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Inleiding
Gezondheid: het gaat ons allemaal aan, zowel onszelf als mensen uit onze omgeving als de
gezondheid van de ganse bevolking.
Gezondheid gaat niet enkel over preventie en behandeling van ziekten maar er zijn ook
raakvlakken op bio-ethisch vlak en bij de seksuele en reproductieve rechten, bij zorg voor
jezelf en voor anderen,… waaraan we in dit memorandum aandacht besteden.
Een belangrijk beleidsinstrument is de grootschalige Belgische Gezondheidsenquête die
sinds 1997 op regelmatige basis onder de bevolking in België georganiseerd wordt.
Het doel van deze enquête is om de gezondheid van de inwoners (in België en de regio’s) te
evalueren en om de voornaamste gezondheidsproblemen en leefgewoonten te leren
kennen. Op basis van deze gegevens kan het beleid een proactief
gezondheidsbeleid ontwikkelen, afgestemd op de werkelijke noden van de bevolking. We
verwijzen ook naar State of the Health in Europe. België. Landenprofiel Gezondheid 2017. 1
Zorg is een belangrijke schakel in ons bestaan en voortbestaan als mens en verdient de
nodige waardering. Al te vaak wordt daarvoor nog grotendeels een beroep gedaan of de
informele of deeltijdse arbeid van vrouwen. Daarom pleit de Vrouwenraad voor minder uren
werk zodat we terug beter kunnen zorgen. Niet alleen voor elkaar maar ook voor onszelf.
Onze drukke agenda’s en de hoge werkdruk laten weinig ruimte voor zelfontplooiing en
ontspanning, voor vrijwilligerswerk of een ander (sociaal) engagement. Dit ten koste van
onze gezondheid, ons welzijn, de sociale cohesie en het samenleven in een diverse
maatschappij.
De overheden moeten steun verlenen aan middenveld- en vrouwenorganisaties die de
gezondheidsrechten van vrouwen bevorderen en inspanningen leveren om ervoor te zorgen
dat vrouwen een stem krijgen in Europese en nationale vraagstukken in verband met het
gezondheidsbeleid en het beleid moet tegemoetkomen aan hun behoeften. 2

Bio-ethiek
Eicelmarkt
De vrouwelijke fertiliteit is iets kwetsbaars. We kennen onvoldoende de
langetermijngevolgen op de gezondheid van vrouwen van de hormonale behandelingen die
nodig zijn om eicellen te oogsten. Er is sprake van verhoogde risico's op kanker van de
1

De landenprofielen geven een beknopt en beleidsgerelateerd overzicht van de gezondheid en de zorgstelsels
in de EU-lidstaten, waarbij wordt ingegaan op de bijzondere kenmerken en uitdagingen in elk land.

2

Resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2017 over de bevordering van gendergelijkheid in de
geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek
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eierstokken, op baarmoeder- en borstkanker, op onvruchtbaarheid van (jonge) vrouwen die
hun eicellen afstaan en later zelf willen zwanger worden.
De media en bepaalde artsen focussen op hoe fantastisch de fertiliteitstechnieken zijn en
daardoor lijkt de druk op vrouwen toe te nemen.
Het recht op een kind is geen absoluut recht. Iedereen moet volgens de Vrouwenraad
gelijke toegang krijgen tot de fertiliteitstechnieken. In de fertiliteitswetgeving zijn wel
leeftijdsgrenzen ingebouwd. 3 Sinds 2003 betalen de mutualiteiten IVF/ICSI-behandelingen
(met een maximum van 6 cycli tot de leeftijd van 43 jaar) en medicatie terug.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De oorzaken van de verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen opsporen in
plaats van deze stap over te slaan en massaal te investeren in fertiliteitstechnieken.
Er moet meer geïnvesteerd worden in wetenschappelijk onderzoek hieromtrent.
- Inzake de internationale eicelmarkt dringt de organisatie van een dwingend systeem
van traceerbaarheid van eicellen en de bronnen van cellijnen van stamcellen zich op
om ongecontroleerde commercialisering van eicellen te voorkomen en voor de
traceerbaarheid van een eicel in geval van genetische of cellulaire anomalie die later
kan opduiken.
- De verdere ontwikkeling van het stamcelonderzoek maar in deze context men moet
op een ethische manier omgaan met het oogsten van eicellen. In plaats van dit
massaal te doen, behoren volgende alternatieve pistes tot de mogelijkheden:
o gebruikmaken van stamcellen uit restembryo’s;
o technieken ontwikkelen om eicellen te laten delen;
- Verbod op commerciële handel in eicellen (tussen individuen, tussen individuen en
bedrijven, tussen bedrijven).
- Meisjes en vrouwen op voorhand verplicht informeren over elke ingreep waarbij hun
eicellen betrokken zijn opdat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Dit
geldt ook voor wat er met de navelstreng van hun baby gebeurt.
Op Vlaams niveau:
Vrouwen en mannen aansporen om vroeger aan kinderen te beginnen en dat moet gepaard
gaan met betere omkaderende maatregelen, o.a. algemene maatregelen voor de
3

Gameten (eicellen) mogen worden weggenomen bij meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar. Verzoek
tot implantatie (terugplaatsen van embryo’s) of inseminatie (inbrengen van sperma in de baarmoeder) kan
worden ingediend door meerderjarige vrouwen tot maximaal 45 jaar. De implantatie of inseminatie kan niet
meer uitgevoerd worden bij meerderjarige vrouwen ouder dan 47 jaar.
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combinatie gezin en werk (zie het Vrouwenraadcombinatiemodel), het wegwerken van de
loon- en loopbaankloof en de pensioenkloof.

Discreet bevallen
Een vrouw die net bevallen is en haar kind niet wil (kan) houden heeft de mogelijkheid om
haar baby ter adoptie af te staan. Bij een open adoptie houdt ze nog contact met haar kind,
bij een gesloten adoptie niet. Haar naam staat altijd in de geboorteakte.
Volgens de Vrouwenraad is er nood aan nieuwe mogelijkheden.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De invoering/wettelijke regeling van discreet bevallen en discrete adoptie. De
aanvraag voor discreet bevallen en discrete adoptie zou dan gebeuren tijdens het
verblijf van de moeder in het ziekenhuis en de discrete adoptieprocedure zelf start al
bij het ontslag van de moeder, in tegenstelling tot de klassieke adoptieprocedure die
ten vroegste twee maanden na de geboorte van het kind aanvangt. Ons voorstel
houdt in dat de biologische moeder tot uiterlijk drie maanden na ontslag uit het
ziekenhuis haar toestemming voor de adoptieprocedure kan intrekken.
- Een wettelijke regeling van het vondelingenluik.4
- Wanneer discrete bevalling en het vondelingenluik wettelijk geregeld zouden
worden, doet de moeder bij discreet bevallen geen geboorteaangifte en staat haar
naam niet in de geboorteakte vermeld. Die wordt wel geregistreerd in een register
voor discrete bevallingen. Wanneer ze haar baby in het vondelingenluik legt, moet
de moeder haar identiteit niet bekendmaken (ze kan wel een kenteken meenemen
dat bevestigt dat zij degene was die het kindje achterliet).

Draagmoederschap
Draagmoeder en leenmoeder zijn geen identieke begrippen. Bij de draagmoeder wordt één
van haar eigen eicellen bevrucht met het zaad van de wensvader of een donor. De
draagmoeder is dus genetisch verwant met het kind. Bij een leenmoeder wordt een in-vitro
bevruchte eicel van meestal de wensmoeder ingeplant.
4

Er zijn immers meisjes en vrouwen die geen hulp durven, willen of kunnen zoeken. Ze hebben vaak geen
contact met het hulpverleningsmilieu. Ze zijn verward of angstig en kunnen daardoor niet naar een uitweg
zoeken. Een anonieme, laagdrempelige oplossing zoals het vondelingenluik kan dan een laatste redmiddel zijn.
Voor het vondelingenluik bestaat nu geen wettelijke basis. Een kind achterlaten in behoeftige toestand is
strafbaar. De moeder (of de ouders) riskeert tot drie jaar cel, zelfs tien jaar als de baby sterft. Maar voor het
vondelingenluik toont het parket wel begrip omdat het een veilige plaats is voor de baby. Of de moeder
(wanneer ze geïdentificeerd wordt) uiteindelijk voor de rechter moet komen, wordt voor elk dossier apart
bekeken. Het parket zal telkens rekening houden met de omstandigheden. Bijgevolg is het mogelijk dat
dossiers geseponeerd worden.
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Draag/leenmoeders hebben de intentie het kind na de geboorte af te staan aan de
wensouder(s).
Een draag- of leenmoeder draagt dus een kind voor iemand anders, brengt het op de wereld
en geeft het na de geboorte aan de vragende partij, die alle onkosten van de (eventuele)
technische ingreep, de zwangerschap en de bevalling vergoedt.
Het afstammingsrecht bij ons gaat uit van het principe dat de moeder altijd gekend is want
dat staat in de geboorteakte. De draag/leenmoeder is bij de geboorte van het kind
automatisch de juridische moeder. Om niet strafbaar te zijn kan de draag/leenmoeder
anoniem gaan bevallen in Frankrijk. Wensouders gaan ook via internet op zoek naar
draagmoeders in het buitenland. Na de geboorte kan het statuut van het kind ten opzichte
van de wensouders geregulariseerd worden via adoptie.
Zowel de draag/leenmoeder als de wensouders bevinden zich wettelijk gezien in een
onzekere situatie. Een wet die draag- en leenmoederschap regelt is dus zeker aangewezen.
De Vrouwenraad aanvaardt het principe van draag- en leenmoederschap op voorwaarde dat
de wensouders op geen enkele andere manier met het genetisch materiaal van ten minste
één van beiden een kind kunnen krijgen.5
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
Een wettelijke regeling voor zowel de draagmoederovereenkomst als de afstamming én
een verbod op commercieel draagmoederschap. Bij dit alles primeert het belang van het
kind. Het kind is in deze procedure immers de zwakste schakel. Ook holebi’s moeten
toegang krijgen tot deze reproductieve techniek.

Gezondheid
Inleiding
De gezondheidstoestand van de Belgische bevolking is sinds 2000 verbeterd volgens het
gezamenlijk rapport van de OESO en de European Observatory on Health Systems and
Policies (2017). 6 Mensen leven langer, hoewel er grote verschillen per geslacht en
sociaaleconomische groep blijven bestaan.
De Belgische bevolking heeft een relatief hoge levensverwachting.

5

Vrouwenraadstandpunt Draag- en leenmoederschap (2001)

6

State of Health in the EU Belgium Country Health Profile 2017; OECD Health Policy in Belgium, 2016
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Figuur/grafiek: Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte per geslacht 1885-2017 in
België

Bron: Statbel Sterftetafels en levensverwachting
•

•

In 2017 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 83,7 jaar voor
vrouwen en 79,0 jaar voor mannen. Voor de hele bevolking bedroeg de
levensverwachting bij de geboorte 81,4 jaar.
In Vlaanderen (82,2 jaar) ligt de levensverwachting bij de geboorte hoger dan in
Brussel (81,2 jaar) en in Wallonië (79,8 jaar).

De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwachting bij geboorte in België elk jaar gemiddeld
met meer dan twee maanden (76 dagen). Enkel in 2008, 2012 en 2015 werd een daling
opgetekend. Die dalingen waren structureel toe te schrijven aan de veroudering van de
bevolking en conjunctureel aan griepepidemies die een steeds groeiende oudere bevolking
het zwaarst treffen. 7
De levensverwachting is in België hoger dan het EU-gemiddelde maar lager dan in de
buurlanden. 8
Figuur/grafiek: Gemiddelde levensverwachting in de EU-28 in 2000 en 2015

7
8

Statbel Sterftetafels en levensverwachting
State of Health in the EU België Landenprofiel Gezondheid 2017, p. 2
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België behoorde in 2015 tot de middenmoot van de EU-landen wat betreft de gemiddelde
levensverwachting.
Het grootste deel van de toename in levensverwachting in België is het resultaat van een
daling van het sterftecijfer na de leeftijd van 65. In 2000 maakte het aantal personen van 65
jaar en ouder 16,8% van de bevolking uit en dit aandeel steeg tot 17,4% in 2013. Volgens
voorspellingen zal dit percentage verder stijgen tot 20% in 2020 en tot 26% in 2060.
Wat het aantal gezonde levensjaren betreft kunnen zowel vrouwen als mannen op hun 65ste
erop rekenen ongeveer elf jaar zonder ziekte te zullen leven, wat overeenkomt met
respectievelijk 50 % en 60 % van hun resterende levensjaren. 40% van de 65-jarigen heeft
gezondheidsproblemen. Belgische vrouwen van 65 jaar mogen dus verwachten dat zij
slechts ongeveer de helft van hun resterende levensjaren zullen doorbrengen in goede
gezondheid. Voor mannen is dat ongeveer 60 %. 9
De toename van de levensverwachting gaat wel gepaard met een groeiend aantal personen
met functionele beperkingen die een hinderpaal vormen om ten volle betrokken te zijn in alle
domeinen van het menselijk leven (beperkingen in mobiliteit, beperkingen in het uitvoeren
van basisactiviteiten, dagelijkse activiteiten en huishoudelijke activiteiten). Van de 65plussers geeft 71,2% aan niet beperkt te zijn in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten,
12,1% van deze populatie meldt matig beperkt te zijn, terwijl 16,7% ernstige beperkingen
aangeeft. Vrouwen van 65 jaar en ouder geven substantieel vaker dan mannen in deze
leeftijdscategorie aan beperkt te zijn in zowel mobiliteit als het verrichten van
basisactiviteiten, dagelijkse activiteiten en huishoudelijke activiteiten. Meer specifiek liggen

9

Belgische Gezondheidsenquête 2013; Rapport 1: Gezondheid en Welzijn. Samenvatting van de
onderzoeksresultaten.
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de percentages voor vrouwen hoger dan bij mannen wanneer het gaat om ernstige
beperkingen.
Er bestaan grote sociaal-economische ongelijkheden in levensverwachting. Op 50-jarige
leeftijd hebben Belgische mannen met het laagste onderwijsniveau ongeveer zes jaar
minder te leven dan mannen met het hoogste onderwijsniveau. De kloof is bij vrouwen iets
kleiner (ongeveer vijf jaar). 10
De toegang tot gezondheidszorg is in België over het algemeen goed, maar er zijn
belangrijke verschillen in onvervulde zorgbehoeften per inkomensgroep. 11
Bijna driekwart (74 %) van de Belgische bevolking meldt in goede gezondheid te verkeren,
waarmee het EU-gemiddelde (67 %) wordt overtroffen. Er is daarbij echter een grote
sociaal-economische kloof: 88 % van de mensen in het hoogste inkomenskwintiel meldt in
goede gezondheid te verkeren, tegen minder dan 60 % van de mensen in het laagste
inkomenskwintiel. 12
De vermijdbare sterfte ligt zowel voor mannen als voor vrouwen in België lager dan in de
meeste EU-landen, wat aangeeft dat personen die acute zorg behoeven in het Belgische
zorgstelsel doeltreffend worden behandeld. Deze goede prestatie komt voornamelijk door
de lage sterftecijfers voor ischemische hartziekten en beroerte. De kwaliteit van de acute
zorg voor hart- en vaatziekten is beter dan het EU-gemiddelde. De behandeling van het
groeiende aantal chronisch zieken in de eerstelijnszorg is verbeterd, zo blijkt uit het aantal
vermijdbare ziekenhuisopnames. Toch ligt het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames voor
aandoeningen als astma en diabetes nog steeds boven het EU-gemiddelde. 13
De gezondheidsuitgaven in België zijn in de laatste tien jaar gestaag gestegen en zijn hoger dan
in de meeste EU-landen 14. In 2015 gaf België 3 568 euro per inwoner uit aan
gezondheidszorg, bij een EU-gemiddelde van 2 797 euro. Dit komt overeen met 10,5 % van
het Belgische bbp, wat een stijging ten opzichte van 2005 (9,0 %) inhoudt en boven het EUgemiddelde van 9,9 % ligt. 77 % van de totale gezondheidsuitgaven worden gedaan door de
overheid (dichtbij het EU-gemiddelde). Het merendeel van de overige uitgaven wordt
rechtstreeks door de huishoudens betaald.

10

State of Health in the EU België Landenprofiel Gezondheid 2017

11

OECD Health Policy in Belgium, 2016

12

State of Health in the EU België Landenprofiel Gezondheid 2017

13

State of Health in the EU België Landenprofiel Gezondheid 2017

14

State of Health in the EU België Landenprofiel Gezondheid 2017
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28 % van de totale ziektelast in België in 2015 kan worden toegeschreven aan
gedragsgerelateerde risicofactoren, met roken, alcoholgebruik, voedingsrisico’s en te weinig
lichaamsbeweging.
In België gaat minder dan één procent van het budget voor gezondheidszorg naar
preventie. Preventie zorgt er nochtans voor dat mensen langer gezond kunnen leven. Het
verhoogt de levenskwaliteit en verlaagt de kosten voor curatieve zorg. Daarom zou er meer
budget moeten gaan naar preventieve zorg.
Het Belgische zorgstelsel presteert goed als het gaat om het redden van levens van
personen die acute zorg behoeven.
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor België is het versterken van preventie en
eerstelijnszorg waardoor de volksgezondheid kan verbeterd en ongelijkheden inzake
gezondheid kunnen verminderd worden. Hiervoor is een sterke coördinatie tussen
verschillende overheidsniveaus nodig, gebaseerd op gemeenschappelijke doelen. 15

Definitie en referentiekader
Uit de resultaten van de Belgische Gezondheidsenquêtes (1997, 2001, 2004, 2008, 2013)
blijkt duidelijk dat vrouwen een betere ‘leefhygiëne’ in acht nemen dan mannen. Ze houden
er een gezondere levensstijl op na, hun gedrag ten aanzien van hun gezondheid getuigt van
meer verantwoordelijkheidszin. Ze roken minder, drinken minder, eten gezonder. Enkel
voor fysieke activiteiten scoren ze wat minder dan mannen. Vrouwen raadplegen vaker een
arts en toch zijn ze minder gezond, zowel subjectief 16 als objectief bekeken.
Deze vaststellingen voor België blijken ook uit EU-onderzoeken met vergelijkingen tussen
de EU-lidstaten, zoals bijvoorbeeld Health at a Glance: Europe 2016 STATE OF HEALTH IN
THE EU CYCLE: in België vertonen meisjes en vrouwen een gezonder gedrag op het vlak
van roken, alcoholverbruik, overgewicht en obesitas en consumptie van fruit en groenten.
Voor dagelijkse fysieke activiteiten scoren ze minder dan jongens en mannen.

15

State of Health in the EU België Landenprofiel Gezondheid 2017

16

De subjectieve gezondheid is een globale maatstaf die verschillende (lichamelijke, emotionele en sociale)
gezondheidsdimensies omvat. Uit de Gezondheidsenquête van 2008 blijkt dat in totaal 23% van de bevolking
(van minstens 15 jaar) de eigen gezondheid als minder goed beoordeelt. In 2013 is dat 22%. Dit percentage ligt
hoger bij vrouwen (25% in 2008; 23,6% in 2013 ) dan bij mannen (20% in 2008; 20,4% in 2013). Maar in 2013 is
het verschil tussen vrouwen en mannen niet langer statistisch significant. Lager opgeleiden geven vaker aan in
slechte gezondheid te zijn dan hoger opgeleiden. Deze vaststelling geldt ook wanneer rekening gehouden
wordt met verschillen in leeftijds- en geslachtsstructuur tussen de verschillende opleidingsniveaus.
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Wanneer het beleid (en de hypothese van de gezondheidsenquêtes) vertrekt van het
uitgangspunt ‘een gezond gedrag leidt tot een betere gezondheid’ blijkt dit volgens de
Vrouwenraad voor vrouwen niet te kloppen.
Er zijn mortaliteits- en morbiditeitsverschillen tussen vrouwen en mannen, die variëren
doorheen de tijd. De verklaringen situeren zich op verschillende invalshoeken: biologisch
(genetische en hormonale verschillen); psychologische verschillen; risicogedrag en leefstijl
(cf. Gezondheidsenquêtes); beroepsgebonden factoren; verschillen in sociale rollen;
machtsrelaties binnen gezinnen; materiële factoren (opleidingsniveau,
inkomensniveau,…). 17
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
•

•

•

Een gezondheidsbeleid dat vertrekt van het gelijk recht op gezondheid dat
veronderstelt dat de sociaal verankerde ongelijkheden worden weggewerkt door
ervan uit te gaan dat bijvoorbeeld een laaggeschoolde dezelfde gezondheid moet
hebben als een hooggeschoolde; dat een persoon met een laag inkomen dezelfde
gezondheid moet hebben als een persoon met een hoog inkomen. De ongelijkheden
situeren zich op sociaal vlak, tussen vrouwen en mannen, tussen vrouwen onderling
en tussen mannen onderling. Dit heeft zowel betrekking op de
socialezekerheidsregelingen op federaal niveau als op het regionaal
gezondheidsbeleid.
Het beleid identificeert, analyseert en informeert inzake ongelijkheden die ontstaan
vanuit de verschillende rollen van vrouwen en mannen of de ongelijke
machtsverhoudingen tussen de seksen en de gevolgen daarvan op hun leven,
gezondheid en welbevinden.
Dat het gezondheidsbeleid altijd vertrekt vanuit sekse- en genderanalyses.
o Het gaat niet enkel om aandoeningen die eigen zijn aan mannen of aan
vrouwen; het gaat ook om de verschillende pathofysiologie van een ziekte bij
vrouw en man (sommige ziekten uiten zich op een klinisch andere manier).
o Gegevens over gezondheid/szorg zijn te vinden in verschillende databanken.
Er moet een conceptueel datamodel ontwikkeld worden waarin de
genderinvalshoek opgenomen is. Dit model moet gebaseerd zijn op de
definitie/s en het referentiekader van het gezondheidsbeleid.

17

Christophe Vanroelen e.a., Nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheidszorg, in Reeks Actuele
problemen met betrekking tot de sociale cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Academia Press, Gent, 2004, p.
14-18.
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o Dit kan door de oprichting van een cel gender/sekse en gezondheid bij de FOD
Volksgezondheid (zie verder bij besluitvorming).
Een sterke, solidaire en toegankelijke ziekteverzekering; geen evolutie naar de
individuele verantwoordelijkheid van de persoon. Daarom is er nog veel werk aan
allerlei preventieve maatregelen.
De regering moet met de farmaceutische industrie blijven onderhandelen, ook op
internationaal niveau, over ethisch verantwoorde prijzen van (innovatieve)
geneesmiddelen; zodanig dat we niet hoeven te besparen op andere pijlers in de
gezondheidszorg.

