling beperkter te houden, met een betere levenskwaliteit 

Er bestaat geen algemene "check-up" om alle kankers op te sporen. Het gaat slechts om enkele 

kankers. 

Zoals elke medische handeling houdt ook opsporing mogelijke voordelen in, maar ook eventuele 

risico's. Daarom moet geval per geval worden bekeken welke manier van opsporing kan worden 

voorgesteld.  

Op www.kanker.be vind je heel wat uitleg over de opsporing van bepaalde kankers. Toch kan geen 

enkele website elk specifiek geval in detail bespreken. Aarzel dus niet om met je persoonlijke vragen 

naar je huisarts te stappen. Alleen hij/zij is in staat om je nauwkeurige en persoonlijke antwoorden te 

geven. 

Lees meer over opsporing en kanker 

 

 

http://www.kanker.be/eet-en-drink-gezond
http://www.kanker.be/calcium-en-kanker
http://www.kanker.be/
http://www.kanker.be/opsporingen-en-alarmsignalen


 
 

Hoe zit het nu eigenlijk met genezen van kanker? 

Met "genezing" bedoelen we de volledige en definitieve verdwijning van een ziekte. In de oncologie 

betekent dit dat we na een voldoende lange termijn zonder nieuw herval nagenoeg met zekerheid 

kunnen stellen dat de kanker definitief uitgeschakeld is. Bij kanker bedraagt deze termijn 5 jaar. 

Momenteel stellen we, voor alle kankers samen, vast dat bijna 65 procent van de patiënten 5 jaar na 

de ontdekking van deze ziekte nog in leven is. Aan het einde van de jaren 50 was dat slechts 35 

procent ... Er is dus al een enorme weg afgelegd! 

De meeste van deze (ex-)patiënten zijn dus genezen, maar geldt dat voor iedereen? De symbolische 

kaap van 5 jaar is willekeurig en niet altijd geschikt om deze vraag te beantwoorden ... 

Lees meer over genezen en kanker 

 

Nemen kankerbehandelingen de levenskwaliteit van patiënt meer & meer in acht? Ja! 

De laatste paar decennia zijn kankerbehandelingen steeds performanter geworden. Er komt ook 

steeds meer aandacht voor de levenskwaliteit van patiënten. De kankerbehandeling wordt 

aangepast, afhankelijk van elke situatie. Elke mens met kanker is immers specifiek en vraagt een 

aangepaste manier van aanpakken. De keuze van de behandeling of van een combinatie van 

behandelingen is afhankelijk van meerdere factoren. Hoeveel ‘last’ je ondervindt van de behandeling 

varieert van type tot type, maar ook van persoon tot persoon.  

Lees meer over behandelingen tegen kanker en hun invloed op de levenskwaliteit. 

 

Zorgt een positieve levensinstelling ervoor dat je minder risico op kanker krijgt? Nee. 

Deze bewering valt jammer genoeg niet te staven met wetenschappelijk bewijs. Evenmin is gebleken 

dat er een verband zou bestaan tussen positief denken en het genezen van kanker. 

Kanker is het gevolg van een verstoord DNA en dit verstoorde DNA krijg je niet terug in het gareel 

door positief te denken. Toch is het zeker niet verkeerd om positieve gedachten bij kankerpatiënten 

aan te moedigen, integendeel. Vechten tegen kanker, erin geloven dat je de controle kunt herwinnen 

is een manier om ermee om te gaan. Het maakt de ziekte draaglijker. 

 

Is kanker erfelijk? Meestal niet, maar soms wel. 

Bij kanker spelen verschillende risicofactoren een rol, onder meer je leefgewoonten. In zeldzame 

gevallen kan genetische aanleg ook een bepalende factor zijn. Kanker kan dus erfelijk zijn, hoewel dit 

in de grote meerderheid van de gevallen niet zo is. Bij ongeveer 5 procent van de patiënten met 

kanker heeft erfelijkheid een doorslaggevende rol gespeeld. 

Lees meer over erfelijkheid en kanker  

http://www.kanker.be/genezen-van-kanker
http://www.kanker.be/behandelingen-van-kanker
http://www.kanker.be/erfelijke-risicofactoren-voor-kanker


 
 

 

Is kanker meer te wijten aan externe factoren dan aan je eigen levensstijl? Nee! 

Dat kanker in de eerste plaats veroorzaakt wordt door externe factoren, is een zeer groot 

misverstand. 30 a 50% van alle kankers zou kunnen vermeden worden door van jongs af aan een 

aangepaste levensstijl aan te nemen en deze te blijven volhouden!  