Gezondheidsdoelstellingen
In België blijft de sociale ongelijkheid in de gezondheid hoog, hoewel de levensverwachting
en de gezondheidsstatus toenemen. Hoe lager men zich op de sociale ladder bevindt, hoe
slechter de gezondheid is. Een voorbeeld naargelang het opleidingsniveau van vrouwen:
een hooggeschoolde vrouw van 25 jaar heeft nog 47 gezonde levensjaren voor zich. Een
vrouw van 25 jaar met een diploma secundair onderwijs leeft vijf à zes jaar minder in goede
gezondheid en een leeftijdsgenote die enkel lager onderwijs heeft gevolgd, heeft
gemiddeld elf minder gezonde levensjaren. Ook het inkomensniveau speelt een
gelijkaardige rol.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en ‘the European Observatory on Health
Systems and Policies’ bevelen alle landen aan om concrete doelstellingen voor hun
gezondheidsbeleid vast te leggen. Vele landen ontwikkelden reeds globale programma’s
met gezondheidsdoelstellingen. Deze helpen hen bij het aansturen en evalueren van hun
maatregelen m.b.t. gezondheid en geven mee richting aan het beleid op middellange tot
lange termijn. Sommige van deze landen gebruiken deze programma’s zelfs om een
publieke bewustwording te creëren. Ze hebben websites met streefwaarden, waarop de
lokale zorgverleners hun praktijkervaringen kunnen uitwisselen.
België hanteerde in 2017 al een aantal gezondheidsdoelstellingen, maar ze waren heel
uiteenlopend. Om meer coherentie te bereiken, maakte het Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg (KCE) in 2017 een overzicht van alles wat op federaal niveau bestaat.
De inventaris bevat een mix van zeer algemene (bv. het verkleinen van de ongelijkheid
inzake levensverwachting in goede gezondheid naargelang opleidingsniveau en geslacht)
en andere, meer specifieke doelstellingen (bv. een minimumpercentage aan voorschriften
voor goedkope geneesmiddelen door elke arts of tandarts). Er wordt ook een onderscheid
gemaakt tussen resultaatsdoelstellingen (wat men wil bereiken, met eventueel
tussendoelstellingen), procesdoelstellingen (de te ondernemen acties) en structurele
doelstellingen (de structurele wijzigingen die nodig zijn om het resultaat te bereiken). Deze
doelstellingen worden geformuleerd door de politiek (bv. de minister van Volksgezondheid
die het aantal volwassen rokers wil terugbrengen tot 17%), de wetenschappelijke wereld
15

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
(bv. de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake voeding), en op een meer
operationeel of administratief niveau (bv. de doelstellingen van de Nationale Raad voor
Kwaliteitspromotie gericht aan de artsen). Aan deze inventaris moeten ook de
uiteenlopende actieplannen worden toegevoegd, die de voorbije jaren werden
goedgekeurd. Voorbeelden zijn het gezamenlijke plan ‘Geïntegreerde zorg voor chronisch
zieken’ (van de federale minister van Volksgezondheid en de ministers van de gefedereerde
entiteiten) of het actieplan voor een hervorming van het financieringssysteem van de
ziekenhuizen (van de federale minister van Volksgezondheid). Elk plan bevat meerdere,
ambitieuze initiatieven. Wat echter nog ontbreekt, is een rode draad en een omkadering.
Het KCE stelt daarom voor om een platform op te zetten, om het beleid inzake formulering
van doelstellingen te coördineren, te ondersteunen en zichtbaar te maken. Dit platform
moet de politieke en administratieve vertegenwoordigers van de verschillende
bevoegdheidsniveaus en de relevante domeinen, de vertegenwoordigers van de
belangrijkste betrokken actoren op het terrein en de wetenschappers samenbrengen.18
In 2018 worden gezondheidsdoelstellingen vastgelegd. In het regeerakkoord van 2014
stonden twee absoluut prioritaire doelstellingen, met name (1) verhoging van het aantal
gezonde levensjaren en (2) verkleining van de gezondheidsongelijkheden en het is de
bedoeling dat deze doelstellingen worden meegenomen in de evaluatie van de te kiezen
doelstellingen. De problematiek van socio-economisch zwakke en laaggeschoolde vrouwen zal
bijzondere aandacht krijgen in de keuze van de indicatoren en in de acties die zullen worden
voorgesteld.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams en Federaal niveau:
Coherentie in de gezondheidsdoelstellingen met aandacht voor de genderdimensie;
vertaald in een kaderplan en in specifieke actieplannen.

Stavaza Belgisch gezondheidsbebeid
De belangrijkste bevindingen voor België volgens de State of the Health in Europe. België.
Landenprofiel Gezondheid 2017 zijn de volgende:
- Het Belgische zorgstelsel levert een grote bijdrage aan de verbetering van de
volksgezondheid. De Belgische cijfers inzake vermijdbare sterfte behoren tot de
laagste in de EU, deels dankzij lage en afnemende mortaliteit door hart- en
vaatziekten en diverse soorten kanker.
- Er blijven in België grote gezondheidsverschillen bestaan naar sociaal-economische
status. Deze ongelijkheden zijn grotendeels te wijten aan een grotere prevalentie
18

Presscenter, Gezondheidsdoelstellingen in België: van een ad hoc naar een gestructureerde aanpak,
11/10/2017
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van risicofactoren bij mensen met een lage opleiding of laag inkomen waaronder
een hoger percentage aan rokers, buitensporig alcoholgebruik en obesitas.
De behandeling van het groeiende aantal chronisch zieken in de eerstelijnszorg is
verbeterd. Toch ligt het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames voor aandoeningen
als astma en diabetes nog steeds boven het EU-gemiddelde.
België besteedt een relatief groot deel van zijn bbp aan gezondheid (10,5 % in 2015)
en meer dan driekwart van deze uitgaven wordt gefinancierd uit publieke middelen.
De recente hervorming van de financieringsmechanismen van de sociale zekerheid
(waaronder gezondheidszorg) is gericht op het bevorderen van een grotere
verantwoordingsplicht en efficiëntie in de besteding van overheidsmiddelen. Hoewel
alle partijen het erover eens zijn dat verspilling en inefficiënte uitgaven moeten
worden voorkomen, bestaat er ook bezorgdheid dat het recent verlaagde plafond
van de overheidsuitgaven kan leiden tot een verschuiving van publieke naar private
financiering, en bijgevolg tot een stijging van de directe bijdragen van mensen die
geen preferentieel verzekerden zijn.
Een andere zorg over de toegang tot zorg in België heeft betrekking op het tekort
aan zorgverleners, in het bijzonder artsen. Er zijn enkele innovatieve maatregelen
genomen om andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen, een grotere rol te
geven en zo de toegang tot gezondheidsdiensten te verbeteren.
Hoewel antimicrobiële resistentie in België al jaren als een belangrijk
volksgezondheidsprobleem wordt beschouwd, blijft het antibioticagebruik te hoog
(na Griekenland en Frankrijk het hoogste in de EU en bijna drie keer zo hoog als in
Nederland). Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft onlangs
maatregelen genomen om het antibioticagebruik terug te dringen door feedback
aan artsen te geven, voorlichtingscampagnes te voeren en de eigen bijdragen van
patiënten voor bepaalde soorten antibiotica te verhogen

Armoede als determinant van gezondheidsongelijkheid 19
Figuur: Infografiek OESO over de toegang tot de gezondheidszorg in België in 2013 20

19

20

Isabelle Pannecoucke e.a., Armoede in België. Jaarboek 2014, p. 49-70.
OECD Health Policy in Belgium, 2016
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In de drie gewesten blijkt er een significante samenhang te zijn tussen armoede en
subjectieve gezondheid. Het aandeel mensen in een ernstige materiële deprivatie 21 dat ook
aangeeft een slechte gezondheid te ervaren bedraagt 35,89% in Vlaanderen; 37,7% in
Wallonië en 30,1% in het BHG.
Het aandeel mensen dat onder de armoedegrens leeft en een slechte gezondheid aangeeft
bedraagt 22,5% in Vlaanderen; 35,6% in Wallonië en 30,8% in het BHG.
Inkomensarmoede hangt ook samen met het emotioneel welbevinden. Mensen die onder
de armoededrempel leven, hebben een slechter emotioneel welbevinden. Ook materiële
deprivatie en emotioneel welbevinden hangen samen. Mensen die een redelijke tot ernstige
materiële deprivatie ervaren, hebben een slechter emotioneel welbevinden. Er zijn
verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen is de situatie wat beter dan in Wallonië en het
BHG.
De combinatie van deze gegevens met onderstaande tabel:
Tabel: De inkomensarmoedegraad en materiële deprivatiegraad naar geslacht uitgesplitst
in 2011:

21

De indicatoren van materiële deprivatie worden berekend op basis van variabelen uit de EU SILC-enquête en
ze zijn gebaseerd op 9 items. Beschikt het gezin al dan niet over de financiële capaciteit om: het hoofd te
bieden aan een onvoorziene uitgave? Om elke twee dagen een eiwitrijke maaltijd te nuttigen? Om de woning
voldoende te verwarmen? Om één week per jaar met vakantie te gaan? Om achterstallen op het vlak van
krediet, huur en betalingen te vermijden? Om (indien gewenst) over een wagen te beschikken? Om (indien
gewenst) over een TV te beschikken? Om (indien gewenst) over een telefoon te beschikken? Om (indien
gewenst) over een wasmachine te beschikken? Op basis van deze items wordt voor elk gezin een
deprivatiescore berekend.
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Man
Vrouw
Totaal

België
deprivatie
12,6
13,2
12,9

armoede
14,6
16,0
15,3

Vlaanderen
deprivatie
6,9
8,1
7,5

armoede
9,3
10,3
9,8

Wallonië
deprivatie
17,3
17,7
17,5

armoede
17,9
20,5
19,2

Bijgevolg is het duidelijk dat vrouwen in armoede (inkomensarmoede en materiële deprivatie)
gemiddeld lager scoren dan mannen in armoede op het vlak van algemene subjectieve
gezondheid en emotioneel welbevinden.
Dit alles kadert in de ‘sociale causatiehypothese’ die de gezondheidssociologie hanteert en
dat wil zeggen dat sociale condities een belangrijke impact op de gezondheid en ziekten
van individuen hebben. Het is een proces dat op meerdere niveaus speelt: micro (o.a.
gender, beroepsstatus), meso (sociale steun in de gemeenschap, zorgdiensten) en macro
(reguleringen in de sociale zekerheid, discriminatie,…). 22 Ook armoede wordt gezien als een
fundamentele oorzaak van ziekte en gezondheid. Daarbij komt nog de ‘hypothese van de
victimisatie of maatschappelijke kwetsbaarheid’. Het gaat om mechanismen die op
individueel niveau inwerken op gezondheidsuitkomsten en die kunnen gekoppeld worden
aan het socio-economisch profiel van mensen in armoede. Volgende elementen zijn hier
van belang: stress, een beperkt sociaal vangnet en het feit dat de betrokken persoon geen
vat heeft op het eigen leven. Tenslotte is er nog de ‘hypothese van ongelijke toegang en
kwaliteit van zorg’: mensen in armoede hebben minder toegang tot kwaliteitsvolle zorg en
dit zou het vaak chronische karakter van lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen
verklaren.
Wat de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg betreft: dit kan gaan over het feit dat
een persoon bepaalde behandelingen niet kan laten uitvoeren waardoor haar/zijn
gezondheidstoestand zal verslechteren of in elk geval niet zal verbeteren maar het kan ook
dat de persoon die ziek wordt op zodanig hoge kosten stoot waardoor haar/zijn algemeen
sociaal-economische toestand verslechtert. In beide gevallen blijken vrouwen zich meer dan
mannen in een kwetsbare positie te bevinden.
Op basis van de gezondheidsenquêtes zijn er sedert 1997 gegevens beschikbaar omtrent de
gezondheidstoestand, de levensstijl en preventie en is het dus mogelijk om een evolutie
vast

22

Isabelle Pannecoucke e.a., Armoede in België. Jaarboek 2014, p. 49-70. Een andere benadering is die van
‘sociale selectieprocessen’, vooral in de jaren 1970-1980, waarbij verschillen in gezondheid leiden tot
verschillen in socio-economische posities.
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te stellen in de tijd. Volgens het RIZIV is het niet eenvoudig om een eenduidig antwoord te
gevenop de vraag of de gezondheidskloof tussen hoog- en laaggeschoolden verkleint,
gelijk blijft of groter wordt.
Grosso modo ziet de evolutie van de gezondheidskloof er als volgt uit: 23

Kloof vergroot

Kloof verkleint

Kloof blijft even groot

Grote gezondheidskloof
Levensverwachting en
leversverwachting in goede
gezondheid
Baarmoederhalskankerscreening
Voldoende beweging
Tandartsbezoek
Gebruik psychotrope
geneesmiddelen
Borstkankerscreening
Uitstel medische zorgen
Overgewicht
Subjectieve gezondheid
Chronische aandoeningen
Emotionele problemen

Beperkte gezondheidskloof
Voldoende fruit en
brood
Passief roken

-

Voldoende groenten
en vis
Actief roken
Psychische problemen

Het RIZIV Witboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België van 2014
bevat een reeks operationele aanbevelingen om de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren.
De Vrouwenraad stelt voor:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Een gezondheidsbeleid dat vertrekt van het gelijk recht op gezondheid dat
veronderstelt dat de sociaal verankerde ongelijkheden worden weggewerkt door
ervan uit te gaan dat een laaggeschoolde dezelfde gezondheid moet hebben als een
hooggeschoolde; dat een persoon met een laag inkomen dezelfde gezondheid moet
hebben als een persoon met een hoog inkomen. De ongelijkheden situeren zich op
sociaal vlak, tussen vrouwen en mannen, tussen vrouwen onderling en tussen
mannen onderling. Dit heeft zowel betrekking op de socialezekerheidsregelingen op
federaal niveau als op het regionaal gezondheidsbeleid.
- Het beleid vertrekt van sekse- en genderanalyses: het gaat niet enkel om
aandoeningen die eigen zijn aan mannen of aan vrouwen; het gaat ook om de
verschillende pathofysiologie van een ziekte bij vrouw en man (sommige ziekten
uiten zich op een klinisch andere manier).

23

Bron: RIZIV, Groenboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België, Kluwer, 2014, p. 30-31.
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Het beleid identificeert, analyseert en informeert inzake ongelijkheden die ontstaan
vanuit de verschillende rollen van vrouwen en mannen of de ongelijke
machtsverhoudingen tussen de seksen en de gevolgen daarvan op hun leven,
gezondheid en welbevinden.
Een uitrol van de Wijkgezondheidscentra; in Vlaanderen minstens één per
eerstelijnszorgzone. 24

De Vrouwenraad onderschrijft de aanbevelingen uit het RIZIV-Witboek 2014:
- Kiezen voor een inclusief beleid: de verschillende manieren waarop de medische
hulp wordt geoperationaliseerd voor bevolkingsgroepen die buiten het kader van de
ziekteverzekering vallen, moeten zo veel mogelijk eenvormig worden gemaakt. Een
gefaseerde integratie per doelgroep is aangewezen: gedetineerden en
geïnterneerder, personen die in het kader van de Dringende Medische Hulp door het
OCMW worden betaald:
- Versterken van de bestaande middelen: 27 % van de meest kwetsbare sociale groep
ziet om financiële redenen af van verzorging! Sommige omstandigheden leiden tot
een verhoogd risico voor problemen met de financiële toegankelijkheid van de
gezondheidszorg: jonge gezinnen, eenoudergezinnen, laag opleidingsniveau, laag
beschikbaar inkomen, gezinnen met hogere uitgaven voor gezondheidszorg en
gezinnen met veel gezondheidsproblemen:
o Derdebetalersregeling verplicht toepassen op een zo groot mogelijk aantal
verstrekkingen (prioritair op verstrekkingen van de huisartsgeneeskunde en
de tandheelkunde en op termijn op verstrekkingen van alle andere
ambulante sectoren) voor elke patiënt met het statuut “chronische
aandoeningen” en voor elke patiënt die recht heeft op de verhoogde
tegemoetkoming.
o Op langere termijn ook een veralgemening van de derdebetalersregeling
voor alle ambulante behandelingen.
- Meer investeren in preventie: om de gezondheidsongelijkheden drastisch te
verminderen, bij voorkeur al vanaf de zwangerschap en de vroegste kinderjaren,
waarin vaak de eerste aanzet tot sociale gezondheidsongelijkheden wordt gegeven.
Voor elk aspect van de seksuele en reproductieve gezondheid bestaat er een andere
dienst of zelfs meerdere diensten. Voor heel wat kwetsbare vrouwen wordt de
zwangerschap vaak pas in een laat stadium opgevolgd.
o Een integraal en laagdrempelig aanbod aan Seksuele en reproductieve
Gezondheidsdiensten (SRG)-diensten voor de meest kwetsbare vrouwen
24

In Vlaanderen zijn in 2018 60 eerstelijnszorgzones gecreëerd; 1 zone per 100.000 inwoners. Deze zones
worden in 2019 operationeel om de ondersteuning van de eerstelijnszorg te verbeteren, door samenwerking
binnen de gezondheidszorg en tussen gezondheids- en welzijnsbeleid. Een sterke eerstelijnszorg leidt tot
meer sociale cohesie. De bestaande wijkgezondheidscentra zetten in op gezondheidspromotie en preventie,
op buurtgerichte zorg en ze bereiken ook de meest kwetsbare mensen.

21

-

-

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
o Idealiter zou elke vrouw zich gratis moeten kunnen wenden tot de
SRGdiensten om een antwoord te krijgen op gelijk welke vraag over haar
seksuele en reproductieve gezondheid, ongeacht of het gaat om seksuele
voorlichting, SOA-screening en –preventie, ongewenste zwangerschap of
follow-up van de zwangerschap, contraconceptie of morning-afterpil,
seksueel en/of partnergeweld, angst voor kanker, enz.
o Elke vrouw zou op haar vraag onmiddellijk een antwoord moeten kunnen
krijgen van een professionele medische, sociale, juridische of psychologische
hulpverlener, of moeten kunnen worden doorverwezen naar of begeleid door
een andere adequate hulpverleningsdienst.
o Het aanmoedigen van effectieve partnerschappen tussen de verschillende
actoren van de SRG-diensten, namelijk ONE, Kind en Gezin, centra voor
gezinsplanning, kraamklinieken, huisartsen en wijkgezondheidscentra en ook
verenigingen, zoals Aquarelle of Dokters van de Wereld, die meer in het
bijzonder met kwetsbare vrouwen werken.
Aanbieden van zorg op maat:
o de samenwerking tussen de verschillende actoren die zich bezighouden met
de gezondheid van moeder en kind te versterken, opdat een pakket van
medische zorg in het kader van een globale nietversnipperde benadering van
de gezondheid van de vrouw kan worden aangeboden. Daarom is een
akkoord in de Interministeriële Conferentie tussen de
Gemeenschappen/Gewesten en het RIZIV noodzakelijk om geïntegreerde
gezondheidsprogramma’s uit te werken voor vrouwen en gezinnen die een
risico lopen.
o Preventieve zorg voor kwertsbare groepen met risicogedrag.
Verbeteren van informatieverstrekking aan de patiënt: ‘Gezondheidswijsheid’ wordt
omschreven als “het vermogen van een individu om de informatie over
basisgezondheid, de mogelijke behandelingen te vinden, te begrijpen en te
gebruiken en om weloverwogen beslissingen te nemen in verband met de eigen
gezondheid”. Een zwak niveau van gezondheidswijsheid heeft niet alleen negatieve
gevolgen voor de gezondheidsresultaten, maar ook voor de kwaliteit en de kosten
van de geneeskundige verzorging. Het is eigenlijk een risicofactor voor een slechte
gezondheid, vaak wegens medische fouten, een slecht begrip van de ziekte en de
behandelingen. Er bestaat een duidelijk verband tussen het zwakke niveau van
gezondheidswijsheid en het toegenomen sterftecijfer. De kwetsbare groepen zijn
door dat zwakke niveau van gezondheidswijsheid vaak niet in staat om hun
gezondheid efficiënt op zich te nemen, zich toegang te verschaffen tot de
gezondheidsdiensten, de beschikbare informatie te begrijpen en doordachte
beslissingen te nemen op gezondheidsvlak:
o In de ambulante sector nieuwe beroepen creëren: ervaring van de
interculturele bemiddelaars (v/m/x) in de eerste lijn uitbreiden
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o Bij de POD Maatschappelijke Integratie het project ervaringsdeskundigen
uitbreiden tot de sector geneeskundige verzorging (v/m/x).

Betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg
De federale overheid heeft in de periode 2014-2016 enkele maatregelen genomen die de
“de meest kwetsbare begunstigden/verzekerden” beschermen, zoals:
- Raadplegingen door een huisarts of specialist bij kinderen jonger dan 18 jaar, die houder
zijn van een globaal medisch dossier met het statuut chronische aandoeningen,
beperken tot 1 euro.
- Huisbezoeken door een huisarts bij patiënten die houder zijn van een globaal medisch
dossier met het statuut chronische aandoeningen met 30% doen afnemen.
De specifieke maatregelen ten voordele van kinderen zijn vooral gunstig voor
eenoudergezinnen, die meestal uit alleenstaande moeders bestaan. 25

Implementatie Agenda 2030 DO3
In september 2015 heeft de VN-top een nieuwe mondiale ontwikkelingsagenda, de
zogenaamde post-2015 ontwikkelingsagenda, voor de periode 2016-2030 vastgelegd met
17 hoofddoelen en 169 subdoelstellingen en de begeleidende Verklaring bij wat
men ‘Agenda 2030’ is gaan noemen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births
By 2030, end preventable deaths of newborns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal
mortality to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 live births
By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne
diseases and other communicable diseases
By 2030, reduce by one third premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment and
promote mental health and well-being
Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol
By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents
By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and
education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes
Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and
access to safe, effective, quality and affordable essential medicines and vaccines for all
By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water and soil pollution
and contamination

25

Tussentijds verslag over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde
Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad, Oktober 2014 – december
2016, p. 63-64.
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•

Strengthen the implementation of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries,
as appropriate
•
Support the research and development of vaccines and medicines for the communicable and noncommunicable diseases that
primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, which affirms the right of developing countries to use to the full
the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights regarding flexibilities to protect
public health, and, in particular, provide access to medicines for all
•
Substantially increase health financing and the recruitment, development, training and retention of the health workforce in
developing countries, especially in least developed countries and small island developing States
•
Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management
of national and global health risks
Bron: UN Sustainable development Goals. Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Wat Gezondheid betreft zet de Vlaamse regering (tot 2019) in op toegang tot Gezondheid
in de zin van “gezondheidsbevordering doorheen de volledige levensloop voor allen” en dus
niet enkel “bevordering van toegang tot gezondheidszorg”.
Alle internationale instanties benadrukken het belang van een duidelijke visie op lange
termijn met een duidelijk ambitieniveau, als kader voor de SDG-implementatie. De Vlaamse
Regering (2014-2019) heeft de Visie 2050, een langetermijnstrategie voor Vlaanderen,
goedgekeurd. 26
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
De verdere uitvoering van de nog niet behaalde doelstellingen van SDG 3 en een evaluatie
na elke legislatuur, met aandacht voor de genderdimensie.

Gezondheidswijsheid
De Wereldgezondheidsorganisatie stelde tijdens de negende Wereldconferentie over
Gezondheidspromotie in 2016 gezondheidswijsheid voorop als één van de drie strategische
pijlers voor het ontwikkelen van de gezondheidsbevordering in de komende jaren.
Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg vermeldt gezondheidswijsheid als
performantie-indicator voor de preventieve gezondheidszorg. 27 De volgende
Gezondheidsenquête (2018) zal de resultaten van een bevraging over gezondheidswijsheid
publiceren.
In het verleden focuste gezondheidswijsheid vooral op ziekenhuis- of medische context
maar vandaag ligt de nadruk meer op het belang van gezondheidswijsheid buiten de

26

Mededeling aan de Vlaamse regering: Implementatie van Sustainable development goals in Vlaanderen

27

KCE (Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg), RIZIV en WIV (Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid), De performantie van het Belgische gezondheidssysteem – rapport 2015, rapport nr. 259A.
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medische omgeving. In plaats van een risico gaat men gezondheidswijsheid eerder zien als
een troef, een middel om grotere controle te verwerven over gezondheid en over
persoonlijke, sociale en omgevingsdeterminanten met betrekking tot gezondheid.
Gezondheidswijsheid gaat zich niet louter focussen op de individuele vaardigheden, maar
ook op het netwerk rond het individu (de partner, de familie,…) en de context waarin
mensen deze vaardigheden gebruiken.
Uit onderzoek blijkt dat 58,7 % van de Belgen beschikt over voldoende
gezondheidsvaardigheden. Bij 29,7 % zijn deze vaardigheden beperkt en bij 11,6 %
onvoldoende. Het aandeel van personen met voldoende gezondheidsvaardigheden ligt
hoger bij vrouwen (60,9 %) dan bij mannen (56,2 %), is beter bij mensen tussen 25 en
74 jaar (ca. 60 %) dan bij jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar (45,5 %) en bij de
leeftijdsgroep +75 jaar (49,2 %). Inzake opleidingsniveau blijkt dat een lager
opleidingsniveau gepaard gaat met lagere gezondheidswijsheid. 28
Onderzoek toont ook aan dat er verband is tussen gebrek aan gezondheidswijsheid en
mortaliteit (alle oorzaken), cardiovasculair overlijden onder oudere personen, slechte
glycemiecontrole, hoger risicograad op retinopathie bij type 2-diabetes, ziekenhuisopname
en medicatieafhankelijkheid bij verschillende patiëntengroepen. Astmapatiëntjes met
ouders met een lagere gezondheidswijsheid kennen meer ziekenhuisopnames en meer
bezoeken aan de spoedgevallendienst.
België heeft de afgelopen jaren zijn informatiestructuur versterkt om het beheer van het
gezondheidszorgstelsel te verbeteren. Er is een geïntegreerd systeem voor
gezondheidsgegevens ontwikkeld om de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en
onderzoekers te vergemakkelijken (www.healthdata.be). 29
In mei 2018 is het digitaal overheidsportaal ‘Mijn gezondheid’ operationeel geworden. Dat
portaal verleent burgers toegang tot alle gezondheidsgegevens doe elektronisch
beschikbaar zijn voor hen zodat ze hun gezondheid mee in eigen handen kunnen nemen.
Op ‘Mijn gezondheid’ kan de burger doorklikken naar de samenvatting van zijn dossier bij
de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. De burger (kinderen vanaf 16 jaar) moet zich
aanmelden via eID of itsme. Het voordeel is ook dat de uitwisseling van informatie tussen
verschillende zorgverleners vlotter kan verlopen. Dubbele onderzoeken kunnen vermeden
worden. 30

28

De Kamer, Voorstel van resolutie tot invoering van een actieplan om de gezondheidswijsheid van Belgen
aanzienlijk te verbeteren, 19 april 2018.
29

State of Health in the EU Belgium Country Health Profile 2017

30

Persbericht minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Eén overheidsportaal voor al uw
gezondheidsgegevens, 08/05/2018.
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De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
De oprichting van een werkgroep gezondheidswijsheid met alle betrokken actoren, ook
middenveldorganisaties, om een plan gezondheidswijsheid uit te werken onder meer op
basis van de resultaten van de Gezondheidsenquête 2018; een gezondheidswijsheidsindex
met aandacht voor kwetsbare groepen: doelgerichte acties.

Besluitvorming
Vrouwen zijn nog vaak ondervertegenwoordigd in de besluitvormingsorganen van de
gezondheidssector, met name in colleges, commissies, raden van Federale
overheidsdiensten; in Vlaamse raden en werkgroepen; in mutualiteiten; in
artsensyndicaten; in orden van de gezondheidsberoepen; in Belgische beroepsgroepen en
verenigingen; in Vlaamse beroepsgroepen en verenigingen.
In de sectoren die te maken hebben met de reproductieve gezondheid, verpleegkunde en
psychotherapie zijn vrouwelijke bestuurders ruim in de meerderheid.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen:
in de beslissingsorganen van de gezondheidssector
op besluitniveau in de Research
in de Commissies voor opleiding van artsen en andere zorgsectoren

Cel gender/sekse op administratief beleidsniveau
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
De oprichting van een cel gender/sekse en gezondheid bij de FOD Volksgezondheid en of het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Vlaams Agentschap
Gezondheid en Zorg.
Deze cel kan bijvoorbeeld volgende opdrachten uitvoeren:
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coördineert/ondersteunt de acties, initiatieven, onderzoeksopdrachten van de
overheid,… en waakt daarbij over het genderperspectief en seksespecifieke
aspecten in alle aspecten van het gezondheidsbeleid 31;
overlegt met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, met de Raad
van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, met Gelijke Kansen Vlaanderen,
met de wetenschappelijke wereld en met de middenveldorganisaties actief op het
vlak van gender/sekse en gezondheid;
werkt de sekse/genderblindheid in de ambtelijke gegevensverwerking weg en in de
keuze van beleidsprioriteiten;
introduceert genderbudgetting in het gezondheidsbeleid;
publiceert vooruitgangsrapporten over de toepassing van het genderperspectief;
verspreidt aanbevelingen naar betrokken actoren;

31

De gezondheid van vrouwen en mannen wordt beïnvloed door biologische factoren die onder andere ook
kenmerken omvatten die gelinkt zijn aan reproductie (en sekse). De biologische verschillen betreffen vooral de
chromosomen, de inwendige en uitwendige geslachtsorganen, de hormoonspiegels. Biologische
sekseverschillen worden overwegend als dichotoom gezien (m/v) maar in feite bestaat er ruimere biologische
variatie. Er zijn bovendien kenmerken die sociaal geconstrueerd zijn (gender) en die eveneens een belangrijke
invloed hebben op de gezondheid. Het genderaspect verschilt doorheen de tijd en in de verschillende culturen.
Het voorbeeld van de menstruatie: vrouwen stoppen wereldwijd met menstrueren in dezelfde leeftijdsfase.
Maar de waarde en de betekenis die aan de meno- en postmenopauze wordt gegeven, vertoont een grote
cross culturele variatie.
Genderprocessen spelen zich af op meerdere niveaus die elk een invloed hebben op de gezondheid, o.a.:
Het individuele niveau: de vrouwelijke en mannelijke genderrol kan het gezondheidsgedrag beïnvloeden, bv.
mannen zijn geneigd om het doktersbezoek uit te stellen omdat de mannelijke genderrol voorschrijft om door
te zetten, sterk te zijn, pijn te verbijten,...De genderrol speelt ook bij het uiten van een gezondheidsklacht;
vrouwen die bijvoorbeeld een uitleg geven die ingebed is in een (relationele) context wat het voor een
mannelijke arts moeilijk maakt om een juiste diagnose te stellen. Ook de perceptie van risico's verschilt:
mannen en vrouwen uiten verschillende niveaus van ongerustheid over dezelfde risico's en geven daaraan ook
een verschillende betekenis.
Het institutionele niveau: de arbeidsdeling m/v kan leiden tot een blootstelling aan verschillende
beroepsrisico's, bv. toxische chemicaliën, verschillende ergonomische belasting, verschillend risico op
ongevallen, verschillende psychosociale stressoren.
De ongelijkheden v/m (ook v/v en m/m) uiten zich in:
- de kwetsbaarheid van de ziekte (bv. bij vrouwen komt een tweede hartinfarct sneller na het eerste dan bij
mannen);
- gender en de gezondheidstoestand: de fysieke (bv. vrouwen lijden meer aan chronische ziekten, vrouwen
hebben een lagere pijndrempel), sociale (bv. vrouwen nemen minder deel aan groepsactiviteiten, ze zijn meer
slachtoffer van geweld in de thuissituatie) en de psychische gezondheidstoestand (vrouwen hebben meer last
van angst, slaapstoornissen, depressie, stress op en buiten het werk);
- de last van de ziekte: bv. vrouwen ondervinden meer ernstige beperkingen in hun dagelijkse activiteiten;
- de toegang tot de gezondheidszorgvoorzieningen: bv. vrouwen hebben meer financiële problemen (in alle
gezinsvormen);
- oudere vrouwen moeten vaker hun medische zorg uitstellen tot het begin van volgende maand dan oudere
mannen.
Bron: o.a. Prof. Ineke Klinge (Gender Medecine University Maastricht), 'Innovations in medicine and health
care integration of sex and gender in research and clinical practice', in de publicatie 'Does medicine treat
women and men the same? 16de symposium van de Medical Women's Association of Belgium, 14 november
2009.
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onderhoudt contacten met gelijkaardige initiatieven in de EU, met internationale
netwerken en met de WHO.

Databanken
Gegevens over gezondheidszorg zijn te vinden in verschillende databanken. Er moet een
conceptueel datamodel ontwikkeld worden waarin de genderinvalshoek opgenomen is. Dit
model moet gebaseerd zijn op de definitie/s en het referentiekader van het
gezondheidsbeleid.
Eind 2018 startte Statistiek Vlaanderen met kerncijfers/open data online, onder andere over
het thema gezondheidszorg en veiligheid. Statistiek Vlaanderen heeft via themagroepen
overleg gehad met middenveldorganisaties (onder andere de Vrouwenraad) om een aantal
kernstatistieken te selecteren, ook rekening houdend met m/v en andere variabelen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Op basis van seksestatistieken, genderindicatoren en ‘evidence-based’ materiaal moeten
indicatoren bepaald of uitgebreid worden voor de vergelijking van ongelijkheden tussen
mannen en vrouwen op gezondheidsvlak.

Fysieke aandoeningen
De meeste mensen in België overlijden aan hart- en vaatziekten en aan kanker.

Bron: STATE OF HEALTH IN THE EU: LANDENPROFIEL GEZONDHEID 2017 – BELGIË

Er zijn verschillende aandoeningen die meer vrouwen treffen dan mannen en waarvan de
gevolgen bovendien erger zijn voor vrouwen dan voor mannen en waarvan de behandeling
voor mannen vaak nauwgezetter wordt uitgevoerd. We denken aan astma, chronische
28
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aandoeningen , auto-immuunziekten, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of
myalgische encefalomyelitis (ME), cerebrovasculair accident (CVA), cardiovasculaire en
coronaire aandoeningen, diabetes type 2, eetstoornissen, osteoporose, emotionele
problemen (depressie), psychologisch welbevinden, stress,…
De Vrouwenraad vraagt:
•

•
•

Onderzoek naar de ziekteprofielen van jongens en meisjes/mannen en vrouwen en de
aanpak van de artsen, rekening houdend met de vorderingen in de research om te
komen tot een seksespecifieke en gendergevoelige behandeling/benadering en om
zo tot betere resultaten te komen.
Vervolgens de uitwerking van klinische richtlijnen voor primaire en secundaire
preventie die seksespecifiek en gendergevoelig moeten zijn.
Gerichte sensibiliseringscampagnes vanwege de overheid.

Astma
De prevalentie van astma voor de puberteit is hoger bij jongens dan bij meisjes. Na de
puberteit is dat omgekeerd. Het sekseverschil in de ontwikkeling van het pulmonaire
systeem begint al in de baarmoeder. De longen van de vrouwelijke foetus rijpen sneller en
de surfactant productie start vroeger. Vrouwelijke neonaten hebben betere airflow rates en
minder last van een respiratoir stress syndroom. De omslag tijdens/na de puberteit is te
wijten aan genetische gevoeligheid en hormonale veranderingen. Sommige vrouwen
hebben meer last van astmasymptomen tijdens de menstruatie. De symptomen zijn ook
verschillend bij zwangere vrouwen met astma en bij vrouwen in de menopauze met
astma. 33
Gender speelt ook een rol bij astma. Ouders gaan vaker naar de dokter met klachten van
jongens dan van meisjes. Er is sprake van onderdiagnose bij meisjes. Jongens zijn geneigd
om hun aandoening te verbergen onder druk van de peer groep en meisjes geven hun ziekte
gemakkelijker een plaats in hun persoonlijke en sociale identiteit; ze zullen bv.
gemakkelijker in het openbaar een inhalatie nemen. 34

32

Problemen van het bewegingsstelsel (lage rugproblemen, nekproblemen, artrose, reumatoïde artritis,
osteoporose), allergie, hoge bloeddruk, ernstige hoofdpijn, chronische angst, depressie, schildklierlijden en
sommige oogproblemen (glaucoom, cataract), hoge bloeddruk, diabetes, artrose, schildklierlijden, cataract,
kanker en osteoporose,…

33

Gender, Sex Hormones and Respiratory Disease, 2017.

34

Bron: Prof. Ineke Klinge (Gender Medecine University Maastricht), 'Innovations in medicine and health care
integration of sex and gender in research and clinical practice', in de publicatie 'Does medicine treat women
de
and men the same? 16 symposium van de Medical Women's Association of Belgium, 14 november 2009.
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De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Onderzoek naar het verband tussen het ziekteprofiel van jongens en meisjes/mannen en
vrouwen en de aanpak van de artsen, rekening houdend met de vorderingen in de research
om te komen tot een seksespecifieke en gendergevoelige behandeling/benadering.

Cardiovasculaire en coronaire aandoeningen
Hart- en vaatziekten blijven de voornaamste doodsoorzaak bij Belgische vrouwen en de
tweede doodsoorzaak na kanker bij mannen. In 2014 stierven 30 260 personen aan hart- en
vaatziekten (31 % van alle overleden vrouwen en 27 % van alle overleden mannen).35
55% van de sterfte bij vrouwen in Europa is te wijten aan cardiovasculaire oorzaken, ten
opzichte van 40% bij mannen. Dit is o.a. het gevolg van de aanpak van artsen: vrouwelijke
patiënten krijgen minder stresstests, echografieën en revascularisatieprocedures. Het is
zeer de vraag of dit enkel te wijten is aan hun ziekteprofiel. Vóór de menopauze zijn
vrouwen beschermd tegen ischemische hartziekten, daarna vermindert die bescherming
geleidelijk. 36
Doorgaans wordt een verdeling gemaakt in twee groepen hart- en vaatziekten:
-

-

Ischemische hartziekten worden gekenmerkt door een belemmering van de
bloedtoevoer (ischemie betekent verminderde bloedtoevoer). Een belemmering
ontstaat door vaatkramp, trombose (een bloedpropje voorkomt een goede
doorbloeding), embolie (een bloedstolsel) of arteriosclerose (slagaderverkalking). De
belangrijkste risicofactoren voor ischemische hartziekten zijn: een te hoog
cholesterolgehalte in het bloed, roken, onvoldoende lichaamsbeweging,
overgewicht enzovoort.
De andere hart- en vaatziekten: reumatische hartziekten, aangeboren hart- en
vaatziekten, en hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk komt het meest voor.

Tabel: Overlijdens als gevolg van ischemische hartziekten in 2015 naar geslacht in België en
Vlaanderen:

Totaal

35

36

België
7.840

7,1

Vlaanderen
4.306

6,9

State of Health in the EU. België Landenprofiel Gezondheid 2017, p. 2
de

Bron: De Huisarts, 10 december 2009, p. 14: Dr. Michèle Langendries 'Eva bij de dokter', n.a.v. het 16 symposium van
de Medical Women's Association of Belgium

30

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
M
4.525
8,4
2.493
8,1
V
3.315
5,8
1.813
5,7
Bron: Statbel. Doodsoorzaken. België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, voor enkele groepen van
doodsoorzaken, 2016

Op basis van deze tabel stellen we vast dat in Vlaanderen 4.306 mensen stierven aan een
ischemische hartziekte in 2015 en dat was 6,9% van het totaal van alle doodsoorzaken in
Vlaanderen (62.291; 30.736 mannen en 31.555 vrouwen). 8,1% van de mannen met een
ischemische hartziekte overleed aan deze ziekte en 5,7% van de vrouwen. Van alle
doodsoorzaken overleed 4,0% mannen aan een ischemische ziekte en 2,91% vrouwen.
Een Franse registerstudie wijst uit dat vrouwen anno 2010 tweemaal meer aan een
hartinfarct sterven dan mannen. Fysiologische verschillen spelen een rol maar vooral
therapeutische factoren.
In het voorbije decennium hebben talrijke studies de hogere mortaliteit van vrouwen onder
de aandacht gebracht. Verschillende verklaringen doken op: atheroscleroseplaques die zich
niet op dezelfde manier ontwikkelen; arteriën die fysiologische en anatomische verschillen
vertonen; nauwere kronkelige en spastische bloedvaten. En vooral het klinisch beeld en de
klachten die misleidend zijn: vrouwen met een hartinfarct zijn gemiddeld ouder, ze hebben
een minder goede algemene toestand, ze verdragen beter pijn en daardoor raadplegen ze
laattijdig.
Het Franse onderzoek brengt vooral de therapeutische factoren aan het licht. Het risico van
sterfte is bij vrouwen tweemaal zo hoog zowel tijdens de hospitalisatie als tijdens de
daaropvolgende maand. Vrouwen krijgen minder vlot medicatie (plaatjesremmers,
bloeddrukverlagende middelen, lipidenverlagende middelen). Preventieve maatregelen
worden minder consequent toegepast dan bij mannen met eenzelfde cardiovasculaire
status. Vrouwen krijgen onvoldoende invasieve behandelingen en reperfusie.
Inzake het tijdsverloop op de spoed: bij vaststelling van een acuut hartinfarct doet een
vrouw er twee- tot driemaal langer over om het kathlab te bereiken, daardoor kan er
onomkeerbare schade zijn.
Besluit van het onderzoek: vrouwen en mannen hebben dezelfde overlevingskansen zolang
ze dezelfde behandeling genieten.37
Vrouwen met ACS (Acuut coronair syndroom) hebben meer plaque-erosies dan
plaquerupturen en trombosen. Ondanks het feit dat ze minder obstructieve letsels
vertonen, is de mortaliteit bij vrouwen onder de 65 jaar groter. De symptomen van ACS bij
vrouwen zijn anders dan die bij mannen: vrouwen hebben eerder pijn in de kaak, de hals en
de hoge rug dan precordiaal. Ze hebben ook meer griepachtige symptomen, nausea,
braken, vermoeidheid. Angst en depressie spelen ook een grotere rol. De impact van de
37

Bron: Dr. Jean-Luc Schouveller, Seksediscriminatie en hartinfarct, in De Huisarts, 1 april 2010.
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gekende risiciofactoren verschilt bij vrouwen en mannen. Het relatieve risico op
myocarinfarct bij een vrouw jonger dan 50 jaar die rookt is tweemaal hoger dan bij mannen.
Hypertensieve vrouwen hebben meer linkerventrikelhypertrofie en arteriële stijfheid. De
cardiovasculaire mortaliteit van diabetes is anderhalve tot tweemaal hoger bij vrouwen. Na
de menopauze stijgen totaal-cholesterol en LDL-cholesterol 10 tot 15% bij vrouwen, terwijl
de waarden bij 50-plusmannen onveranderd blijven. Ook psychosociale factoren spelen een
prominentere rol bij mannen. 38
In 1997 werd BIWAC (Belgian Interdisciplinary Working Group on Acute Cadiology)
opgericht. BIWAC wil de zorg voor patiënten met acute cardiale pathologie verbeteren en
publiceert regelmatig guidelines. In 2007 ging het STEMI register (ST-Elevatie Infarct) van
start. De doelstelling van dit register is om het aantal STEMI-patiënten, hun acute
behandeling en uitkomst in het ziekenhuis in kaart te brengen en op basis van die gegevens
de zorg te verbeteren. Medio 2010 zijn er 7.000 patiënten geregistreerd. Uit een
tussentijdse analyse blijkt dat 1/4de van de STEMI-patiënten in het register vrouwen zijn. Ze
sterven dubbel zo vaak in het ziekenhuis als mannen (respectievelijk 11,6% en 5,6%). Dit
heeft met volgende factoren te maken: vrouwen zijn dikwijls ouder en hebben meer
cardiale risicofactoren. Ze wachten vaak langer om hulp in te roepen ook omdat hun
symptomen aspecifiek zijn. En er is een trend tot minder gebruik van invasieve ingrepen. 39
Het Euroheart project, gecoördineerd door het European Heart Network en the European
Society of Cardiology bundelt sinds 2006 informatie van klinisch onderzoek op vrouwelijke
en mannelijke patiënten. 40
Bij vrouwen wordt ook minder vaak cardiale monitoring en coronaire angiografie
uitgevoerd, minder vaak enzymes gedoseerd en ze worden minder snel opgenomen in een
cardiale unit. Bij vrouwen is er meer aspirineresistentie,… 41
Tijdens het Congres Gender & Gezondheid, georganiseerd door WOMEN Inc. in oktober
2017, kwamen drie spreeksters tot volgende bevindingen over hartfalen en hartinfarcten bij
vrouwen: 42
- Bioloog Paula Mommersteeg (universitair docent, Tilburg University) doet
onderzoek naar stress en de ontwikkeling van hartinfarcten. Zij ziet dat bij vrouwen

38

Cardiovasculaire verschillen tussen mannen en vrouwen, in Artsenkrant, nr. 2222, 28 februari 2012, p. 18.

39

Bron: Karolien Van de Velde, BIWAC STEMI-register: vrouwen sterven vaker in het ziekenhuis, in
Artsenkrant, 2093, vrijdag 25 juni 2010.

40

Bron: 'Genderdiscriminatie in hartresearch verdwijnt geleidelijk', in Artsenkrant, 11 december 2009

41

Guy Verhulst, Mannen en vrouwen anders ziek, in Artsenkrant, nr. 2312, 9 april 2013, p. 10.

42

WOMEN INC, Hartfalen en hartinfarcten bij vrouwen, 19 oktober 2017.
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psychosociale stress - zoals somberheid, scheiding, ruzie of verlies van werk - een
grotere kans op hartinfarcten geeft dan bij mannen. Vrouwen gaan, meer dan
mannen, gebukt onder stress bij het managen van gezin, werk en huishouden;
Onderzoeker Vanessa van Empel (cardioloog, Maastricht UMC+) ervaart dat er meer
vrouwen aan hartfalen lijden dan mannen, maar dat mannen op de ziekenhuispoli’s
juist oververtegenwoordigd zijn. Dit heeft alles te maken met het moeilijk in beeld
brengen van problemen in de kleine bloedvaatjes, wat vaker voorkomt bij vrouwen.
Van Empel ondervindt dat vrouwen met klachten sneller de deur worden gewezen
dan mannen. 70 procent van vrouwen met hartfalen hebben last van diastolisch
hartfalen. Hierbij behoudt het hart zijn pompfunctie. Niet het samentrekken van de
hartspier is het probleem, maar juist de ontspanningsfase. De hartspier is stug en
stijf en ontspant zich minder goed dan normaal. De oorzaak van diastolisch hartfalen
is nog onbekend, maar vrouwen lopen een extra hoog risico op deze vorm van
hartfalen. Dit resulteert in een hoog aantal, want 132.200 vrouwen in Nederland
hebben hartfalen;
Dorien Kimenai, klinisch epidemioloog (Maastricht UMC+), onderzoekt de
biomarkers (stoffen) die gebruikt worden om de diagnose van een hartinfarct in het
bloed aan te tonen. Cardiaal troponine is een eiwit dat bij schade aan de hartspier
vrijkomt in de bloedsomloop. Verhoogde troponine waarden kunnen dus wijzen op
een hartinfarct. Maar de zogenoemde afkapwaarde - de waarde waarbij wel of niet
een hartinfarct wordt vastgesteld - van troponine blijkt in vrouwen minder hoog te
liggen dan bij mannen. Met andere woorden: bij vrouwen moet waarschijnlijk anders
gemeten worden en andere waarden worden gebruikt.

In december 2013 ondertekenden 8 Belgische verenigingen 43 een Charter over Hartfalen.
Hartfalen is een chronische, progressieve ziekte die meer dan 230 000 Belgen treft. Elk jaar
worden 15.000 nieuwe gevallen vastgesteld, ofwel bijna veertig gevallen per dag. Eén Belg
op 5 wordt na zijn 65ste hierdoor getroffen. De aantal jongere patiënten neemt ook toe: van
3% tot 6% bij de min-51-jarigen. Tegen 2040 zal aantal patiënten met hartfalen verdubbelen
tot meer dan 400.000 patiënten.44 Hartfalen heeft een grote economische impact op de
kosten van de gezondheidszorg door een hoger aantal hospitalisaties (eerste oorzaak van
hospitalisatie bij mensen ouder dan 65 jaar). Naast de economische impact weegt hartfalen
ook zwaar door op de levenskwaliteit. Het grootste deel van de patiënten geneest namelijk
nooit volledig.

43

De Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function (BWGHFandCF), de Belgische
Cardiologische Liga, de Belgische Hartfalenverpleegkundigen (Belgian Heart Failure Nurses), de Belgische
Vereniging voor Cardiologie, de Vereniging van patiënten met hartfalen « Mon Cœur entre Parenthèses » , de
Vereniging van Huisartsen Domus Medica, het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KULeuven en de
Universitaire Afdeling Huisartsengeneeskunde (ULg).

44

Persbericht BWGF Europese sensibiliseringsdagen over hartfalen van 5 tot 7 mei 2017
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De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Onderzoek naar het verband tussen het ziekteprofiel van mannen en vrouwen en de
aanpak van de artsen, rekening houdend met de vorderingen in de hartresearch om
te komen tot een seksespecifieke en gendergevoelige behandeling/benadering en
opvolging.
- Een stand van zaken van de sensibilisatie van artsen over seksespecifieke en
gendergevoelige aanpak.
- Materiaal voor coronarografie en stents aanpassen aan de anatomie van de vrouw:
wat is de stand van zaken.
- Overzicht van strategieën/prootcols om vertraging te vermijden, zeker bij
vrouwelijke patiënten.
- Bij de implementatie van het Charter voor patiënten met hartfalen, rekening te
houden de volgende aanbevelingen uit het charter:
o Bewustmakingscampagnes over vroegtijdige detectie van hartfalen op
nationaal niveau.
o Het opleiden van de patiënt die lijdt aan hartfalen, en voornamelijk
voortdurende opleiding en erkenning van de betrokken actoren uit de
gezondheidszorg (hartfalenverpleegkundigen en praktijkondersteuners voor
huisartsen).
o De vergoeding van laboratoriumonderzoek, erkend door de internationale
wetenschappelijke aanbevelingen (bijvoorbeeld BNP/NT-proBNP).
o De multidisciplinaire revalidatie van patiënten die lijden aan hartfalen.
o Het verderzetten van een innovatief beleid op het gebied van
hartfalen,ondanks besparingen in de gezondheidszorg.
 Deze aanbevelingen moeten gendergevoelig uitgewerkt worden.