Wetenschappelijk onderzoek leert ons veel over kanker en over de factoren die kanker in de hand 

werken. Van geen enkele vorm van kanker zijn álle risicofactoren bekend. Vast staat wel dat we, als 

gevolg van de groeiende kennis, het risico op kanker meer en meer kunnen verminderen. Jammer 

genoeg kan iedereen kan kanker krijgen. Maar wie gezond leeft, loopt veel minder risico. 

Lees meer over gezond leven en kanker 

 

Bestaan er anti-kanker voedingsmiddelen? Nee, maar gezonde voeding kan wel beschermen 

Het is zo dat er – voorlopig? – geen anti-kankerdieet bestaat. Dat voeding zowel een positieve als 

negatieve invloed kan hebben op het kankerrisico is zeker. Regelmatig verschijnen in de pers 

berichten over een voedingsstof of voedingsmiddel dat in het bijzonder een schadelijke werking zou 

hebben of net uiterst beschermend zou zijn. Vooral de hoeveelheden die we consumeren bepalen of 

een voedingsmiddel schadelijk is of niet. Anderzijds lijkt het consumeren van grote hoeveelheden van 

zogenaamde anti-kankervoedingsmiddelen ook niet het beste advies. Er zijn immers interacties 

tussen voedingsmiddelen en voedingsstoffen onderling. Zo zal een stof die een beschermend effect 

vertoont, dit effect meer of minder uitoefenen in functie van de aanwezigheid van andere stoffen op 

hetzelfde moment….Variatie is dus zeker ook onmisbaar. Een evenwichtige en gevarieerde voeding is  

daarom vooralsnog het meest aangewezen om het risico op verschillende kankers zo beperkt 

mogelijk te houden. 

Lees meer over evenwichtige voeding en kanker 

 

Bieden voedingssupplementen een efficiëntere bescherming tegen kanker dan evenwichtige 

voeding? Nee!  

Het gebeurt wel meer dat men naar voedingssupplementen grijpt omdat men denkt daarmee kanker 

te kunnen voorkomen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds raadt dit ten stelligste af omdat de 

beschermende werking van supplementen nog niet bewezen is. Er kunnen ook bijwerkingen 

optreden. 

Lees meer over voedingssupplementen  

 

 

 

http://www.kanker.be/gezond-leven
http://www.kanker.be/eet-en-drink-gezond
http://www.kanker.be/voorzichting-met-voedingssupplementen


 
 

Betekent kanker automatisch een sterfgeval op korte termijn? Nee! 

Momenteel stellen we, voor alle kankers samen, vast dat bijna 65 procent van de patiënten 5 jaar na 

de ontdekking van deze ziekte nog in leven is. Aan het einde van de jaren 50 was dat slechts 35 

procent ... Er is dus al een enorme weg afgelegd! 

De meeste van deze (ex-)patiënten zijn dus genezen, maar geldt dat voor iedereen? De symbolische 

kaap van 5 jaar is willekeurig en niet altijd geschikt om deze vraag te beantwoorden. 

Maar het spreekt vanzelf dat de genezingskansen enorm verschillend zijn, rekening houdend met de 

kankertype en stadium van de ziekte.  

Lees meer over genezen en kanker 

 

Is kanker besmettelijk? Nee! 

Kanker is geen besmettelijke ziekte. Toch spelen virussen een rol bij de ontwikkeling van bepaalde 

gezwellen. 

Wanneer het afweersysteem van het lichaam een virale infectie niet elimineert, kunnen virussen zich 

chronisch in bepaalde cellen vestigen. Op lange termijn kan deze situatie de kankerdegeneratie van 

deze cellen bevorderen. 

Dat is bijvoorbeeld het geval voor de meeste gevallen van baarmoederhalskanker en voor primaire 

leverkanker (waarvan de oorsprong in de lever ligt, dus niet voor uitzaaiingen in de lever). 

Specifieke preventie is dus mogelijk door besmetting met de virussen in kwestie te vermijden. Zo 

heeft het vaccin tegen hepatitis B ook als effect dat het een eventuele leverkanker kan voorkomen. 

Het vaccin tegen humane papillomavirussen (HPV) geeft voor ongeveer 70 % bescherming tegen 

baarmoederhalskanker. 

 

Werken de beugels in een beha borstkanker in de hand? Nee! 

Er werd geopperd dat de beugels in een beha de lymfecirculatie zouden kunnen afknellen en 

daardoor borstkanker veroorzaken. Daar is geen enkel bewijs voor. Wel kunnen beugels van een 

beha bij vrouwen die geopereerd werden voor borstkanker druk en pijn geven. 

 

 

 

 

 

http://www.kanker.be/genezen-van-kanker


 
 

 

 