Chronische aandoeningen
De Belgische Gezondheidsenquête 2013 geeft informatie over wat mensen zelf rapporteren
over chronische aandoeningen. 45 27% van de bevolking geeft aan een of meerdere
langdurige ziekte(n), langdurige aandoening(en) of handicap(s) te hebben. Het percentage
personen met een langdurige aandoening stijgt sterk met de leeftijd. Bij kinderen en
jongeren onder de 15 jaar gaat het om 9%; bij 75-plussers is dit bijna 60%. De meeste
chronische aandoeningen worden vaker gerapporteerd door vrouwen dan door mannen.
Dit geldt onder meer voor problemen van het bewegingsstelsel (lage rugproblemen,
nekproblemen, artrose, reumatoïde artritis, osteoporose), allergie, hoge bloeddruk,
ernstige hoofdpijn, chronische angst, depressie, schildklierlijden en sommige

45

Gezondheidsenquête 2013, Chronische aandoeningen.
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oogproblemen (glaucoom, cataract). Coronaire hartziekte, een permanent letsel
veroorzaakt door een ongeval en nierstenen komen vaker voor bij mannen.
Voor een aantal belangrijke chronische aandoeningen is er tussen 1997 en 2008 een
geleidelijke, maar duidelijke stijging: hoge bloeddruk, diabetes, artrose, schildklierlijden,
cataract, kanker en osteoporose. De toename van deze aandoeningen kan deels – maar niet
helemaal – verklaard worden door de vergrijzing van de bevolking. Sommige chronische
gezondheidsproblemen zijn tijdens deze periode ook afgenomen: chronisch longlijden,
ernstige hoofdpijn zoals migraine, chronische vermoeidheid en ernstige vormen van
darmlijden.
Voor 17 van de 35 chronische gezondheidsproblemen is er een significante toename van het
risico op ziekte naarmate het opleidingsniveau daalt. Dit geldt onder meer voor ernstige
ziekten zoals hartinfarct, diabetes, chronisch longlijden en maagzweer. Slechts voor één
aandoening is er een hoger risico voor de hoogst opgeleiden: allergie.
De vermijdbare ziekenhuisopnames voor chronische aandoeningen, zoals astma,
chronische obstructieve longziekte (COPD) en diabetes, zijn de afgelopen tien jaar
afgenomen in België, maar liggen nog steeds boven het EU-gemiddelde. Dit wijst op enkele
tekortkomingen in de doeltreffendheid van eerstelijnszorg. Er worden nieuwe zorgtrajecten
ontwikkeld voor personen met diabetes en met nierfalen in het laatste stadium, waarbij
huisartsen, specialisten en andere zorgverleners worden betrokken. 46
Het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): Position paper over de
organisatie van chronische ziekten in België, 2012: niets over een gendergevoelige aanpak.
Personen met een chronische aandoening kunnen onder bepaalde voorwaarden het statuut
van chronisch ziek bekomen. Ze hebben recht op een forfait voor chronische zieken en
soms op andere tegemoetkomingen: meer info RIZIV Chronische ziekten.
De federale overheid, de gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden slaan de
weg in van een geïntegreerde benadering van de chronisch zieke persoon en willen dit
proces van verandering ondersteunen en begeleiden.
De patiënt staat centraal in deze benadering. Hij moet de controle zelf in handen kunnen
nemen mits ondersteuning door een multidisciplinair netwerk. In dat netwerk zitten onder
meer de huisdokter, de apotheker, specialisten en verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld
ook maatschappelijk assistenten, mantelzorgers en de omgeving van de patiënt. De leden
van het netwerk werken samen én met de patiënt.
Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de
federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk plan voor
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State of Health in the EU België Landenprofiel Gezondheid 2017, p. 12
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chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere
gezondheid’.
Op 2 februari 2016 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de
federale overheid hun visie op Geïntegreerde Zorg voor chronisch zieken voorgesteld, die
zich onder meer zal concretiseren in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.
Op 1 januari 2018 zijn dertien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken
gestart, verspreid over heel België: zeven in Vlaanderen, vijf in Wallonië, één in Brussel. 47 Ze
zullen vier jaar lopen. Het is de bedoeling om binnen een geografisch afgebakende zone van
ongeveer 100.000 inwoners nieuwe concepten van geïntegreerde zorg uit te testen met
aandacht voor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. De uitbouw van een
multidisciplinaire netwerk rond en met de patiënt staat centraal; zorgteams beslissen
samen met de patiënt wat voor haar of hem belangrijk is in het kader van het persoonlijk
zorgtraject.
Meer dan 70% van de zorguitgaven gaan naar chronische ziekten. 48
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
De evaluatie van de dertien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken
moet de genderinvalshoek meenemen.

Allergie
Klinische en epidemiologische studies tonen aan dat er een verschil is in de frequentie en de
ernst van allergische aandoeningen tussen mannen en vrouwen (astma, urticaria,
anafylactische reacties op voedingsmiddelen, geneesmiddelen en röntgencontraststoffen).
Oestrogenen spelen hier vermoedelijk een rol. 49

Beroepsgebonden allergieën
De verticale en horizontale segregatie v/m in de arbeidsmarkt veroorzaken
genderspecifieke verschillen op het vlak van beroepsziekten.
Eén van die beroepsziekten zijn de groep allergieën. Onderzoek in Duitsland bijvoorbeeld
heeft aangetoond dat voornamelijk vrouwen slachtoffer worden van huidallergieën en
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FOD Volksgezondheid, Geïntegreerde zorg voor Chronisch zieken; https://www.integreo.be/nl
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www.medischeinformatie.be; Chronische zorg vraagt altijd maatwerk.
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Verergeren oestrogenen allergie? In Artsenkrant, 28 maart 2014, nr. 2356, p. 15.
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allergieën aan de luchtwegen. Deze allergieën maken een groot deel uit van de
beroepsziekten.50
Het onderzoek besluit dat beroepsgebonden allergieën, met name huidziekten en ziekten
aan de luchtwegen, zowel in Duitsland als in andere EU-lidstaten een belangrijke impact
hebben op de gezondheid van vrouwen en mannen (in Duitsland gemiddeld gemiddeld 87%
bij vrouwen en 36% bij mannen).
De aanbeveling uit dit Duits onderzoek:
“In future studies which intend to contribute to a more accurate risk assessment and
improved healthcare in the working environment, a simple gender comparison is not
enough. A multivariate model should be used to study which protective and risk factors are
important in the workplace, and whether they differ with gender. Based on
different health awareness in men and women, workplace health promotion strategies need
different approaches for male and female audiences.”
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Dat de overheden investeren in onderzoeken om de oorzaken in verschillen in frequentie en
ernst van allergische reacties bij vrouwen en mannen te doorgronden, met het oog op
effectievere behandelingen zonder nevenwerkingen.

Auto-immuunziekten
Meer dan 80 ziekten behoren tot de Auto-ImmuunZiekten (AIZ). Bij deze ziekten is er een
klinisch optreden van inflammatie, van gewrichts- en spierpijnen, van vermoeidheid, van
een verhoogde aanwezigheid van antilichamen gericht tegen endocriene klieren en andere
weefsels, en van een aftakeling van het bindweefsel. Alle AIZ hetzelfde onderliggend
probleem: in plaats van de eigen cellen te beschermen gaat het immuunsysteem hen
aanvallen met auto-agressieve T-cellen. Auto-immuunziekten komen steeds meer voor.
De verschillende auto-immuunziekten kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: systemische
auto-immuunziekten; orgaanspecifieke auto-immuunziekten; minder bekende autoimmuunziekten.
Er is een fors vrouwelijk overwicht bij patiënten met auto-immuunziekten. Vrouwen
maken veel meer estradiol en mannen maken veel meer testosteron aan. Testosteron
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onderdrukt de werking van het verworven immuunsysteem en stimuleert die van het
aangeboren immuunsysteem. Estradiol doet juist het omgekeerde.
Afhankelijk van het soort ziekte worden vrouwen 2 tot 10 x zo vaak getroffen dan mannen,
zoals bijvoorbeeld bij reumatoïde artritis, lupus, multiple sclerosis, de ziekte van Crohn en
colitis ulcerosa, psoriasis, de schildklierziekten van Hashimoto en Graves. Ook binnen de
gynaecologie worden er auto-immuunziekten gezien: lichen sclerosus (een huidziekte van
vooral de schaamlippen) en endometriose. 51 Bij vrouwen doen deze ziekten zich meestal
voor tussen de adolescentie en de menopauze. Zwangerschap beïnvloedt - op zeer
uiteenlopende wijze - het verloop van deze ziekten. Bij systeemlupus bijvoorbeeld neemt de
kans op opflakkering toe, bij reumatoïde artritis neemt de activiteit af.52
Vrouwelijke mestcellen zouden (in vergelijking met mannelijke) meer immuunmediatoren
zoals histamine bevatten en veroorzaken een grotere intestinale doorlaadbaarheid en dus
inflammatie. 53
Meer mannen dan vrouwen worden getroffen door diabetes type I en door de ziekte van
Bechterew.
De meeste auto-immuunziekten worden waarschijnlijk veroorzaakt door een samenspel van
factoren: een genetische aanleg, geactiveerd door een infectie, en geassocieerd met het
voorkomen/tekort van een chemische of voedingsstof of-middel (gluten, melk). Duidelijk
blijkt dat in de relatie tussen het autonoom zenuwstelsel en het immuunsysteem bacteriën
(die meestal niet of onvoldoende reageren op antibiotica) een belangrijke rol spelen. Zij zijn
waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor een hele reeks neurologische aandoeningen
(slapeloosheid, hoofdpijn, pijnsyndromen... tot fibromyalgie en CVS).54
Verder speelt chronische stress een rol, hormoonverstorende stoffen die
oestrogeenreceptoren kunnen bezetten en de afbraak van oestrogenen in de lever
verstoren (dit zijn twee belangrijke oorzaken van oestrogeendominantie), schimmels in
huizen, gisten in de darmen als gevolg van antibioticacuren. 55
Er is geen genezing mogelijk voor auto-immuunziekten. Er zijn wel behandelingen om de
symptomen zoveel mogelijk onder controle te houden. Afhankelijk van de ziekte kiest men
een van de twee bestaande strategieën. Ofwel laat men de ziekte op zijn beloop, met als
gevolg dat het getroffen orgaan minder goed werkt en uiteindelijk ophoudt met
functioneren. De verminderde functie wordt gecompenseerd door de stof die het getroffen
51

Bron: https://vrouwenpoliboxmeer.com/2016/11/15/auto-immuunziekten/
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Bron: De Huisarts, 10 december 2009, p. 14: Dr. Michèle Langendries 'Eva bij de dokter'.
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Bron: http://www.zoelho.com/ZoelhoNL/Publish/Ziektebeelden/Auto-immuun_ziekten.htm#Etiologie

54

Ibidem

55

Bron: https://vrouwenpoliboxmeer.com/2016/11/15/auto-immuunziekten/
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orgaan in gezonde omstandigheden zou produceren, als geneesmiddel toe te dienen. Ofwel
probeert men de auto-immuunreactie te onderdrukken.56
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Onderzoek naar het verband tussen het ziekteprofiel van mannen en vrouwen en de aanpak
van de artsen, rekening houdend met de vorderingen in de research om te komen tot een
seksespecifieke en gendergevoelige behandeling/benadering.
Meer middelen voor genetische technieken om beteren inzichten te verwerven in de
oorzaken van auto-immuunziekten.
Meer inzetten op preventie waar mogelijk. Zo ligt vitamine D tekort bijvoorbeeld aan de
basis van het ontstaan van kankers en auto immuun ziekten. Huisartsen kunnen dit via de
bloedonderzoeken bij hun patiënten opvolgen.

Endometriose
Endometriose is een gynaecologische auto-immuunziekte, een chronische maar
goedaardige ziekte bij vrouwen waarbij het slijmvliesweefsel dat normaal de binnenkant
van de baarmoeder bekleedt (endometrium), ook buiten de baarmoeder voorkomt.
Vrouwen met endometriose kunnen tijdens de menstruatie buikpijn hebben, maar ook pijn
tijdens het vrijen en bij het urineren en ontlasten.
Het kan, indien het niet behandeld wordt, ook leiden tot onvruchtbaarheid.
Naar schatting zou ruim 1 vrouw op 10 tussen 15 en 50 jaar in meerdere of mindere mate
aan endometriose lijden (ongeveer 180 miljoen vrouwen wereldwijd en 15 miljoen in de EU).
Vroegtijdige herkenning en diagnose is van groot belang voor een goede behandeling en
behoud van de vruchtbaarheid. 57 De belangrijkste klachten van endometriose zijn:
menstruatiepijn (voor/tijdens/na), pijn bij plassen en/of stoelgang maken (vooral tijdens
menstruatie), pijn en/of bloedverlies tijdens/na seksuele betrekkingen, vermoeidheid.
Endometriose moet erkend worden als een beperkende aandoening zodat meisjes en
vrouwen die hier aan lijden een gratis behandeling en/of operatie kunnen krijgen.
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Bron: http://www.vib.be/nl/mens-en-gezondheid/Pages/Auto-immuunziekten.aspx
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Baarmoederhalskanker en andere gynaecologische kankers
In de Factsheet Baarmoederhalskanker van het Belgisch Kankerregister 2016 vinden we
volgende incidentiecijfers voor België en de regio’s:

Figuur/tabel: 5 jaar overleving baarmoederhalskanker 2012-2016 per leeftijdsgroep en per
regio

Volgens een effectstudie van de Belgische Stichting Kankerregister werd in de periode
2012-2015 in 52% van de chirurgische ingrepen baarmoederkanker behandeld via een
kijkoperatie en bij baarmoederhalskanker gaat het om 57%. In de grootste ziekenhuizen die
de meeste gevallen van baarmoeder(hals)kanker behandelen gebeurt dat in 90 à 95% via
een kijkoperatie. Het voordeel is minder bloedverlies tijdens de operatie en minder pijn,
sneller uit het ziekenhuis en opnieuw aan het werk. In 2014 kregen 1.500 vrouwen de
diagnose van baarmoederkanker en 630 vrouwen overkwam baarmoederhalskanker.
Jaarlijks zijn er een 800-tal vrouwen die de diagnose van eierstokkanker krijgen. 113
ziekenhuizen behandelen eierstokkanker en daarvan zijn er drie die jaarlijks meer dan 20
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patiënten hebben. 70% van deze ziekenhuizen behandelt jaarlijks minder dan 5 patiënten.
Bij eierstokkanker is de internationale standaard dat je minstens 20 operaties per jaar moet
uitvoeren om voldoende ervaring te kunnen opdoen en dan stijgt ook de overlevingskans
van de vrouw met 10 tot 15%. 58
Volgens een aantal studies leidt een behandeling van vrouwen met gynaecologische kanker
door een specialist in de gynaecologische kanker (gynaecologisch oncoloog) tot een betere
overleving en tot een betere levenskwaliteit. In België worden gynaecologische oncologen
niet erkend. 59 De gynaecoloog die meestal de kanker vaststelt is ook het best geplaatst om
de behandeling uit te voeren of te coördineren in samenwerking met andere specialisten.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

De erkenning van de beroepstitel van gynaecologisch oncoloog.
Terugbetaling van bijkomend onderzoek nadat een afwijking vastgesteld na het
bevolkingsonderzoek.
Een systeem van referentiecentra voor baarmoeder(hals)- en eierstokkanker,
conform de borstklinieken.
Zo veel mogelijk niet-invasieve (kijk)operaties bij baarmoeder(hals)kanker en
ovariumkanker.
Een integraal zorgpakket voor de vrouw, in samenwerking met de andere
disciplines.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
In juni 2013 startte de Vlaamse overheid met een Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker. Het onderzoek spoort alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar ertoe
aan om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen. Dit uitstrijkje wordt dan in een
laboratorium onderzocht om te kijken of het afwijkende cellen bevat.
Baarmoederhalskanker ontstaat heel langzaam. Bovendien kunnen afwijkende cellen
worden opgespoord voordat ze kankercellen worden. Daardoor is baarmoederhalskanker
één van de ziekten die in aanmerking komen voor een bevolkingsonderzoek.
Vroege opsporing heeft enkele belangrijke voordelen: doordat de ziekte of het risico erop
eerder worden vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

58

De Standaard, 8 februari 2018, p. 2-3.

59

Bron: Vrije tribune, Vrouwen met gynaecologische kanker: recht op beste behandeling, door Prof. Dr.
Marleen Temmerman, e.a., in Artsenkrant, nr. 2070, 26 maart 2010.
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Enkele kerncijfers uit het Jaarrapport 2017 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker:
•
•

•

•

•

•
•

In 2017 werden er 324.541 brieven verstuurd. Het CvKO stuurt enkel brieven naar
vrouwen die in de voorbije 3 jaar geen uitstrijkje hebben laten nemen.
De totale dekkingsgraad in 2017 bedraagt 62,2%. Omdat de cijfers voor 2017 nog
maar voorlopig zijn, zal dit percentage in werkelijkheid lichtjes hoger liggen. De
gezondheidsdoelstelling voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
streeft naar een totale dekkingsgraad van 65,0% tegen 2020. De dekkingsgraad
daalt sterk vanaf de leeftijd van 50 jaar en is slechts 48,8% in de leeftijdscategorie
60-64 jaar. In onze sensibilisatie campagnes blijven we dan ook benadrukken dat een
uitstrijkje na de menopauze belangrijk blijft.
Voor de jongste leeftijdscategorie 25-29 jaar is de dekkingsgraad 61,2%. Een
belangrijk aandachtspunt is dan ook de opvolging van de evolutie van de dekking bij
de jongste leeftijdscategorie. De huidige brief vermeldt reeds dat ook na HPVvaccinatie een uitstrijkje belangrijk blijft. We zullen dit in komende acties in de verf
zetten.
Voor 16,3 % van de vrouwen in de doelgroep kan er geen enkel uitstrijkje
teruggevonden worden sinds 2008. We beschouwen ze als “nooit-gescreende”
vrouwen.
78,3% van alle HPV-testen die gebeuren op terugbetaalde screeninguitstrijkjes, zijn
ten onrechte uitgevoerd, m.a.w. zonder een cytologische diagnose die er op wijst
dat triage nodig is. Deze HPV-testen vallen buiten de terugbetalingsregels en de
kosten worden volledig door de patiënt gedragen. Het is aan de arts om hun
patiënten hierover te informeren.
Slechts een minderheid van de uitstrijkjes worden afgenomen door huisartsen
(15,9% t.o.v. 83,9% afgenomen door gynaecologen).
De deelname van vrouwen met een handicap (met erkenning van het Vlaams
Agentschap voor personen met een Handicap, VAPH) aan de drie
bevolkingsonderzoeken naar kanker werd bestudeerd, in samenwerking met het
VAPH. Specifiek voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker toonde dit
onderzoek aan dat, slechts 45% van de vrouwen ingeschreven in de databank van
het VAPH een uitstrijkje laat nemen elke drie jaar, terwijl het Vlaams gemiddelde
in 2015 60.7% was. Dit betekent dat de vrouwen ingeschreven in de databank van
het VAPH ongeveer 15,7% minder gescreend zijn dan het Vlaamse gemiddelde. Van
de vrouwen die geregistreerd staan met een enkelvoudige fysieke handicap, is
minder dan de helft adequaat gescreend (47%). Vrouwen met enkel een visuele
handicap zijn slechter gescreend dan vrouwen met enkel een auditieve handicap
(57% t.o.v. 63%). Opmerkelijk is dat vrouwen met enkel een auditieve handicap
beter gescreend zijn dan het Vlaams gemiddelde. Een exploratief
communicatietraject i.s.m. diverse experten-organisaties dringt zich op, enerzijds
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naar de diverse belangengroepen van de doelgroepen (zoals bv. de
belangenverengingen die zich richten naar personen met een visuele handicap),
maar anderzijds ook naar intermediairs.
• We zien dat nog bij te veel vrouwen met een afwijkend screeningsresultaat (mogelijk
tot 20%) geen vervolgonderzoek gebeurt binnen het jaar. We starten hiervoor een
faalveiligheidssysteem op waarbij huisartsen en gynaecologen in dit geval verwittigd
worden dat de opvolging nog moet gebeuren.
Vanaf 2017 werd een bijkomende dienstverlening opgestart waarbij vrouwen zich kunnen
inschrijven om een herinneringsmail te ontvangen 36 maanden na de datum van het laatste
uitstrijkje.
Het Jaarrapport 2017 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 60 concludeert dat er
bijkomende initiatieven nodig zijn om de gezondheidsdoelstelling voor de totale dekking te
bereiken. Hierbij wordt gewerkt worden naar specifieke deelgroepen.
Om nog meer vrouwen aan te zetten zich te laten screenen zal nog onderzocht worden hoe
de huisarts nog beter betrokken kan worden bij dit bevolkingsonderzoek. Ook kan
de opvolgingsgraad van zowel afwijkende uitstrijkjes als die van uitstrijkjes van
onvoldoende kwaliteit nog sterk verbeterd zal worden. Daarom plannen een
faalveiligheidssysteem opgezet worden waarin de huisarts en gynaecoloog van de dames
zullen betrokken worden.
De Vrouwenraad is vertegenwoordigd in de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker.

HPV-Vaccinatie
Vlaanderen vaccineert sinds 2010 gratis meisjes tegen het humaan papillomavirus (HPV) in
scholen in het eerste jaar secundair onderwijs Het HPV-virus heeft een duidelijk verband
met een verhoogd risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker, ook van vulva- en
vaginakanker. Meisje worden beschermd tegen de HPV-types die ongeveer 90 % van de
gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken.
Recent groeide er internationaal een consensus dat ook vaccinatie bij jongens zinvol kan
zijn. Want het blijkt dat HPV ook bij mannen gelinkt is aan een verhoogde kans op de
ontwikkeling van bepaalde kankers. Zo is keelkanker in 12 % van de gevallen HPVgerelateerd, peniskanker in 50 % van de gevallen en anuskanker in 86 % van de gevallen.
Tussen 25 en 33 % van de diagnoses van een HPV-gerelateerde kanker wordt bij mannen
gesteld. 61

60

Jaarrapport 2017 Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, p. 152-153.

61

Vlaams Parlement, Voorstel van Resolutie betreffende de genderneutrale vaccinatie
tegen het humaan papillomavirus (HPV), 9 mei 2018
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Bovendien kan iedereen die met HPV besmet is, genitale wratten ontwikkelen en de meer
recente varianten van het HPV-vaccin kunnen daar ook bescherming tegen bieden.
De Hoge Gezondheidsraad beval sinds september 2017 dan ook een genderneutraal
vaccinatieprogramma tegen HPV aan.62 De Gezondheidsraad baseerde zich daarvoor op de
huidige kennis over die vaccins, en de epidemiologie van infecties en aandoeningen die door
de verschillende HPV-types veroorzaakt worden. Internationaal onderzoek over die materie
leert dat genderneutrale vaccinatie van jongeren tegen HPV effectief zijn en op langere
termijn ook kostenbesparend werken. Het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE) bracht de mogelijke uitbreiding van een vaccinatieprogramma in
kaart wat betreft de medische en economische impact. 63 Het KCE stelt vast dat er elk jaar in
België meer dan 1.000 nieuwe gevallen van kanker zijn, veroorzaakt door het humaan
papillomavirus (HPV): niet alleen baarmoederhalskanker (dat is algemeen bekend), maar
ook meer zeldzame kankers zoals die van de vagina, de vulva, penis en anus. De laatste drie
nemen toe in ons land. In de afgelopen decennia blijkt HPV ook een toenemend aantal
keelkankers (oro-pharyngeale tumoren) te veroorzaken. Een kwart van al deze kankers
komt voor bij mannen. Daarnaast is het HPV-virus ook verantwoordelijk voor ano-genitale
wratten (condyloma), die jaarlijks tussen de 13.000 en 20.000 mannen en vrouwen treffen.
Uit de medisch-economische literatuur blijkt dat om alle hogervermelde kankers te
voorkomen, de uitbreiding van de vaccinatie van enkel meisjes naar ook jongens
kosteneffectief zou zijn, ongeacht het vaccin dat wordt gebruikt.
Het KCE stelt ook dat, hoewel er alleen gevraagd werd om een medisch-economische
analyse uit te voeren, bij de beslissing om de vaccinatie uit te breiden naar jongens, er ook
nog andere argumenten moeten meespelen. Er is ook de kwestie van de gelijkheid: het
vaccin enkel aanbieden aan meisjes, is nadelig voor de jongens, want ook bij mannen neemt
kanker door HPV toe. De vaccinatie van de meisjes biedt weliswaar een onrechtstreekse
bescherming aan hun toekomstige seksuele partners, omdat ze hen minder met virussen
zullen besmetten. Mannen die seks hebben met mannen (MSM) zullen echter van deze
indirecte bescherming niet kunnen genieten. De vaccinatie van alle jongens zou er dus ook
voor zorgen dat bepaald seksueel gedrag niet wordt gestigmatiseerd, omdat alle
toekomstige MSM zouden gevaccineerd worden voordat ze seksueel actief worden.
Vlaanderen besliste extra geld uit te voorzien om vaccins aan te kopen voor de inenting van
jongens tegen het Humaan Papillomavirus (HPV) vanaf volgend schooljaar 2019-2020. 64

62

Hoge Gezondheidsraad, VACCINATIE TEGEN INFECTIES VEROORZAAKT DOORHET HUMAAN
PAPILLOMAVIRUS, juli 2017
63

Presscenter.org, Jongens vaccineren tegen het papillomavirus? 01/02/2019

64

Agentschap Zorg en Gezondheid, HPV-vaccinatie ook voor jongens, 14 december 2018.
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Borstkanker
Hoogste incidentiecijfers voor borstkanker
•
•
•
•
•
•

In België worden jaarlijks ongeveer 10.500 nieuwe gevallen van borstkanker
geregistreerd.65
Jaarlijks overlijden meer dan 2.300 mensen aan borstkanker.
Ongeveer één vrouw op negen zal borstkanker krijgen voor de leeftijd van 75 jaar.
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen.
75% van de borstkankers doen zich voor na de leeftijd van 50 jaar.
Hoewel borstkanker bij mannen zeldzaam is, telt men jaarlijks toch ongeveer 80
nieuwe gevallen.

In de Factsheet Borstkanker van het Belgisch Kankerregister vinden we volgende
incidentiecijfers voor België en Vlaanderen anno 2016:

Tabel/figuur: 5 jaar overleving borstkanker 2012-2016 per leeftijdsgroep en per regio

65

Stichting tegen Kanker, borstkanker in cijfers.
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66
Volgens de ECIBC is borstkanker in de EU de meest gediagnostiseerde ziekte en met
jaarlijks 91.000 overlijdens is het ook de meeste voorkomende doodsoorzaak bij vrouwen en
de derde voor de ganse EU-bevolking. België scoort het hoogst voor de incidentiecijfers,
ook voor de sterftecijfers in absolute getallen. 67 Bij de verhouding tussen sterftecijfers en
incidentiecijfers staat België op de achtste plaats (na Finland, Luxemburg, Frankrijk,
Zweden, Duitsland, VK en Denemarken).
Figuur/grafiek: Incidentie en mortaliteit borstkanker in de EU-28 gestandaardiseerd naar
leeftijd in 2012

Figuur/infografiek: Incidentie en mortaliteitsgraad in 2012: Borstkanker Landenprofiel
België 2017 68

66

The European Commission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) is een initiatief van de Europese Commissie
met als doel de harmonisering van de kwaliteit van de borstkankerdiensten/instellingen in de EU-lidstaten en
dit op een duurzame basis.
67

European Commission. Initiative on Breast Cancer. Concept Document 2017

68

ECIBC Country Profile Belgium 2017; ECIBC Country profiles
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Figuur/grafiek: Borstkankerincidentiegraad bij vrouwen in 2012 69

69

Bron: Health at a Glance: Europe 2016. State of Health in the EU Cycle, p. 79.
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Mammografie
Naast de klassieke mammografie en de echografie doen nieuwe technologieën hun intrede.
Zo bijvoorbeeld de tomosynthese als aanvulling op de mammografie. Bij tomosynthese
wordt een 3D-beeld van de borst genomen. Dat moet toelaten om ook kleinere tumoren
gemakkelijker op te sporen. De techniek wordt nu al gratis aangeboden aan vrouwen met
een hoog risico op borstkanker – bijvoorbeeld dragers van een mutatie in één van de BRCAgenen.

Borstkankerbehandeling 70
De-escalering van therapie - mamaprint
Een belangrijk element in de borstkankergeneeskunde is het streven naar de-escaleren van
therapie. Er wordt daarbij verwezen naar de MINDACT-studie die aantoont dat de winst die
geboekt wordt met chemotherapie zeer beperkt is bij borstkankerpatiënten zonder
uitzaaiingen, mét een hoog klinisch/pathologisch risicoprofiel maar met een laag moleculair
risicoprofiel op basis van een 70-gen microarraytest (MammaPrint). Zonder de moleculaire
test zou aan al deze vrouwen chemotherapie worden voorgesteld. Met de moleculaire test
is duidelijk dat voor deze vrouwen chemotherapie weinig winst oplevert, maar dat ze wel de
nadelen van chemotherapie ondervinden.
De MammaPrint is dus een DNA-test die onderscheid maakt tussen patiënten met
vroegtijdige borstkanker die wél en die géén baat hebben bij chemotherapie. Hierdoor kan
de groep van vrouwen die geen voordeel hebben bij chemotherapie gespaard blijven van de
toxiciteit ervan.
De mamaprint moet beschikbaar zijn voor alle (vroegtijdige) borstkankerpatiënten in
België. (Think Pink rondetafel 2018)

Systemische therapie
Op het ogenblik van de diagnose is vermoedelijk al 35% van de borsttumoren uitgezaaid
naar elders in het lichaam. Slechts bij 5% zijn er daarvoor aanwijzingen te vinden tijdens het
klinisch onderzoek, 30% is dus subklinisch op het ogenblik van de diagnose.
Systeemtherapie tracht het opduiken van metastasen te voorkomen of te vertragen. 90%
van de patiënten met een diagnose van vroegtijdige borstkanker krijgt een behandeling
met systeemtherapie. Systemische borstkankertherapie is een ‘behandeling op maat’,
afhankelijk van de pathologische kenmerken van de tumor en de karakteristieken van de
patiënt. Over de therapeutische opties wordt overlegd tijdens het multidisciplinair
oncologisch consult. Dankzij systeemtherapie kan herval globaal met 50% verminderen.

70

Think Pink samen tegen borstkanker. Rondetafelgesprek 2018 – Egmontpaleis Brussel
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Onder meer door de uitbouw van systeemtherapie zijn er in België nu 5jaarsoverlevingscijfers boven de 90%.
Op dit ogenblik is de nood aan nieuwe therapieën het grootst voor patiënten met triple
negatieve borsttumoren (waar de belangrijkste receptoren voor de huidige therapieën
ontbreken), zeker voor de patiënten die weinig of nauwelijks reageren op neo-adjuvante
therapie. Deze patiënten moeten intensiever betrokken worden bij klinische studies naar
nieuwe therapieën, onder meer immuuntherapie. Patiëntinformatie moet bijdragen om hen
ervan te overtuigen dat ze dankzij systeemtherapie kunnen genezen (bij vroegtijdige
borstkanker) of belangrijke levensjaren kunnen winnen (bij gemetastaseerde borstkanker).
Anderzijds moeten er ingezet worden op de behandeling van die neveneffecten. (Think Pink
rondetafel 2018)
Ook voor de 5% patiënten bij wie tijdens de diagnose metastase werd vastgesteld en voor
de patiënten die hervallen na hun (neo)adjuvante therapie bestaan er goed uitgewerkte
schema’s voor systeemtherapie.
De voorbije jaren zijn er verschillende nieuwe gerichte therapieën bijgekomen zoals de
mTOR-remmers en inhibitoren van de cyclineafhankelijke kinases CDK4 en CDK6, en wordt
een nieuwe golf van gerichte therapieën ontwikkeld, met inbegrip van remmers van PI3K,
AKT, en HER2, en een nieuwe generatie inhibitoren van de oestrogeenreceptor.
Er blijven aanzienlijke uitdagingen bestaan bij de selectie van patiënten, het bepalen van de
meest geschikte volgorde voor het toedienen van therapieën en het vaststellen of er
kruisresistentie tussen therapieën optreedt.
De introductie van combinatietherapieën in de behandeling van zowel gemetastaseerde
als vroegtijdige borstkanker heeft voor patiënten klinisch relevante gezondheidswinst
opgeleverd. Het op een rationele manier zoeken naar nieuwe, effectieve therapeutische
combinaties moet worden versterkt en resultaten moeten snel de weg vinden naar de
klinische praktijk.
Combinatietherapieën stimuleren binnen de systemische therapie van borstkanker. (Think
Pink rondetafel 2018)

Nieuwe technologieën
De selectie van patiënten die in aanmerking komen voor gerichte behandelingen in diverse
therapeutische domeinen (farmacologisch, chirurgisch, radiotherapeutisch) kan verbeteren
door nieuwe technologieën in beeldvorming, biomerkers, vloeibare biopsie,
genoomanalyse, … sneller te implementeren in de klinische praktijk. (Think Pink rondetafel
2018)

49

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019

Borstklinieken
Nog teveel borstkankerpatiënten worden in België behandeld in ziekenhuizen zonder
erkend borstkankercentrum. Hierdoor is een multidisciplinaire en kwaliteitsvolle aanpak,
gebaseerd op up-to-date kennis en discipline-overschrijdende expertise, niet altijd
verzekerd. Er zijn nog 40 ziekenhuizen in België die patiënten behandelen zonder dat ze een
erkend borstkankercentrum hebben.
Borstkankerbehandeling enkel mogelijk maken in erkende borstklinieken die een
gestandaardiseerde, multidisciplinaire en kwaliteitsvolle behandeling garanderen. (Think
Pink rondetafel 2018)

Terugbetalingen borstreconstructies
Een slag die we thuisgehaald hebben 71 is de terugbetaling van de warmeborstreconstructie
na borstkanker of na een preventieve masectomie. 72 Het zogenaamde borstenakkoord van
oktober 2016 zorgt ervoor dat vrouwen die een borstreconstructie met eigen weefsel
wensen na een amputatie, geen supplementen meer moeten betalen in een
tweepersoonskamer. In een éénpersoonskamer zal het supplement beperkt worden tot
100%. Maar wanneer je hospitalisatieverzekering geen éénpersoonskamer dekt, dan is dat
supplement van max. 100% helemaal voor eigen rekening. Deze rekening kan oplopen tot
meer dan 7.000 euro.
Ondertussen wordt voor een andere reconstructietechniek, lipofilling 73, nog altijd hoge
supplementen aangerekend. 74
DNA-onderzoek om na te gaan of een vrouw drager is van een afwijking in het BCRA1- of
BCRA2-gen, dat wordt geassocieerd met een verhoogd risico op borstkanker, eierstok- en
eileiderkanker wordt voor een groot deel terugbetaald. De vrouw betaalt een beperkt
remgeld.
Er is terugbetaling voor vrouwen met bewijs van BRCA 1 of 2 die kiezen voor een
preventieve mastectomie met reconstructie.
De Vrouwenraad vraagt:

71

Door lobbywerk van de Vrouwenraad en andere organisaties zoals Benetiet vzw, Europa Donna Belgium,…

72

Meer info: RIZIV Terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel

73

Wanneer de patiënte niet over genoeg eigen vetweefsel beschikt voor de klassieke reconstructie met eigen
weefsel, kan lipofilling worden toegepast. Bij lipofilling wordt vetweefsel elders uit het lichaam weggezogen
en ter hoogte van de borst geïnjecteerd. De techniek wordt gebruikt om een borstreconstructie met
implantaten of eigen weefsel af te werken of om een borst volledig te reconstrueren.

74

Zie Jaarverslag Kankerlijn 2017, p. 17-18.
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Op federaal niveau:
-

-

-

-

-

Standaard terugbetaling preventieve masectomie met reconstructie voor andere
vormen van genetische mutaties van borstkanker, net zoals voor BRCA 1 of 2.
Conform de aanbevelingen van Kom op tegen Kanker: de afschaffing van supplementen
bij borstreconstructies:
- bij terugbetaalde technieken, zoals reconstructie door middel van een implantaat of
een expansieprothese, kan het niet dat chirurgen bijkomende supplementen
aanrekenen boven op de klassieke honorariumsupplementen;
- nieuwe technieken - zoals lipofilling - om een borst volledig te reconstrueren moeten
worden ingevoerd met goede kwaliteitsgaranties en zonder dat ze patiënten veel
kosten;
Enkele borstklinieken moeten erkend worden als ‘innovatief expertisecentrum’. Deze
centra zouden moeten beschikken over een budget om nieuwe technieken te
introduceren en te onderzoeken. Bij introductie zetten ze een goede
gegevensverzameling op om vragen over de veiligheid en de meerwaarde voor de
patiënt te beantwoorden.
Terugbetaling van bijkomend onderzoek nadat een afwijking vastgesteld werd op de
screeningsmammografie.
Een evaluatie van het programma voor oncologische revalidatie en afhankelijk van de
resultaten een verderzetting en uitbreiding naar alle borstklinieken.
Bij de behandeling van lymfoedeem betaalt de patiënte meer aan een kinesist die niet
geconventioneerd is en is de tussenkomst minder. Alle patiëntes moeten voor dezelfde
behandeling hetzelfde bedrag betalen en van dezelfde tussenkomst kunnen genieten.
De uitvoeringsbesluiten van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische
hulpmiddelen 75 moeten zo vlug mogelijk worden goedgekeurd, vooral deze die
betrekking hebben op de traceerbaarheid van implantaten en de oprichting van een
implantatendatabank. 76
Borstprothesen worden terugbetaald indien afgeleverd door een erkende bandagist.
Organisaties van borstkankerpatiënten zijn vragende partij dat erkende protheses en
aangepaste lingerie in gespecialiseerde lingeriewinkels ook voor terugbetaling in
aanmerking komen. 77

75

Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen handelt o.a. over de traceerbaarheid van implantaten en de
oprichting van een implantatendatabank.
76

Aan de patiënten wordt al wel een implantkaart meegegeven.

77

Enkel voor leden van Partenamut met een aanvullende verzekering geldt er een maximumbedrag in
tussenkomst voor 75€/jaar.
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Dezelfde terugbetaling van medische behandeling van borstkanker bij mannen,
transvrouwen en transmannen. 78

Zorg na kanker
Volgens Kom op tegen Kanker kampen kankeroverlevers vaak met fysieke en psychosociale
problemen. 79 Hun behoefte aan informatie en begeleiding blijft groot. Een eerste stap in de
goede richting is dat specialisten vergoed worden om eens per jaar een half uur de angsten
en de moeilijkheden na een operatie te bespreken met kankerpatiënten. 80
Heel wat vrouwen worden na een borstkankeroperatie met okselklierruiming
geconfronteerd met een pijnlijke dikke arm (door lymfoedeem) die maar beperkt kan
gebruikt worden. Naargelang het soort en de uitgebreidheid van de behandeling krijgt 3 %
tot 43 % van de ex-borstkankerpatiënten met lymfoedeem te maken. De gevolgen van
lymfoedeem kunnen worden verminderd door regelmatige behandeling door een kinesist,
maar de kennis en expertise bij kinesisten lijkt sterk te variëren. 81
Voor patiënten met een hormoongevoelige kanker volgt er na de eigenlijke behandeling
(chemotherapie, operatie en/of bestraling) nog een lange nabehandeling. Die is erop gericht
om het risico op herval te verminderen. Hormoontherapie wordt vooral toegepast bij
bepaalde vormen van borstkanker en in mindere mate ook bij baarmoederkanker,
eierstokkanker en een paar andere kankers. Over de neveneffecten van deze
nabehandeling, die vaak vele jaren duurt, hebben heel wat getuigen klachten. Mogelijke
neveneffecten van een hormoonbehandeling zijn het risico op bloedklontervorming in de
longen (longembolie) en benen (trombose), beroerte, hartproblemen, cataract, botverlies/afbraak, gewrichtspijnen, stemmingswisselingen, vermoeidheid, depressieve gevoelens,
libidoverlies, impotentie, vaginale droogte, opvliegers, hoofdpijn of misselijkheid,
verhoogde menopauze-symptomen. Een aantal ex-patiëntes brengen aan dat ze niet of
onvoldoende werden ingelicht of konden op weinig begrip van artsen rekenen. 82

78

Presscenter.org, Ook mannen met borstkanker moeten terugbetaling krijgen, 20/02/2018

79

Kom op tegen Kanker, Zorgen na kanker? Welke noden en problemen ervaren mensen na hun behandeling,
augustus 2017.
80

Zie Jaarverslag Kankerlijn 2017, p. 26.

81

Kom op tegen Kanker, Zorgen na kanker? Welke noden en problemen ervaren mensen na hun behandeling,
augustus 2017, p. 20.
82

Idem, p. 19-20.
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Er bestaan in borstklinieken programma’s voor oncologische revalidatie, ook bijvoorbeeld
met fysieke revalidatie in groep (12 weken, 3xweek, gratis op voorschrift arts); individuele
fysieke revalidatie en informatiesessies.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

De borstkankerpatiënten moeten bij de behandeling van lymfoedeem geïnformeerd
worden over het feit dat ze meer moeten betalen aan kinesisten die niet
geconventioneerd zijn, dan aan geconventioneerde kinesisten.

Op Vlaams niveau:
De verdere ontwikkeling van een nazorgbeleid voor kankeroverlevers 83:
- Het creëren van awareness en het stimuleren van kennis en expertise bij zorgverleners
en organisaties in de eerste en tweede lijn m.b.t. de fysieke en psychosociale gevolgen
van de kankerbehandeling.
- Een systematische opvolging van fysieke en psychosociale neveneffecten tijdens en na
de behandeling. Vroegtijdige detectie van patiënten met een hoog risico op
neveneffecten na de behandeling. Advies op maat en toeleiding naar gepaste zorg op
het einde van de behandeling.
- Verdere ontwikkeling van een aanbod voor kankeroverlevers op het vlak van
gezondheidspromotie, revalidatie, psychosociale zorg ... dat gericht is op de verbetering
van hun levenskwaliteit en hun sociale en professionele re-integratie.
- Betere transmurale communicatie en samenwerking tussen de eerste- en de
tweedelijnszorg, zodat de kennis over het behandelingstraject van de ex-patiënt
gedeeld wordt en duidelijke afspraken (zorgplanning) worden gemaakt over wie wat
doet in de nazorgfase.
- Alle (borst)kankerpatiënten moeten een beroep kunnen doen op psycho-oncologische
begeleiding om hun welzijn te verhogen. Onderzoek heeft aangetoond dat adequate
begeleiding een positieve weerslag heeft op de prognose 84;
- De psycho-oncologische begeleiding moet complementair zijn aan de begeleiding van
de andere zorgverstrekkers. Na ontslag uit het ziekenhuis is er nu geen terugbetaling
meer; deze terugbetaling moet er zijn zolang psycho-oncologische begeleiding nodig is.
Het gebeurt dat patiënten na begeleiding (die langdurig kan zijn) via het ziekenhuis
doorverwezen worden naar psychologen die werken met cheques van de Stichting

83

Idem, p. 65.

84

Bron: Dr. Michèle Langendries, Prognose bij borstkanker, in De Huisarts, 17 juni 2010, nr. 970
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tegen Kanker (niet gratis maar wel iets goedkoper), maar we weten niet precies hoeveel
en voor hoelang: dit moet onderzocht worden.

Wetenschappelijk onderzoek
De Vrouwenraad vraagt:
-

-

-

-

-

-

85

Bij borstreconstructies is er nood aan onderzoek om de patiënttevredenheid na een
reconstructie met lipofilling, eigen weefsel of een implantaat met elkaar te
vergelijken. 85
Onderzoek naar de vraag of het niet mogelijk is dat voor borstprothesen een beperkte
opleiding wordt gegeven waarvoor een aparte vergunning wordt verleend aan een
‘borstprothesist’ (niet aan een bandagist in de ruime zin van het woord); personen die in
een (gespecialiseerde) lingeriezaak werken zouden dan een erkenning kunnen krijgen
als borstprothesist.
Onderzoek naar de Belgische situatie inzake nachtarbeid (aantal gevallen borstkanker;
na hoeveel jaar nachtdienst, rekening houdend met definiëring nachtdienst;...) en
vergelijking met buitenlandse studies;
Een cohort-onderzoek (en opvolgen van internationaal wetenschappelijk onderzoek) en
onderbouwde bewijzen met het oog op primaire preventie van borstkanker 86; waarbij
men nagaat of er gemeenschappelijke factoren waren in plaats van enkel bij diegenen
die borstkanker kregen te gaan kijken wat zij aan gemeenschappelijke kenmerken
hadden; op basis daarvan een plan voor preventieve maatregelen op het vlak van
primaire preventie (het bevolkingsonderzoek borstkanker is secundaire preventie).
Meer investeren in onderzoek (zowel basisonderzoek als klinisch onderzoek) en
ondersteunen dat België zich beter internationaal positioneert op vlak van klinisch
onderzoek.
Onderzoek naar genetische evoluties tumoren. 87

Aanbeveling Kom op tegen Kanker, Jaarverslag Kankerlijn 2017, p. 18.

86

Een voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek naar de impact van chemische stoffen op borstkanker:
Silent Spring Institute: ‘New Exposure Biomarkers as Tools For Breast Cancer Epidemiology, Biomonitoring,
and Prevention: A Systematic Approach Based on Animal Evidence’ 2013-2014 The Full Study
Deze onderzoekers hebben zeventien chemicaliën kunnen identificeren als risicofactoren voor het ontstaan
van borstkanker en dit is alvast een grote stap vooruit in het onderzoek naar de primaire preventie van
borstkanker. De uitdaging is om verder onderzoek te voeren naar de impact van deze stoffen op borstkanker
en de blootstelling aan deze stoffen te verkleinen.
87

De genetische evolutie van een tumor systematisch in beeld brengen is potentieel een belangrijke
doorbraak in het borstkankeronderzoek met implicaties op klinisch vlak. In een eerste fase wordt de DNAsequentie van het genoom van de tumor afgelezen en worden alle mutaties (van zoveel mogelijk verschillende
subkloons) in kaart gebracht. Daaruit kan de architectuur en fylogenie van de tumor worden afgeleid en
komen moleculaire signaturen aan het licht die een behandeling op maat kunnen aansturen. Sommige van die
moleculaire patronen zouden een patiënt kunnen voorbeschikken om baat te hebben bij bv. immuuntherapie,
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Immuuntherapie bij borstkanker met PD-1-, PD-L1- en CTLA-4-remmers leveren nog
geen spectaculaire resultaten heeft op. Wellicht kan het preselecteren van
borstkankerpatiënten met een hoge mutatie-lading de effectiviteit van immuuntherapie
in de toekomst verhogen (Think Pink Rondetafel 2018).

Ondanks belangrijke initiatieven zijn er in België nog veel lacunes op vlak van
informatievergaring over kanker. Onder meer over de effectiviteit van
kankerbehandelingen, de mortaliteit door kanker, over zorgkwaliteit of directe en indirecte
kosten verbonden aan kanker. Wil de Belgische gezondheidszorg mee op de trein van de
‘big data’, dan moeten gegevens op een meer systematische en geïntegreerde manier
worden verzameld en geanalyseerd.
Een geïntegreerd systeem voor het verzamelen, analyseren en communiceren van data om
tot betere beleidsbeslissingen te komen (Think Pink Rondetafel 2018).
My PeBS (My Personal Breast Screening) is een nieuw Europees Onderzoeksproject
(www.mypebs.eu). Het is de bedoeling om de huidige borstkankerscreening, die nu
gebaseerd is op leeftijd, te vergelijken met een nieuwe aanpak op basis van het individueel
risico. Dit project loopt in vijf landen (België, Frankrijk, Italië, het VK en Israel).

Patiëntenrechten
Patiënten en hun verenigingen beschikken over unieke kennis over hun aandoening: zij zijn
immers ‘experts in het leven met de aandoening’. Die expertise wordt vandaag te weinig
meegenomen in het beleid.
De stem van de patiënten erkennen door patiëntenverenigingen te betrekken bij
beleidsbeslissingen (Think Pink Rondetafel 2018).
Patiënten hebben nood aan begrijpbare en hoogkwalitatieve informatie om samen met hun
arts te komen tot een proces van ‘gezamenlijke besluitvorming’. Dit is een aanpak waarbij
arts en patiënt samen beslissen welk behandelingstraject het best past bij de patiënt.
Kwaliteitsvolle informatie en educatie voor patiënten om de dialoog tussen arts en patiënt
te verbeteren in het kader van gezamenlijke besluitvorming (Think Pink Rondetafel 2018).

of bij geneesmiddelen die ingrijpen op DNAherstelmechanismen, enzovoort. De mutatiesignaturen kunnen
uitgroeien tot een belangrijk instrument om klinische studies aan te sturen, in plaats van de blinde manier
waarop tot voor kort klinische kankerstudies werden opgezet.
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Vrouwen met sterk verhoogd risico
28 APRIL 2014. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot
uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Uit deze verordening blijkt dat voor vrouwen met een versterkt risicoprofiel, dat wordt
omschreven als een levenslang risico van 30% of hoger om borstkanker te krijgen, een
speciale terugbetalingsregeling bestaat. De arts vult een notificatieformulier is (zie
hieronder) met aanduiding van voorwaarden verhoogd risico. Dat formuleer wordt
verstuurd naar de adviserend arts.
Bij het RIZIV is een databank van vrouwen met een sterk verhoogd risicoprofiel. Maar niet
alle vrouwen met een sterk verhoogd risicoprofiel zitten in die databank omdat ze niet
allemaal hiervoor een attestering hebben laten doen.
Notificatie sterk verhoogd risico op borstkanker
(art. 17 en 17bis NGV : verstrekkingen 450354-450365, 459830-459841, 461134-461145). Over te maken aan de
adviserend geneesheer
Identificatie van patiënt (invullen of strookje V.I.)
Naam : Voorna(a)m(en) : Geboortedatum:
Verzekeringsinstelling/ Aansluitingsnummer :
Rijksregisternummer :
Dit is het geval indien aan minstens één van de volgende voorwaarden is voldaan:
- Twee "eerste of tweedegraads bloedverwanten" met diagnose borstkanker op een gemiddelde leeftijd
jonger dan 50 jaar, waarvan minstens één eerstegraads bloedverwante.
- Drie "eerste of tweedegraads bloedverwanten" met diagnose borstkanker op een gemiddelde leeftijd
jonger dan 60 jaar, waarvan minstens één eerstegraads bloedverwante.
- Ten minste vier bloedverwanten met borstkanker ongeacht de leeftijd bij diagnose, waarvan minstens
één eerstegraads bloedverwante.
- Ten minste vier bloedverwanten langs vaderszijde met diagnose borstkanker op een leeftijd jonger dan 60
jaar.
- Borstkanker of een ductale of lobulair atypische hyperplasie in de persoonlijke anamnese.
- Ovariumcarcinoom in de persoonlijke anamnese of bij een bloedverwante van eerste of tweede graad.
- Genetische aandoening met hoog kankerrisico (zoals Li-Fraumeni syndroom, Cowden disease).
- BRCA1 of BRCA2 positiviteit, persoonlijk of bij een "eerstegraads bloedverwante.
- Bilateraal borstkanker (binnen een termijn van 2 jaar) bij een bloedverwante van eerste of tweede graad.
- Borstkanker bij een mannelijke bloedverwant van eerste of tweede graad.
- Sarcoma bij een bloedverwant van eerste of tweede graad; met diagnose op leeftijd jonger dan 45 jaar.
- Glioma of bijnierschorskanker met diagnose op kinderleeftijd bij een bloedverwant van eerste of tweede
graad.
- Behandeling met "mantelveld"-radiotherapie (lymfoom) of met radiotherapie t.h.v. de thorax in de
persoonlijke anamnese.
Opmerking: Met eerstegraads bloedverwante wordt moeder, zuster of kind bedoeld, met tweedegraads
bloedverwante wordt grootmoeder, halfzuster, kleinkind, tante of nicht (kind van broer of zuster) bedoeld.
Meerdere elementen kunnen aangekruist worden

De terugbetalingsregeling betreft een mx/echo/mr die in principe één maal per jaar
vergoedbaar is deze ‘foto’s’ mogen niet op dezelfde dag genomen worden (niet
56

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
cumuleerbaar op dezelfde dag).
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De mx/echo/mr die op dezelfde dag genomen worden (zou voor de betrokken persoon
handiger zijn) zouden samen onder de terugbetalingsregeling moeten vallen.
Op federaal en Vlaams niveau:
- Elke vrouw die zich aandient met een brief voor het bevolkingsonderzoek borstkanker
zou op de hoogte moeten zijn of zij al dan niet een verhoogd risicoprofiel heeft. Alle
vrouwen met een verhoogd risicoprofiel moeten een attest krijgen dat ook bewaard
wordt bij hun verzekeringsinstelling waardoor ze in de RIZIV databank van vrouwen met
een sterk verhoogd risicoprofiel terechtkomen.

Borstkankerplan
Om het aantal overlijdens door borstkanker met de helft te verminderen, moeten alle
maatregelen en opportuniteiten in de strijd tegen deze ziekte worden geïntegreerd in een
coherent beleidsplan.
Het uitwerken van een Borstkankerplan door alle actoren, met jaarlijks evaluatie, overleg en
bijsturing. Het moet gesteund worden door het brede netwerk van actoren - van patiënten
over artsen, zorgverleners en onderzoekers tot ziekenhuizen, industrie en
beleidsverantwoordelijken – en het moet regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
(Think Pink Rondetafel 2018).

Screening van borstkanker
Tijdens de Vlaamse gezondheidsconferentie op 14 december 2013 werd de nieuwe
gezondheidsdoelstelling voor de periode 2014-2020 voor de bevolkingsonderzoeken naar
kanker van de baarmoederhals, borst- en dikke darmkanker voorgesteld. In 2001 startte het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De gezondheidsdoelstelling hiervoor werd in 2005
hernieuwd en opnieuw eind 2013.
Vrij recent startten in Vlaanderen de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker
en naar dikke darmkanker (v/m). De nieuwe gezondheidsdoelstelling en het bijhorende
actieplan gelden voor de drie bevolkingsonderzoeken. Sensibilisering krijgt veel aandacht in
het actieplan. Een hoge participatiegraad is bij een bevolkingsonderzoek immers belangrijk
om gezondheidswinst te realiseren. 88

88

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker startte op 15 juni 2001. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar worden
daarbij om de twee jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. De participatie voor het
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Borstkankerscreening valt dus onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen en richt zich
in de praktijk op de drie regio’s die elk hun eigen programma organiseren. Ze hebben
gemeen dat ze elke twee jaar de vrouwen van 50 tot 69 uitnodigen, zonder
artsenconsultatie, met screening in geaccrediteerde eenheden, met dezelfde
exclusiecriteria en een gezamenlijke set van kwaliteitsindicatoren. In de drie programma’s
zijn er wel lichte verschillen wat betreft uitnodigingsbrief, bijkomend onderzoek na een
negatieve screening, de manier van resultaatmededeling, en de registratieplatforms.
Naast het georganiseerde bevolkingsonderzoek voor borstkanker is er in elke regio een
parallel systeem van opportunistische screening. Precies daarin liggen de grootste
verschillen tussen Noord en Zuid. Het Vlaamse bevolkingsonderzoek haalt een
dekkingsgraad van 49,8%, in Wallonië 7,5% en in Brussel 11,0%. In de laatste twee regio’s
wordt echter veel meer gebruik gemaakt van de opportunistische of individuele screening
zodat de totale dekkingsgraad (georganiseerd + individueel) voor Vlaanderen op 66,6%
uitkomt, voor het Waals Gewest op 54,7% en Brussel op 53,2%.
Bij screenen met mammografie moet vooral prioriteit worden gelegd op het wegwerken
van de nadelen: beperken van de vals-positieve en vals-negatieve resultaten (o.a. via de
inzet van referentietechnici en case-based feedback aan de deelnemende radiologen),
reduceren van pijn tijdens de mammografie (er is hierrond al veel onderzoek gebeurd, de
resultaten moeten geïmplementeerd worden) en een schatting maken van de overdiagnose
en de mortaliteitsreductie in België door modellering. Dat laatste is belangrijk zodat hierop
tijdens de communicatie met de patiënt veel meer de nadruk kan gelegd worden.
Andere vragen centreren zich rond de deelname van 70-plussers, het nieuwe KB over
individuele screening en het doel daarvan, onderzoek waarom opportunistische screening
zo populair blijft in sommige gewesten, en participatie in onderzoek naar meer
gepersonaliseerde screening (o.a. de MyPEBSstudie, de PRISMA-en DENSE-studies in
Nederland). Mogelijk kunnen hierdoor de screeningprogramma’s beter gestroomlijnd en
bevolkingsonderzoek naar borstkanker bedraagt 51,2% (2011-2012 en exclusief de mammografieën buiten het
programma), terwijl 75% als streefdoel blijft vooropgesteld worden tegen 2020.
Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker loopt sinds juni 2013. Vrouwen van 25 tot en met 64
jaar worden alle drie jaar door het Centrum voor Kankeropsporing uitgenodigd om een uitstrijkje te laten
nemen door hun arts. Voor baarmoederhalskanker is geweten dat 57.2% van de vrouwen uit de doelgroep de
laatste drie jaren een uitstrijkje liet nemen (de totale doelgroep telt 2.27 miljoen vrouwen). Voor deze
kankerscreening wordt gestreefd naar 65% deelnamegraad tegen 2020.
Het bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker is gestart in oktober 2013. Het onderzoek wordt gefaseerd
ingevoerd zodat tegen eind 2015 alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar uitgenodigd zijn. Wat
dikke darmkanker betreft, heeft tot dusver ongeveer 33% van de uitgenodigde personen deelgenomen. Dat
laatste cijfer is nog zeer voorlopig: het bevolkingsonderzoek is nog maar net gestart en ook zijn nog maar
enkel de oudste leeftijdsgroepen uitgenodigd. Het streefcijfer bedraagt 60% tegen 2020.
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effectiever worden gemaakt, al moet ook de vraag worden gesteld of minder screenen door
de doelgroep wordt geaccepteerd.
Andere klemtonen moeten worden gelegd op nieuwe technieken met o.a. het technisch
verbeteren van de huidige mammografie, de mogelijke inzet van tomosynthese en
onderzoek naar tumormerkers (vloeibare biopsie, ademtests, circulerend tumor DNA,
proteomics,…). Al moeten we ervan uitgaan dat deze laatste opties nog minstens 10 jaar ver
in de toekomst liggen.
De huidige inspanningen gericht op de kwaliteit van de borstkankerscreening moeten
versterkt worden. De informatie en communicatie met de doelgroep kan optimaler en liefst
worden er stappen genomen om de screening gerichter en meer gepersonaliseerd te
maken. Maar vooral moet er intenser worden samenwerkt tussen de Gemeenschappen. De
organisatie van de screening voor borstkanker kan verbeterd en beter op elkaar afgestemd
worden (Think Pink Rondetafel 2018).

Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is een initiatief van de Vlaamse overheid en wordt
georganiseerd door het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Het is gestart in 2001 en
geeft vrouwen van 50 tot en met 69 jaar, die in Vlaanderen wonen, de mogelijkheid om elke
twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen. Deze screeningsmammografie
wordt door twee radiologen onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Wanneer ze een
verschillende beoordeling hebben, gebeurt nog een derde beoordeling door een andere
radioloog.
Via het bevolkingsonderzoek wordt gestreefd naar een vroege opsporing van borstkanker,
waardoor de behandeling sneller kan starten en de overlevingskansen stijgen, met als doel
de sterfte aan de ziekte te doen dalen en de kwaliteit van leven te verhogen. Vrouwen
kunnen op twee manieren deelnemen aan het bevolkingsonderzoek: met een voorschrift
van de arts voor een screeningsmammografie; ,met een uitnodigingsbrief van het Centrum
voor Kankeropsporing.
Voor de organisatie en de evaluatie van het bevolkingsonderzoek werd een samenwerking
opgezet tussen het CvKO (Centrum voor Kankeropsporing) en de SKR (Stichting
Kankerregister). De doelpopulatie, de uitnodigingen, de screeningsresultaten, en de
resultaten van vervolgonderzoeken na aan afwijkende screening worden door het CvKO
geregistreerd in Heracles. SKR registreert conform haar wettelijke opdracht alle nieuwe
kankerdiagnoses in België en alle testresultaten van borststalen, ongeacht de diagnose.
Daarnaast beschikt zij over facturatiegegevens van alle terugbetaalde medische prestaties
voor beeldvorming, staalname en chirurgie van de borstklier, afkomstig van het
Intermutualistisch Agentschap (IMA). Na machtiging door het Sectoraal comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (in 2009 en 2014) werden verschillende
koppelingen van deze databanken en gegevensstromen tussen beide organisaties opgezet
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met volgende doelstellingen: implementatie van een kostenefficiënt uitnodigingsmodel
waarbij vrouwen die niet in aanmerking komen voor deelname geen uitnodigingsbrief
ontvangen. Deze vrouwen worden geïdentificeerd via uitsluitingslijsten die door het SKR
aan het CvKO bezorgd worden; evaluatie van de vervolgonderzoeken na een afwijkende
screeningsmammografie; het opzetten van een faalveiligheids-mechanisme waarbij
vrouwen die geen opvolging na een afwijkende screeningsmammografie kregen, tijdig
geïdentificeerd kunnen worden; het berekenen van verschillende kwaliteitsindicatoren om
de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te monitoren en waar nodig bij te sturen.
Meer info: Jaarrapport 2017
Enkele kerncijfers:
In 2017 werden er 396.146 brieven verstuurd.
• Meer dan 210.000 uitgenodigde vrouwen (53,8%) lieten zich screenen met de
uitnodiging.
• Het percentage trouwe deelnemers aan twee opeenvolgende uitnodigingsronden
bedraagt 86,2%, aan drie uitnodigingsronden 78,6%.
• De totale dekkingsgraad toont dat 65,2% van de doelgroep wordt bereikt. Deze
vrouwen laten zich onderzoeken in het bevolkingsonderzoek, erbuiten, of ze hoeven
niet deel te nemen, bv. omdat ze in de afgelopen 10 jaar borstkanker hadden.
• Een derde van de doelgroep (34,8%) wordt nog niet bereikt en ongeveer 17%
werd nog nooit gescreend binnen of buiten het Bevolkingsonderzoek Borstkanker.
• Het aantal deelnemers van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker voor wie de
deelname eigenlijk niet nodig was omdat ze al recent buiten het programma
gescreend waren (overscreening) is aanzienlijk gedaald. Deze daling is te danken aan
het gebruik van uitsluitingslijsten. In 2017 werden die lijsten voor de eerste maal
gedurende het hele jaar gebruikt. In vergelijking met 2015 (het laatste jaar dat de
lijsten helemaal niet gebruikt werden) worden er zo jaarlijks ongeveer 5.000
onnodige screenings vermeden.
• 98,2% van de onderzochte vrouwen krijgt binnen 14 dagen het resultaat van het
onderzoek (norm = 90%).
Bij 2% van de vrouwen die al eens deelnamen werd verder onderzoek aangeraden (5.1%
bij vrouwen die voor de eerste keer deelnamen).
•

De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker heeft doorheen de jaren
inspanningen geleverd om moeilijk te bereiken groepen – vrouwen die nooit of nauwelijks
deelnemen – in kaart te brengen en te sensibiliseren om ze over de streep te trekken. Deze
inspanningen worden verder gezet.
Op de website borstkanker.bevolkingsonderzoek zal ook info geplaatst worden over/voor
transgenders.
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Het Jaarrapport 2017 Bevolkingsonderzoek borstkanker concludeert dat: 89
-

-

-

-

-

89

Participatie: in 2016 werden 211.472 vrouwen uit de TDH gescreend in het
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. De totale dekkingsgraad lijkt daarmee te stabiliseren
rond de 65%. Ondanks de reeds geboekte vooruitgang, neemt nog steeds circa 1:3
vrouwen niet deel aan screening voor BK. In 2017 maakte het CvKO een oplijsting van
alle beschikbare onderzoeken die in Vlaanderen reeds zijn gedaan wat betreft de
redenen van niet-deelname, om te zien waar nog hiaten zijn. De conclusie: het blijkt dat
er vooral nood is aan een duidelijke kwantificatie: het is gekend welke redenen
belangrijk zijn, maar niet in hoeverre ze relevant zijn. Het CvKO zet daarom een
onderzoek opzetten dat de redenen kwantificeert.
Screeningsinstrument en kwaliteitsbewaking: alle Europese kwaliteitscriteria inzake
kwaliteit van het screeningsinstrument worden gehaald. Wel is er nog een bepaalde
mate van overscreening, waarvoor te ondernemen actie gepland is. Minder dan 6% van
de deelneemsters (voornamelijk in de jongste leeftijdscategorie) deed aan
overscreening in 2014 en 2015. Dit gaat voornamelijk om vrouwen die zich jaarlijks laten
screenen en vrouwen die een screening binnen en buiten het bevolkingsonderzoek met
elkaar afwisselen.
Het doorverwijspercentage na een screeningsmammografie ligt zowel voor een eerste
als voor een vervolgscreening binnen de gewenste Europese normen.
Resultaatsmededeling: reeds sinds 2012 haalt het CvKO de Europese norm voor de
snelheid waarmee het resultaat wordt meegedeeld. In 2016 slaagt CvKO erin 90% van
de dossiers te verwerken en een resultaatmededeling te doen binnen 14 kalenderdagen.
Dit is een verbetering van drie dagen in vergelijking met het jaar 2015.
Nazorg: Voor meer dan 96% van de afwijkende screeningsmammografieën vindt binnen
het jaar een opvolging plaats, waarvan meer dan 70% reeds in de eerste maand na het
uitvoeren van de screeningsmammografie en meer dan 90% binnen de 2 maanden na de
afwijkende screeningsmammografie. Van de overige 4% laat 2% alsnog een
vervolgonderzoek uitvoeren meer dan 12 maanden na de afwijkende screeningstest of
volgt 2 jaar later een nieuwe deelname. Voor slechts 2% van de afwijkende
mammografieën werd helemaal geen opvolging geregistreerd. Wanneer een
borstkanker wordt gedetecteerd, lijkt de oppuntstelling nog sneller te verlopen (meer
dan 80% binnen de maand en rond de 97% binnen de 2 maanden). Hoewel deze cijfers
niet helemaal voldoen aan de Europese richtlijnen worden zij wel als aanvaardbaar
beschouwd.
Een uniforme en sluitende registratie van de meldingen zich opdringt. Hierbij is het
registreren van de melding alleen niet voldoende, en deze lijkt in 2016 ook niet volledig
te zijn gebeurd. Ook de aard van de melding en het verdere verloop en opvolging
Jaarrapport 2017, p. 81- 86.
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hiervan dient op een uniforme manier geregistreerd te worden opdat een correcte
analyse mogelijk is.
Kwaliteit van Bevolkingsonderzoek: er is regelmatig discussie (in de media) over de
voor- en nadelen van het Bevolkingsonderzoek. Het Centrum voor
Borstkankeropsporing werkt daarom aan een model om voordelen (reductie in
borstkankersterfte) en de belangrijkste nadelen (overdiagnose, onnodige
ongerustheid, intervalkankers) te kwantificeren. Dat is nodig omdat alleen onnodige
ongerustheid (vals-positief) en intervalkankers (vals-negatief) momenteel kunnen
worden gekwantificeerd. Ook zal het CvKO maximaal inzetten op het reduceren van de
nadelen van het BVO BK voor de vrouwen die deelnemen. De actiepunten handelen
over klanttevredenheid, pijn door compressie tijdens het nemen van de mammo, de zo
hoog mogelijke betrouwbaarheid van het resultaat, de bestudering van de
intervalkankers.

De Vrouwenraad is vertegenwoordigd in de Vlaamse werkgroep bevolkingsonderzoek
borstkanker.
Het Bevolkingsonderzoek naar borstkanker beschouwen we als secundaire preventie.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Dat de overheden ook inzetten op primaire borstkankerpreventie.
Op Vlaams niveau:
- Dat de bevolkingsonderzoeken worden verdergezet en dat de actieplannen worden
uitgevoerd.
- Dat het wetenschappelijk debat over de voor- en nadelen van borstkankerscreening
- o.a. buitenlandse studies en rapport KCE 216 ‘Borstkankeropsporing:
boodschappen ter ondersteuning van een geïnformeerde keuze’ 90 - blijven
opgevolgd worden en dat betrokken actoren op Vlaams niveau hierover een
gemeenschappelijke tekst (ook met Vlaamse cijfers) goedkeuren, die geregeld
wordt aangepast op basis van nieuwe onderzoeksresultaten. Dat het publiek
hierover geïnformeerd wordt.

90

Borstkankeropsporing: boodschappen ter ondersteuning van een geïnformeerde keuze : Het KCE stelde een
set van neutrale boodschappen op voor vrouwen met een normaal risico op borstkanker. Hierbij werd
bijzondere aandacht besteed aan het zo verstaanbaar mogelijk maken van de boodschap, voor alle vrouwen.
Het materiaal dient om te worden gebruikt door iedereen die actief is in het domein, bij patiëntencontacten of
om te worden opgenomen in geschreven documentatie.
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Huidkanker
Kwaadaardig melanoom
Figuur/tabel: Gemiddelde leeftijd bij diagnose, aantal nieuwe kankers (N), crude rate (CR),
leeftijdgestandaardiseerde incidentiegraad (ESR en WSR), en cumulatie risico per regio en
geslacht in 2015

Vrouwen krijgen vaker en ook gemiddeld op vroegere leeftijd een kwaadaardig melanoom
dan mannen. De cijfers zijn hoger voor Vlaanderen dan voor de andere regio’s. 91
Figuur/tabel: Incidentiegraad gestandaardiseerd naar leeftijd en gemiddeld jaarlijks
percentage wijziging per incidentiejaar, naar sekse en regio, tussen 2001 en 2015

91

Belgian Cancer Register, Fact Sheet Malignant Melanoma, Belgium 2015.
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Er is een toename van het aantal gevallen kwaadaardig melanoom doorheen de jaren. De
stijging is het sterkst in Vlaanderen.
Figuur/tabel: Maligne Melanoom: aandeel 5-jaar relatieve overleving per sekse,
leeftijdsgroep en region in België 2011-2015

De jongere leeftijdsgroepen scoren beter op overleving na 5 jaar, zowel bij mannen als bij
vrouwen. Vrouwen hebben in elke leeftijdsgroep een hogere score dan mannen. Wat de
regio’s betreft, doet Vlaanderen het wat minder goed dan Wallonië en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Zonnebanken
Het Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) en de WHO bestempelen
ultraviolette stralen van zonnebanken met zekerheid als kankerverwekkend.
De Belgische overheid probeert gebruikers van solaria te beschermen via een koninklijk
besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden voor de exploitatie van zonnecentra
uitgevaardigd, dat onder meer de volgende bepalingen bevat: de
“onthaalverantwoordelijke” mag minderjarigen geen gebruik laten maken van de
zonnebank; moet het huidtype van de klant bepalen en moet personen met huidtype 1 de
toegang tot de zonnebank ontzeggen; moet er op toezien dat de klant na de eerste beurt
minstens 48 uur wacht tot de volgende beurt en tussen twee beurten minstens 24 uur laat;
de maximale stralingsintensiteit van zonnebanken mag niet hoger zijn dan 0,3 W/m2 (uvindex 12); de klanten moeten een beschermende bril dragen; de solaria moeten
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen afficheren en elke klant moet een tekst
ondertekenen, waarin hij wordt gewezen op de mogelijke gezondheidsrisico’s die gepaard
gaan met het gebruik van de zonnebank.
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De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

De federale regering verricht voldoende controles bij de solaria en voert de nodige
straffen bij overtredingen.
Blijven inzetten op preventieve campagnes

Op Vlaams niveau:
- Uitzoeken waarom Vlaanderen slechter scoort dan de andere regio’s op het vlak van
incidentie en overlevingskans tot 5 jaar.
- Uitzoeken waarom er meer vrouwelijke patiënten zijn; het gezondheidsgedrag van
mannen en vrouwen op dit vlak nagaan; nagaan welke de meest kwetsbare groepen
zijn en op basis van de resultaten gerichte preventieve campagnes voeren.

Incidentie en relatieve overleving 5 jaar bij diverse kankers
Overzichtstabel op basis van de factsheets van het Belgisch Kankerregister 92
Situatie 2016:

Baarmoederkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Baarmoederhalskanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Borstkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië

92

Aantal nieuwe
kankerdiagnoses

Gemiddelde leeftijd
diagnose

m

m

v

5 jaar relatieve overleving
2012-2016
N at risk and estimate %
m
v

v

93

1.438
114
871
453

69,4
67,9
70,2
68,4

7.138/80,2
524/80,4
4.375/80,9
2.239/78,8

640
68
347
225

54,4
53,5
54,6
54,2

3.221/69,4
314/69,9
1.727/71,4
1.180/66,5

10.735
935
6.291
3.509

63,0
62,3
62,9
63,2

52.618/90,4
4.583/90,6
30.663/90,4
17.372/90,5

Cancer Fact Sheets, Stichting Kankerregister, Incidentiejaar 2016, Brussel 2018.

93

Relative survival: survival that would occur if mortality from other causes of death is removed. Relative
survival is calculated as the ratio of the observed survival to the expected survival (=survival that would be
expected if the cancer patients had the same age and sex specific mortality in each period as the general
population).
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Ovariumkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Longkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Hoofd- en
halskanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Blaaskanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Lymfoïde
maligniteiten
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Myeloïde
94
maligniteiten
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Maligne
melanoma
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Maagkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Nierkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Pancreaskanker
België
BHG

94

752
66
445
241

65,6
61,6
66,5
65,1

3.936/44,3
307/51,5
2.350/45,2
1.279/40,8

5.439
399
3.201
1.839

2.735
221
1.499
1.015

69.6
68.1
70.7
68.0

66.8
68.1
67.4
65.6

28.159/18,1
1.879/18,3
16.709/17,8
9.571/18,5

12.786/26,8
1.111/26,1
6.625/26,8
4.750/27,0

2.005
174
1.079
752

689
59
366
264

63,7
62,2
64,5
63,0

65,8
60,8
67,1
65,3

9.588/51,2
790/49,0
5.284/54,3
3.515/47,2

3.359/59,4
299/58,5
1.774/61,2
1.286/57,0

1.841
150
1.075
616

506
41
285
180

73,0
70,9
74,1
71,7

74,7
74,7
75,8
73,1

9.298/57,7
697/53,7
5.455/58,9
3.146/56,6

2.481/48,5
207/49,8
1.452/49,4
822/46,4

2.729
228
1.629
872

1.981
160
1.179
642

64,3
60,5
65,1
36,8

66,3
63,1
67,0
65,9

12.635/74,5
998/72,8
7.681/74,4
3.956/75,0

9.567/74,5
808/77,8
5.580/73,2
3.179/76,0

1.325
110
812
403

1.134
99
632
403

68,3
63,7
69,1
67,9

69,6
68,6
70,1
69,1

6.224/53,0
509/49,2
3.637/53,6
2.078/52,9

5.274/59,0
464/61,6
2.896/60,4
1.914/56,4

1.283
98
777
408

1.786
138
1.086
562

61,8
64,4
63,1
58,8

58,0
61,2
58,8
55,7

5.728/91,2
456/93,9
3.458/89,9
1.814/93,1

7.989/95,0
558/95,8
4.953/94,8
2.478/95,1

556
57
319
180

454
53
259
142

69,8
64,8
71,3
68,8

71,0
61,4
73,2
70,7

2.774/40,0
257/35,1
1.722/37,4
795/47,5

2.221/45,6
218/47,1
1.344/44,3
659/48,0

1.182
81
737
364

633
41
415
177

65,4
62,,9
66,1
64,3

67,8
69,1
69,0
64,8

5.326/75,5
370/80,4
3.389/74,8
1.567/75,9

2.974/74,6
203/78,9
1.907/75,9
864/78,4

888
65

891
82

69,7
67,8

70,3
73,2

4.273/13,3
345/9,0

4.152/12,6
364/11,3

Leukemie
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Vlaanderen
Wallonië
Colecterale
kanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Slokdarmkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Leverkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Galblaas en
galwegen
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
95
Mesothelioom
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Centraalzenuwstelsel
tumoren
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Schildklier
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië

538
285

512
297

70,7
68,3

70,3
69,4

2.497/13,3
1.431/11,5

2.389/13,5
1.399/11,3

4.714
331
2.954
1.429

3.745
303
2.291
1.160

70,1
67,8
70,5
69,8

71,5
70,4
71,7
71,5

23.860/70,5
1.499/65,8
15.700/72,8
6.662/65,9

18.941/69,6
1.443/68,3
11.827/72,1
5.671/64,7

1.099
57
698
344

392
32
224
136

67,8
67,3
68,0
67,3

71,1
68,3
72,2
69,8

5.359/24,8
351/26,5
3.277/24,4
1.731/25,3

1.869/26,6
148/24,0
1.056/26,7
665/27,1

668
63
323
282

269
28
137
104

67,4
64,0
68,5
66,8

69,5
70,1
68,5
70,6

3.100/22,4
289/24,1
1.512/23,0
1.299/21,4

1.285/21,6
134/22,7
679/22,0
472/20,9

239
12
163
64

222
28
135
59

70,2
78,2
70,7
67,3

73,9
73,2
73,1
76,1

1.017/23,4
81/19,2
604/24,2
332/23,5

1.005/19,7
95/24,4
605/19,2
305/19,1

217
10
149
58

54
3
43
8

73,7
78,4
73,6
73,2

71,7
75,7
72,0
68,5

1.158/7,1
45/10,3
801/7,4
312/5,9

254/12,1
19
168/11,7
67/13,9

521
43
330
148

365
26
223
116

56,4
52,2
56,9
56,4

58,1
56,2
58,7
57,4

2.327/21,7
178/26,2
1.437/21,9
712/20,2

1.604/23,7
138/30,4
978/23,8
488/21,6

266
31
126
109

776
110
381
285

57,3
53,0
59,6
55,8

51,6
52,6
51,5
51,3

1.295/92,5
169/100,0
586/87,0
540/96,0

3.664/96,6
576/97,9
1.732/94,5
1.356/98,7

In de volgende tabel tonen we verhouding m/v nieuwe kankerpatiënten in 2016 per regio op
basis van bovenstaande gegevens.
Tabel: Aandeel vrouwen (%) bij het aantal nieuwe kankergevallen in 2016 per kanker en per
regio:

95

Longvlieskanker
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% vrouwen
Schildklier
België
74,47
BHG
78,01
Vlaanderen
75,14
Wallonië
72,33
Myeloïde maligniteiten
België
46,11
BHG
47,36
Vlaanderen
43,76
Wallonië
49,69
Pancreaskanker
België
50,08
BHG
55,78
Vlaanderen
48,76
Wallonië
51,03
Galblaas en galwegen
België
48,15
BHG
70,00
Vlaanderen
45,30
Wallonië
47,97
Maagkanker
België
44,95
BHG
48,18
Vlaanderen
44,80
Wallonië
44,09
Colecterale kanker
België
44,27
BHG
47,79
Vlaanderen
43,67
Wallonië
44,80
Lymfoïde maligniteiten
België
42,05
BHG
41,23
Vlaanderen
41,98
Wallonië
42,40
Centraal zenuwstelsel
tumoren
België
41,19
BHG
37,68
Vlaanderen
40,32
Wallonië
43,93
Nierkanker
België
34,87
BHG
33,60
Vlaanderen
36,02
Wallonië
32,71
Longkanker
België
33,45
BHG
35,64
Vlaanderen
31,89
Wallonië
35,67
Mesothelioom
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België
19,92
BHG
23,07
Vlaanderen
22,39
Wallonië
12,5
Leverkanker
België
28,70
BHG
30,76
Vlaanderen
29,78
Wallonië
26,94
Hoofd- en halskanker
België
25,57
BHG
25,32
Vlaanderen
25,32
Wallonië
25,98
Slokdarmkanker
België
26,29
BHG
35,95
Vlaanderen
24,29
Wallonië
28,33
Blaaskanker
België
21,55
BHG
21,95
Vlaanderen
20,95
Wallonië
22,61

De Vrouwenraad stelt het volgende vast:
Het aandeel vrouwen in België en Vlaanderen dat kanker kreeg in 2016 lag merkelijk hoger
bij schildklierkanker (75%). Bij pancreaskanker is de m/v verhouding fifty-fifty.Vrouwen
krijgen iets minder dan de helft kanker aan de galblaas en galwegen, maagkanker en
colecterale kanker. Bij lymfoïde maligniteiten en centraal zenuwstelseltumoren schommelt
het aandeel vrouwen rond 40%. Ongeveer 1/3de van de nieuwe kankerpatiënten bij
nierkanker, longkanker en leverkanker zijn vrouwen. 1/4de van de nieuwe
slokdarmkankerpatiënten en hoofd- en halskankerpatiënte zijn vrouwen en 1/5de van de
blaaskanker- en mesothelioompatiënten.
Waaraan zijn deze v/m verschillen te wijten? (hormonaal, gezondheidsgedrag, gevoelig
voor milieuvervuiling, ...)
Tabel: Vijf jaar relatieve overleving van kankers in België in de periode 2012-2016 en
aandeel vrouwen (=berekening Vrouwenraad)
5 jaar relatieve overleving
2012-2016
N at risk and estimate %

96

%
vrouwen
at risk

96

Relative survival: survival that would occur if mortality from other causes of death is removed. Relative
survival is calculated as the ratio of the observed survival to the expected survival (=survival that would be
expected if the cancer patients had the same age and sex specific mortality in each period as the general
population).
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Longkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Hoofd- en
halskanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Blaaskanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Lymfoïde
maligniteiten
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Myeloïde
97
maligniteiten
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Maligne
melanoma
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Maagkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Nierkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Pancreaskanker
België

97

28.159/18,1
1.879/18,3
16.709/17,8
9.571/18,5

12.786/26,8
1.111/26,1
6.625/26,8
4.750/27,0

31,22

9.588/51,2
790/49,0
5.284/54,3
3.515/47,2

3.359/59,4
299/58,5
1.774/61,2
1.286/57,0

25,94

9.298/57,7
697/53,7
5.455/58,9
3.146/56,6

2.481/48,5
207/49,8
1.452/49,4
822/46,4

21,0

12.635/74,5
998/72,8
7.681/74,4
3.956/75,0

9.567/74,5
808/77,8
5.580/73,2
3.179/76,0

43,9

6.224/53,0
509/49,2
3.637/53,6
2.078/52,9

5.274/59,0
464/61,6
2.896/60,4
1.914/56,4

45,9

5.728/91,2
456/93,9
3.458/89,9
1.814/93,1

7.989/95,0
558/95,8
4.953/94,8
2.478/95,1

58,24

2.774/40,0
257/35,1
1.722/37,4
795/47,5

2.221/45,6
218/47,1
1.344/44,3
659/48,0

44,46

5.326/75,5
370/80,4
3.389/74,8
1.567/75,9

2.974/74,6
203/78,9
1.907/75,9
864/78,4

35,83

4.273/13,3

4.152/12,6

Leukemie
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BHG
Vlaanderen
Wallonië
Colecterale
kanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Slokdarmkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Leverkanker
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Galblaas en
galwegen
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
98
Mesothelioom
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Centraalzenuwstelsel
tumoren
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië
Schildklier
België
BHG
Vlaanderen
Wallonië

345/9,0
2.497/13,3
1.431/11,5

364/11,3
2.389/13,5
1.399/11,3

49,28

23.860/70,5
1.499/65,8
15.700/72,8
6.662/65,9

18.941/69,6
1.443/68,3
11.827/72,1
5.671/64,7

44,25

5.359/24,8
351/26,5
3.277/24,4
1.731/25,3

1.869/26,6
148/24,0
1.056/26,7
665/27,1

25,85

3.100/22,4
289/24,1
1.512/23,0
1.299/21,4

1.285/21,6
134/22,7
679/22,0
472/20,9

29,30

1.017/23,4
81/19,2
604/24,2
332/23,5

1.005/19,7
95/24,4
605/19,2
305/19,1

49,70

1.158/7,1
45/10,3
801/7,4
312/5,9

254/12,1
19
168/11,7
67/13,9

17,98

2.327/21,7
178/26,2
1.437/21,9
712/20,2

1.604/23,7
138/30,4
978/23,8
488/21,6

40,80

1.295/92,5
169/100,0
586/87,0
540/96,0

3.664/96,6
576/97,9
1.732/94,5
1.356/98,7

73,88

De Vrouwenraad stelt het volgende vast voor de periode 2012-2016:

98

longvlieskanker
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Het aandeel vrouwen at risk is hoger dan het aandeel mannen en de geschatte overleving
(gedurende 5 jaar) is ook hoger bij vrouwelijke schildklierkanker- en leukemiepatiënten
(myeloïde maligniteiten) en maligne melanoompatiënten.
Het aandeel vrouwen at risk is ongeveer even hoog als het aandeel mannen bij
pancreaskanker en bij galblaas- en galwegenkanker en de geschatte overleving ongeveer
even hoog bij pancreaskanker maar wat lager bij vrouwelijke galblaas- en
galwegenkankerpatiënten.
Het aandeel vrouwen at risk bedraagt tussen de 40 en 46% bij lymfoïde, myeloïde,
colecterale, maag- en centraal zenuwstelsel kankers en de geschatte overleving is even
hoog bij mannen en vrouwen bij lymfoïde maligniteiten en colecterale kanker, wat hoger bij
vrouwen bij maagkanker en myeloïde maligniteiten en nauwelijks hoger bij centrale
zenuwstelseltumoren.
Het aandeel vrouwen at risk bedraagt ongeveer 1/3de bij long-, nier- en leverkanker en de
geschatte overleving is ongeveer even hoog als het aandeel mannen bij nier- en
leverkanker en hoger bij vrouwelijke patiënten in geval van longkanker.
Het aandeel vrouwen at risk is ongeveer 1/4de bij hoofd- en halskanker en slokdarmkanker
en de geschatte overleving is ongeveer even hoog als het aandeel mannen bij
slokdarmkanker en wat hoger bij vrouwen in het geval van hoofd- en halskanker.
Het aandeel vrouwen at risk in ongeveer 1/5de bij blaaskanker en bij mesothelioom. De
geschatte overleving is voor vrouwen lager bij blaaskanker en hoger bij mesothelioom.
Waaraan zijn deze v/m verschillen in overlevingskansen te wijten? (hormonaal, aard van de
behandeling,...)
De verwachtingen tegen 2025:
“For males in 2025, prostate cancer is projected to be the most common cancer diagnosed
(6,590 cases) directly followed by lung cancer (6,490 cases). Together these cancer sites are
expected to represent 33% of the total projected invasive tumour incidence count (excl.
nonmelanoma skin cancer) in males by 2025. For females in 2025, breast cancer remains the
most common cancer diagnosed (12,130 cases) followed by lung cancer (4,190 cases),
representing together 42% of the total projected invasive tumour incidence (excl. nonmelanoma skin cancer) count.” 99

99

Belgian Cancer Registry Cancer Incidence Projections in Belgium 2015 to 2025
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De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Het gezondheidsbeleid moet analyses maken van de cijfers van de Stichting
Kankerregister vanuit de genderinvalshoek en de koppeling maken/verbanden
leggen met milieuvervuilingsfactoren, gezondheidsgedrag,...
- Sterk te blijven inzetten op de veel voorkomende kankers zoals borstkanker,
prostaatkanker en longkanker.

Zeldzame kankers
In België wordt jaarlijks bij bijna 62.000 volwassenen een nieuwe kankerdiagnose gesteld. In
4.000 (of 7 %) van die gevallen gaat het om een zeldzame kanker 100, die bij minder dan 6 op
100.000 inwoners per jaar voorkomt. Diagnose en behandeling zijn vaak zeer complex. Het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om de zorg voor deze
kankerpatiënten voor te behouden aan referentiecentra, die aan bepaalde criteria
voldoen. 101
Het Belgisch Kankerregister heeft in 2014 een studie over zeldzame kankers in Vlaanderen
gepubliceerd: Rare Cancers in the Flemish region. De definitie die het Kankerregister
gebruikt is die van RARECARE 102: “definition for rare tumours ( incidence < 6 / 100.000).”
Op basis van de RARECARE lijst werden voor Vlaanderen 11 zelfdzame tumoren
geselecteerd. 103
De conclusies zijn te lezen vanaf p. 345-352. Bijvoorbeeld:
“Generally it can be stated that rare cancers are a minority within each group of cancers of a specific
organ or organ system. However, there is a marked diversity in incidence amongst the group of rare
cancers. Some rare cancers are not so uncommon such as for example squamous cell carcinoma of
the larynx (5.94/100,000 per year), other are very rare and have not even been reported during the

100

Het KCE heeft voor 14 specifieke vormen van kanker de criteria voor de referentiecentra opgesteld:
zeldzame bloedkankers, hoofd- en halstumoren, kankers van het centrale zenuwstelsel (hersenen en
ruggenmerg), zeldzame tumoren aan endocriene organen (bv. schildklier), neuro-endocriene tumoren
(tumoren die zich ontwikkelen uit cellen die hormonen aanmaken en afscheiden), longvlieskankers, zeldzame
kankers van de vrouwelijke geslachtsorganen, kankers tijdens de zwangerschap, zeldzame kwaadaardige
huidtumoren, slokdarmkankers, pancreaskankers, zeldzame lever- en galkankers, buikvliestumoren, familiale
adenomateuze polyposes (erfelijke vorm van colorectale kanker)
101

http://presscenter.org/nl/pressrelease/20140208/zeldzame-en-complexe-kankers-eindelijk-erkendereferentiecentra-in-belgie
102

RareCare: a European initiative to estimate the epidemiology, treatment and survival of rare cancers.

103

Head and Neck Tumours: Nasopharynx, Salivary Glands, Hypopharynx, Larynx, Oropharynx, Oral Cavity,
Lip; Anal Canal, Vulva, Vagina, Mesothelioma
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observation period such as for example lymphoepithelial carcinoma of the thymus. It is also
important to mention that in the RARECARE list both sexes are combined to determine a rare
cancer. In the present study, the RARECARE definition has been applied to the incidences of both
sexes together, but also of each sex separately. In the case of laryngeal cancer, this tumour is a
common cancer in males (10.77/100,000 per year) but a rare cancer in females (1.23/100,000 per
year). Additionally, not all tumours listed as rare in the RARECARE list, are rare in the Flemish
Region, as for example the squamous cell carcinoma of the cervix uteri which is common in the
Flemish Region (9.11/100,000 per year) but rare according to the RARECARE list.”

De diagnose en behandeling van zeldzame kankers is erg complex. Niet in elk ziekenhuis is
de vereiste ervaring, competentie of infrastructuur aanwezig. Het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg (KCE) pleit ervoor om de zorg voor patiënten met zeldzame of
complexe kankers te concentreren in referentiecentra en zo een optimale, gelijkwaardige
zorg voor al deze patiënten te verzekeren. 104
De Vrouwenraad vraagt:
Op Federaal en Vlaams niveau:
-

Om referentiecentra zeldzame kankers zo snel mogelijk uit te bouwen.

Myalgische encefalomyelitis (ME) of Chronisch vermoeidheidssyndroom
(CVS)
Over het aantal patiënten in België met ME/CVS is er geen duidelijkheid. Cijfers verschillen
volgens de ME Vereniging naar gelang het gebruik van de verschillende criteria die de ziekte
beschrijven. 105 Het aantal patiënten zou tussen 0,1% en 1%, of zelfs 2,5% van de Belgische
bevolking schommelen. Het zou dan gaan over 11.251 tot 112.506 Belgen of 281.265 (2.5%)
steunend op de bevolkingscijfers van 1 januari 2016. Al bevinden zich onder de hoogste
schattingen mogelijk velen met aanverwante, zelfs psychogene aandoeningen. Vandaar dat
nauwkeurige omschrijving van de symptomen, bij gebrek aan één of meerdere biomarkers,
zo belangrijk is.
Deze ziekte treft alle leeftijdsgroepen, kinderen inbegrepen, alle sociaal-economische
groepen en mensen vanuit diverse etnische achtergronden. ME/CVS komt vaker voor bij
vrouwen (ruim driekwart) dan bij mannen. Een echte verklaring is er niet hiervoor maar
mogelijk spelen de klieren met interne secretie een rol, met andere woorden de
hormoonhuishouding.

104

KCE, Organisatie van de zorg voor volwassenen met een zeldzame of complexe kanker, 2014.

105

MV/CVS Vereniging
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Een bekende, maar naar latere research is gebleken veel te brede definitie, is die van de
Centers for Disease Control van 1994: ME/CVS is een klinisch geëvalueerde onverklaarde
aanhoudende of terugkerende zelf-gerapporteerde vermoeidheid gedurende zes of meer
opeenvolgende maanden. Bij kinderen is dit drie maanden. Deze vermoeidheid moet nieuw
zijn of moet een duidelijk begin hebben (niet levenslang) en mag niet voortkomen uit
voortdurende inspanningen. ME/CVS verbetert niet aanzienlijk door rust en moet leiden tot
een aanzienlijke vermindering van vroegere niveaus van beroepsmatige, schoolse, sociale of
persoonlijke activiteiten. Er is thans consensus dat niet vermoeidheid, maar het niet of
moeizaam herstellen van een inspanning (van fysieke, cognitieve of emotionele aard) een
kernsymptoom is van ME. Het begin 2015 verschenen rapport van de IOM (thans NAM)
komt ook tot die conclusie, evenals de tot op heden meest accurate set beschrijvingen van
ME, de Internationale Consensuscriteria van 2011. Ook de Nederlandse Gezondheidsraad
kwam in zijn op 19 maart 2018 aan de Nederlandse regering aangebonden ME/CVS rapport,
tot diezelfde conclusie. In andere Westerse landen zoals de VS en Noorwegen komt het
biomedisch onderzoek nu goed op gang, zo schrijft de Nederlandse Gezondheidsraad. “De
commissie acht het van groot belang dat Nederland zich bij deze ontwikkeling aansluit”.
ME/CVS is in ons land sinds 1 april 2002 door het RIZIV erkend als ziekte.
De prevalentie van ME/CVS lijkt toe te nemen. Een mogelijke verklaring is dat de
bekendheid en de diagnostiek groter/wat beter is. Verder blijkt dat in sommige gevallen van
jongeren met ME/CVS ook één van de ouders aan de aandoening lijdt.
Duizenden studies tonen aan dat ME/CVS-patiënten stoornissen vertonen in het centraal en
autonoom zenuwstelsel, het immuunsysteem en de cognitieve functies, het stress-responssysteem, het maagdarm-microbioom, de celstofwisseling en andere belangrijke
biologische functies. De onderzoekers stellen dat de oorzaak multifactorieel is, met een
genetische predispositie (voorbeschiktheid) en aan blootstelling van bepaalde infectueuze
stoffen, (chemische) gifstoffen, enz. de kans op het uitbreken én verergeren ervan vergroot.
Het begin van ME/CVS wordt vaak geassocieerd met infecties door virussen, zoals Epstein
Barr Virus (EBV), cytomegalovirus (CMV), ...) en/of bacteriën (mycoplasma, chlamydia, ...)
die echter na verloop van tijd niet meer in bloedmonsters terug te vinden zijn (hit and run).
Dat leidt vaak tot psychogene stigmatisatie.
Er bestaat een brede consensus over het feit dat ME/CVS een reële, ernstig invaliderende
aandoening is, waarbij de naam chronisch vermoeidheidssyndroom die ziekte bagatelliseert
en de patiënten stigmatiseert. ME heeft geen psychische maar een lichamelijke oorzaak. De
Wereldgezondheidsorganisatie heeft ME in 1969 erkend als ‘benign myalgic encephalomyelitis’ onder code G93.3 in de ICD10 versie 2016 (index van alle ziektes die de WGO
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106
erkent. De ziekte is dus beschreven, er is een diagnostisch model en er zijn
behandelingen.
De patiënten komen terecht in een situatie zonder veel toekomstperspectief. Spontaan
herstel van ME is zeldzaam. Voor zover onderzocht, herstelt op de lange duur 10 % of
minder van de volwassenen met ME/CVS spontaan. Voor jonge patiënten is de prognose
aanzienlijk beter, mits een vroegtijdige diagnose wordt gesteld en zij hun activiteiten
mogen/kunnen aanpassen aan energievoorziening (pacing). 107
In België focust het onderzoek zich voornamelijk op psychosociale interventies (‘het zit
tussen de oren’). Het brein zou niet in staat zijn om de pijnstilling tijdens fysieke arbeid te
activeren, doordat het afweermechanisme een overprikkeling van het centraal zenuwstelsel
teweeg zou brengen. Elders, zoals in het VK, Noorwegen, Spanje, de VS, Australië ligt de
focus meer op biomedisch onderzoek. Net als in Nederland wordt de ziekte echter vooral
psychisch geduid, dus instandhouding ervan door verkeerde ziekte-perceptie. Toch zijn er
bij onderzoeken door buitenlandse wetenschappers, bijvoorbeeld verhoogde niveaus van
het zogenoemde cytokine TGF-beta (een stof die een rol speelt in het immuunsysteem)
gevonden bij ME/CVS-patiënten, aanwijzingen voor ‘bio-energetische dysfunctie in de
spieren’, en wellicht een ‘verminderde bloeddoorstroming van de hersenen’.
De diagnostische criteria zijn wereldwijd nog steeds onvoldoende wetenschappelijk
onderbouwd, het ontstaan is onduidelijk, een oorzakelijke behandeling is niet beschikbaar.
Voor patiënten is dat vaak rampzalig. Ze kunnen dikwijls maar op weinig begrip rekenen,
zelfs in de medische wereld. Hun mogelijkheden om klachten te laten behandelen zijn
daardoor ook beperkt. Aanvragen van uitkeringen en voorzieningen worden door een
gebrek aan kennis van de biomedische aard van ME stelselmatig afgewezen, tenzij de
patiënt eerst Cognitieve Gedrags Training (CGT) en/of Graduele oefentherapie (GET) volgt
die een relaps kunnen veroorzaken, gezien het symptoom Post-exertionele Malaise (PEM).
Het enige wat patiënten willen, is genezen en dat doen ze niet door psychische interventies
– zo leert de ervaring.
De RIZIV-overeenkomst van 16 september 2013, zette krijtlijnen uit voor de toekomstige
benadering van CVS en daarin krijgt de eerste lijn een cruciale rol in nauw overleg met de
multidisciplinaire expertisecentra. In september 2014 gingen er enkele centra van start

106

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision

107

Bronnen: Voorstel van resolutie betreffende het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische
encefalomyelitis (ME), 4-834/1, 26 juni 2008; Voorstel van resolutie van 27 oktober 2010 betreffende de
problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom; Voorstel van resolutie van 15 december 2010
betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom
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waarvan enkel het multidisciplinair centrum van het UZ Leuven nog over blijft. In augustus
2018 liep die conventie af.
Het eindverslag 108 n.a.v. de RIZIV-overeenkomst besluit dat:
-

-

-

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) een ernstige, chronisch multisystemisch syndroom is , met een fundamentele aantasting van het dagelijkse
functioneren en de kwaliteit van leven tot gevolg. De aanwezige afwijkingen bij
groepen CVS patiënten die wetenschappelijk kunnen worden aangetoond, hebben
tot nog toe echter geen conclusieve diagnostische methode opgeleverd (geen
biomerker of ander diagnostisch middel), zodat het nog steeds om e
exclusiediagnose gaat, waarbij de door de patiënt zelf gerapporteerde klachten van
groot belang zijn. Hoe de aandoening ontstaat is nog onbekend, maar het
oorzakelijk mechanisme is meer dan waarschijnlijk multifactorieel gezien het om
een complexe pathologie gaat. Er zijn diverse elementen van de pathofysiologie
bekend, maar er bestaat nog geen wetenschappelijke consensus over de manier
waarop deze elementen precies met elkaar samenhangen. Ten slotte is er op dit
moment geen oorzakelijk en geen curatieve behandeling.
CVS komt tot 3 maal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (75% bij vrouwen
tegenover 25% bij mannen) en er zijn typisch twee “piekleeftijden” van begin van de
aandoening, met name tijdens de adolescentie en tussen de 35 en de 45 jaar.
Meer dan drie vierde van de deelnemers aan het behandeltraject het therapiejaar
met een positief resultaat hebben beëindigd. Hun gezondheid is toegenomen en de
klachten zijn afgenomen. Zij hebben een gezond dagritme kunnen ontwikkelen en
hun functioneren is verbeterd.

Volgende adviezen worden meegegeven:
-

De diagnose CVS 109 – CVS/ME moet worden gesteld aan de hand van welbepaalde
criteria. Tot nu toe werden de CDC-criteria van 1994 gebruikt, maar intussen geeft
de CDC zelf het advies om de criteria van het IOM van 2015 te gebruiken. De nadruk
ligt hierbij veel meer op postexertionele malaise (PEM) als centraal symptoom.

108

Eindverslag van de revalidatieovereenkomst tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV) met het Multidisciplinaire Diagnostisch Centrum voor het Chronische
Vermoeidheidssyndroom (MDC-CVS) van het Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven)/Universitair
Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven) – Artikel 2 §3 van de Revalidatieovereenkomst met
multidisciplinaire diagnostische centra voor CVS.
109

Centers for Disease Control and Prevention
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Het is van belang om de CVS patiënten te erkennen in hun disfunctioneren en hun
beperkingen, zodat ze ook de kans kunnen krijgen om te kunnen investeren in hun
rehabilitatie.
Het oprichten van universitaire poliklinische centra voor CVS/ME, verspreid over het
land, met daaraan gekoppelde zorgnetwerken en onderzoeksgroepen.
De gegevens die via de MDC CVS 110 verzameld zijn en nog verzameld zullen worden,
kunnen verder geanalyseerd worden om na te gaan of er bepaalde subgroepen
aanwezig zijn binnen de CVS populatie.
Een nauw contact met de eerste lijn (huisartsen en behandelende therapeuten).
Aandacht in de basisopleiding in de verschillende disciplines en in bij- en
nascholingen.
Verruiming van de bestaande psycho-educatie waarbij ook partners en andere
geïnteresseerden worden toegelaten.
Vanuit de ervaring met de CVS RIZIV- conventie is een multidisciplinaire opvolging
en rehabilitatie patiënten met CVS aangewezen.
Er is een grote groep patiënten die nu niet kan deelnemen aan de werking van het
MDC CVS, terwijl ze veel baat zouden hebben van dezelfde interventies (bv.
chronische vermoeidheid bij chronische zieken). Er moet overwogen worden om
deze patiënten ook toe te laten tot de conventie. Om deze groep te bereiken moet
outreachend gewerkt worden.
Verder onderzoek is nodig naar de pathofysiologische mechanismen en het effect
van CGT (Cognitieve Gedragstherapie) hierop, met als recruteringsbasis het MDC
voor CVS.
De criteria voor CVS/ME moeten dringend verduidelijkt worden en de differentiële
diagnose met fibromyalgie moet ook worden gemaakt.
Verdere coördinatie met partners van andere conventies is noodzakelijk (o.a.
Slaapkliniek, Pijnkliniek).

De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

110

België moet zich aansluiten bij de ontwikkeling dat niet vermoeidheid maar het
moeizaam herstellen van een inspanning een kernsymptoom is van ME/CVS en bij
het biomedisch onderzoek dat naar aanleiding daarvan op gang komt.
Eerste lijn: Huisartsen hebben nood aan een gedegen kennis en een duidelijk kader
voor chronische moeheid.

Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor CVS
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Tweede lijn: naast het overblijvende referentiecentrum in het UZ Leuven (voor
Vlaanderen) moeten opnieuw voldoende én goed uitgebouwde en gefinancierde
'Multidisciplinaire diagnostische centra voor ME/CVS' (referentiecentra) opgericht
worden, met een gezamenlijke aanpak door deze centra. De teams zouden moeten
samengesteld zijn uit neuroloog, een endocrinoloog, een immunoloog, een neurolinguïst, een klassiek geschoolde internist, een cardioloog, een fysische
geneeskundige en een geneticus eventueel aangevuld met andere disciplines indien
nodig. Het RIZIV moet overeenkomsten sluiten met de multidisciplinaire centra
opdat patiënten blijvend aanspraak kunnen maken op terugbetaling van therapieën.
Maatregelen om de beoordeling door adviserende, bedrijfs- en verzekeringsartsen
van de arbeidsgeschiktheid te laten uitvoeren op basis van een correcte inschatting
van de uitingen van de aandoening ME/CVS en de gevolgen hiervan voor de
werksituatie, die verschillen van patiënt tot patiënt; eenduidige protocollen.
Betere afstemming van het stelsel arbeidsongeschiktheid op ME/CVS; te weinig
mogelijkheden aan chronisch zieken om naar hun capaciteiten actief te blijven,
zonder hun sociale bescherming te verliezen.
Een duidelijke onderzoeksagenda om verdere inzichten te ontwikkelen.

In samenwerking met de Gemeenschappen:
-

-

111

Een adequate registratie van ME/CVS bij de Belgische bevolking op punt stellen,
uitgesplitst naar m/v/x.
Wetenschappelijk onderzoek (opvolgen) in verband met de genetische
overdraagbaarheid en de overdraagbaarheid via bloedtransfusies en/of
bloedplasma. 111
Een werkgroep/commissie oprichten met vertegenwoordigers uit o.a.
beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, het KCE, het RIZIV en de
patiëntenverenigingen die:
o Buitenlands onderzoek opvolgt, zoals dat van de Open Medicine Foundation
Fast-tracking revolutionary research for ME/CFS and related chronic complex
diseases, en er mee voor zorgt dat België deelneemt aan de
onderzoeksprojecten naar de biomedische oorzaak van ME/CVS om te
komen tot andere inzichten dan Cognitieve gedragstherapie en Graduele
Oefentherapie (waarvan na her-analyse gebleken is dat ze op zijn minst
controversieel zijn).
o Een richtlijn voor de aanpak van ME/CVS inzake standaardisatie en
kwaliteitsbewaking voor de diagnose, behandeling en opvolging van ME/CVS
uitwerkt; striktere diagnose-criteria dringen zich op voor de heterogene

Metabolic features of chronic fatigue syndrome
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groep patiënten (zoals bijvoorbeeld de Canadese Consensus Criteria en/of de
Internationale Consensus Criteria; met bijzondere aandacht voor:
 de genderinvalshoek;
 kinderen en jongeren;
 comorbiditeit zoals:
• Posturalorthostatictachychardia
• Ehler'sDanlosSyndrome
• Mast cellactivation disorder
• Fibromyalgie
o Kwaliteitsindicatoren ontwikkelt op basis van deze richtlijn en nadien de
kwaliteit van de ME/CVS zorg opvolgt.
Investeren in een biomedische aanpak om de huidige situatie van enkel
symptoombestrijding aan te vullen;
Ondersteuningsmaatregelen en middelen voor partners en familie van ME/CVSpatiënten, bv. een infopunt;
In overleg met de gemeenschappen en de departementen onderwijs aan de
onderwijsinstellingen aangepaste mogelijkheden bieden voor kinderen en jongeren
met pathologische moeheid.

Op Vlaams niveau:
-

-

Voorlichting/bijscholing over ME/CVS als neurologische aandoening voor artsen,
verplegend personeel in ziekenhuizen, psychologen, kinesisten, psychotherapeuten
(Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en privé-praktijken) en andere
zorgverstrekkers, mutualiteiten en verzekeringsmaatschappijen.
Aandacht voor de zorgverlening voor jongeren, rekening houdend met hun
schoolloopbaan.
Zelfhulpgroepen van ME/CVS-patiënten voorzien in de nodige ondersteuning van
hun werking en hen betrekken bij de beleidsbeslissingen inzake ME/CVS.

Fibromyalgie
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft fybromyalgie in 1992 erkend onder de codenaam
ICO-10, M79-7. De WGO wijst met deze code fybromyalgie aan als “reuma, niet nader
beschreven.” Fybromyalgie betekent “pijn in bindweefsel en spieren.” Het is niet eenvoudig
om een diagnose stellen omwille van een verscheidenheid aan klachten. Doorgaans maken
artsen gebruik van de classificatiecriteria van het ACR (1990): de patiënt moet
gegeneraliseerde pijn hebben; de pijn is al minstens drie maanden aanwezig; de patiënt
reageert positief op 11 van de 18 tenderpoints. In die zin wordt fibromyalgie ook als een
chronisch pijnsyndroom omschreven. In 2010 heeft het ACR voorlopige diagnostische
criteria opgesteld: de gegeneraliseerde pijn is de hoofdklacht en andere symptomen zijn
min of meer gelijkblijvend als minstens drie maanden aanwezig; er is geen andere
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aandoening waarmee klachten kunnen verklaard worden; de fibromyalgiescore is minstens
12. Meer recent worden diagnostische criteria voorgesteld op basis van twee klinische
scores (de ‘Widespread Pain Index’ en de ‘Symptom Score’).
De focus van onderzoek ligt al jaren op het biopsychosociale model. Maar recent is er in de
medische wereld steeds meer consensus over de oorzaak: een storing in het centrale
zenuwstelsel: een verschuiving naar het biomedisch model.
In België lijdt naar schatting 5% van de patiënten van de huisarts en 12% van de patiënten
van een reumatoloog aan deze ziekte. 112 Op basis van cijfers van andere landen, schatten
experten dat er in België een prevalentie is van 2,5% of 300.000 mensen. 70% à 80%
daarvan zijn vrouwen. De diagnose wordt doorgaans gesteld tussen de leeftijd van 35 en 60
jaar. 113
De gevolgen voor de patiënt situeren zich op het fysieke vlak en in het dagelijks leven. Voor
fibromyalgiepatiënten is het vaak moeilijk om op termijn de job te behouden.
Er bestaat geen standaardbehandeling. Deze patiënten krijgen onder meer antidepressiva,
pijnstillers of een middel tegen neuropathische pijn voorgeschreven en/of kinesitherapie.
Pijneducatie behoort ook tot de mogelijkheden. Wetenschappers zijn het erover eens dat
een multidisciplinaire aanpak de beste resultaten geeft.
Vanaf 1 januari 2017 hebben fybromyalagie en CVS/ME - patiënten bij aanvang van de
ziekte recht op 18 behandelingen die 45 minuten duren en die aan een hoger tarief worden
terugbetaald dan normale kinesitherapiebehandelingen.
Een huisarts of specialist kan daarna bijkomende onderhoudssessies van elk 30 minuten
voorschrijven voor aansluitende pathologieën. Deze sessies worden dan aan het normale,
lagere tarief terugbetaald. Deze regeling is uitgewerkt door het RIZIV en door de
Technische Raad van de Kinesitherapie in overleg met de universiteiten.
Basis voor de regeling zijn wetenschappelijke studies die vaststellen dat CVS- en
fibromyalgiepatiënten het meest baat hebben bij 10 tot 12 sessies van 45 in de plaats van
30 minuten bij aanvang van de ziekte, gevolgd door onderhoudsbeurten. De nieuwe
regeling in ons land gaat tot 18 aanvankelijke sessies van 45 minuten. Tot eind 2016 konden
CVS- en fibromyalgiepatiënten een voorschrift krijgen voor 60 kinesitherapiebehandelingen
van 30 minuten. Uit cijfers van het RIZIV blijkt dat deze patiënten per jaar gemiddeld 40
kinesitherapiebehandelingen gebruiken. 114
112

Gezondheid.be: Fybromyalgie

113

Belgische Kamer. Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van fybromyalgie, 20 oktober
2014.

114

Nieuwe regeling voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en chronische vermoeidheidssyndroom,
Persbericht Maggie De Block, 08/01/2018
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Domus Medica heeft een webdossier/richtlijn over de Aanpak van Chronische pijn in de
eerste lijn - herziening 2017 met aandacht voor fibromyalgie.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

Een studie naar de meest recente bevindingen en ontwikkelingen op het vlak van
oorzaken, diagnose en behandeling, de epidemiologie in België en de regio’s, de
toepasbaarheid van de ACR-criteria en met aandacht voor de genderinvalshoek.
Een cost-of illness studie (gezondheidseconomisch en maatschappelijk) met
aandacht voor de genderninvalshoek.

Cerebrovasculair accident (CVA)
Vrouwen worden meer dan mannen getroffen door een CVA (hersenbloeding of -infarct) en
doorgaans is hun levenskwaliteit na een CVA ook lager. Het waarom is voor een deeltje te
verklaren door het feit dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen maar vrouwen
blijken ook een aantal unieke risico’s te hebben, bijvoorbeeld mogelijke complicaties bij
zwangerschap (hoge bloeddruk en pre-eclampsie), en bij sommige vrouwen het gebruik van
hormonen voor contraceptie en om klachten bij de menopauze te behandelen. Andere
risicofactoren bij vrouwen zijn migraine met aura, roken, diabetes, voorkamerfibrillatie. Wat
de levenskwaliteit betreft scoren vrouwen lager op mobiliteit, zelfzorg, dagelijks
activiteiten, pijn en depressie/angst. 115
De incidentie van CVA (eerste episode en recidieven tezamen) wordt in België geraamd op
200 tot 230 per 100.000 inwoners per jaar, ofwel 19.000 gevallen per jaar, of 52 gevallen per
dag 116 waarvan er 5.000 sterven binnen de maand en ongeveer de helft het eerste jaar niet
overleeft. Van de overlevenden behouden 12.000 een blijvende handicap en zijn er 9.500
permanent hulpbehoevend. Ongeveer 15% van de beroertes komt voor bij mensen jonger
dan 45 jaar.
Tabel: Overlijdens als gevolg van cerebrovasculaire ziekten in 2015
Totaal
M

België
6.871
2.373

6,2
5,1

Vlaanderen
4.259
1.687

6,8
5,5

115

Peter Raeymaekers, Vrouwen slechter af na CVA, Artsenkrant, nr. 2350, 14 februari 2014.

116

KCE report 181As, Stroke Units: Doeltreffendheid en kwaliteitsindicatoren. Synthese, 2012.
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V
4.139
7,3
2.572
8,2
Bron: Statbel België - Sterfgevallen per geslacht en gewest, voor enkele groepen van doodsoorzaken, 2016

Op basis van deze tabel stellen we vast dat in Vlaanderen 4.259 mensen overleden aan een
cerebrovasculaire ziekte in 2015 en dat was 6,8% van het totaal van alle doodsoorzaken
(62.291; 30.736 mannen en 31.555 vrouwen). 5,5% van de mannen met een
cerebrovasculaire ziekte overleed aan deze ziekte en 8,2% van de vrouwen. Van alle
doodsoorzaken overleed 2,7% mannen aan een cerebrovasculaire ziekte en 4,12% vrouwen.
Een CVA is de derde belangrijkste oorzaak van sterfte na hartinfarct en kanker, en de
voornaamste oorzaak van langdurige invaliditeit. 60 % van de mensen die erdoor getroffen
worden sterft of ontwikkelt restletsels die leiden tot een belangrijke mate van
afhankelijkheid. Er zijn twee categorieën CVA's:
- ischemisch CVA of herseninfarct (80%) als gevolg van de occlusie van een bloedvat
in de hersenen door een bloedklonter;
- hemorragisch CVA of hersenbloeding (20%). In dit geval ontstaat er een scheur in de
wand van een bloedvat in de hersenen, soms op de plaats van een
bloedvatverwijding (aneurysma). Arteriële hypertensie is dan de belangrijkste
risicofactor.
Hypertensie is waarschijnlijk de grootste boosdoener in het veroorzaken van beroerte. Het
risico op beroerte neemt exponentiëel toe met de bloeddruk.117
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
De uitwerking van klinische richtlijnen voor de primaire en secundaire preventie van CVA
voor vrouwen (en mannen), o.a. met aandacht voor bloeddrukcontrole van meisjes en
vrouwen (voor de zwangerschap en voor het starten met anticonceptiva) en voor vrouwen
met specifieke risico’s.

Dementie
In Vlaanderen hebben naar schatting 131.800 mensen dementie. Voor heel België is het
aantal ca. 202.000.
De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd:
- Ruim 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft dementie.

117

Dr Roelandts, In België zijn jaarlijks 19.000 mensen het slachtoffer van een beroerte. Eén op vier die
getroffen wordt door een beroerte sterft binnen de maand, Seniorennet.
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Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dementie.
Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie. 118

De kans is 1 op 5 dat iemand dementie krijgt. Het aantal mensen met dementie zal als
gevolg van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zijn.
In 2000 telde België 2.249.411 60-plussers of 21,9% van de bevolking. Tot 2050 zal dit
stijgen tot ongeveer 3,5 miljoen (32,5% van de bevolking). De sterkste toename is te
verwachten tussen 2010 en 2030.
In 2001 bedroeg het aantal dementerende in België 161.000 (9.3% van 1,73 ouderen). Als de
prevalentie cijfers voor dementie niet veranderen en genezende behandelingen uitblijven,
zal het aantal dementerende 65-plussers oplopen tot 172.000 in 2010, 251.000 in 2030 en
350.000 in 2050. 119
Recente cijfers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga
Vlaanderen voorspellen dat in alle Vlaamse gemeenten het aantal inwoners met dementie
tegen 2035 zal stijgen met gemiddeld 42,7%, maar in enkele gevallen zelfs met meer dan
90%! Voor het hele Vlaamse Gewest wordt het aantal personen met dementie voor 2018
geschat op 131.818, en dat stijgt naar 188.183 tegen 2035. 120
Er is een tijdspanne van ongeveer 1 jaar tussen de eerste symptomen van dementie en het
melden ervan aan een vriend of de eigen partner. Pas 2 tot 3 jaar na de eerste tekenen
wordt de diagnose gesteld door een arts. Bij jongdementie duurt dit nog eens dubbel zo
lang.
Dementie treft ongeveer 3 keer zoveel betrokken personen (naasten die voor de zorg
instaan en professionele hulpverleners) als het aantal mensen met dementie zelf. Mensen
met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de aandoening. Gedurende het ziekteproces
nemen zowel het aantal als de ernst van de klachten toe. Genezing is niet mogelijk maar de
gevolgen van dementie zijn in sommige gevallen tijdelijk af te remmen met medicijnen.
Omdat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen, komt bij hen dementie ook
vaker voor. Bij 85-plussers bedraagt het aandeel Alzheimerpatiënten 26,4% en bij de 90plussers 34,8%. Twee op drie patiënten zijn vrouwen. 121

118

www.dementie.be

119

Dementie in België (https://www.stopalzheimer.be/over-alzheimer/dementie-in-belgie/)

120

Veerle Caerels, Dementie In Vlaanderen stijgt zienderogen, Arstenkrant, 27/08/18.

121

http://www.alzh.org/nl/ziekte-van-alzheimer/dementie-belgi%C3%AB website Stop Alzheimer
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Figuur/tabel: Op basis van de bevolkingsstatistieken voor het Vlaamse Gewest (bron
be.STAT, peildatum 1/1/2015) geeft dat volgende aantallen van personen met dementie
naar geslacht en leeftijdsgroep: 122

In Vlaanderen lijden ruim 5.400 mensen aan jongdementie (jonger dan 65 jaar). 123 In de
leeftijdsgroep 30-59 jaar maken mannen 64,5 % van de jongdementerenden. In de
leeftijdsgroep 60-64 jaar zijn vrouwen met 82 % in de meerderheid.
Jongdementie wordt niet als handicap erkend. Deze mensen kunnen geen aanspraak
maken op een persoonsgebonden budget. 124
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
De uitwerking van een Plan Alzheimer, dementie en aanverwante ziekten. 125
Op Vlaams niveau:
Dat de inspanningen die al geleverd zijn om te informeren en te sensibiliseren rond
dementie, zoals het Dementieplan 2010-2014, de campagne ‘Vergeet dementie, onthou
mens’ en de uitrol van het concept ‘dementvriendelijke gemeenten’ moeten verdergezet
worden en rekening moet houden met gendergevoelige items.
De erkenning van jongdemente personen als mensen met een handicap/functiebeperking
waardoor ze recht hebben op een persoonsgebonden budget of een
basisondersteuningsbudget in afwachting van het wegwerken van de wachtlijsten van een
persoonsgebonden budget.

122

Jan Steyaert, Prevalentie: hoeveelpersonen in Vlaanderenhebben dementie? Handboek Dementie,
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
123

5.000 Vlamingen lijden aan jongdementie, De Standaard, Mediaplanet, p. 5, 28 februari 2018;
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Prevalentie.

124

De Standaard, 22 augustus 2018, p. 11.

125

Zie: Voorstel van resolutie van de Kamer van 24/10/2014 waarbij de regering wordt verzocht een “Plan
ziekte van Alzheimer, dementie en aanverwante ziekten” uit te werken.
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Diabetes
Diabetes is een chronische aandoening waarbij er een verhoogd glucosegehalte (of
suikergehalte) in het bloed is. Het verhoogde glucosegehalte wordt veroorzaakt door een
tekort aan het hormoon insuline, of door een gebrekkige werking ervan
(insulineresistentie). De cellen nemen onvoldoende glucose op, waardoor de glucose zich
ophoopt in het bloed. De meest voorkomende vormen van diabetes zijn: diabetes type 1,
diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes.
De Belgische gezondheidsenquête laat een toename met 25% van het aantal
diabetesdiagnoses zien tussen 2008 en 2013. Jaarlijks zouden er in België een 4.300
personen sterven aan de gevolgen van diabetes. In België zou 38,7 % van de personen met
diabetes niet op de hoogte zijn van de eigen diabetes. Deze situatie doet zich in hoofdzaak
voor bij personen met diabetes type 2.
Tabel: Overlijdens als gevolg van diabetes mellitus naar geslacht in België en Vlaanderen in
2015
België
Vlaanderen
Totaal
1.506
1,4
828
1,3
M
670
1,2
353
1,1
V
836
1,5
475
1,5
Bron: Stabel/ Thema bevolking/sterfte- en levensverwachting/doodsoorzaken.

Op basis van deze tabel stellen we vast dat in Vlaanderen 828 mensen overleden aan een
diabetes mellitus in 2015 en dat was 1,3 % van het totaal van alle doodsoorzaken (62.291;
30.736 mannen en 31.555 vrouwen). 1,1 % van de mannen met diabetes mellitus overleed
aan deze ziekte en 1,5% van de vrouwen. Van alle doodsoorzaken overleed 0,56 % mannen
aan een cerebrovasculaire ziekte en 0,76% vrouwen.
In 2016 ondertekende diabetesexperten uit 38 landen de Verklaring van Berlijn. Deze
verklaring bevat verschillende beleidsaanbevelingen die moeten zorgen voor een
vroegtijdige opsporing en behandeling van diabetes type 2.

Diabetes type 2
Diabetes type 2 komt vooral op oudere leeftijd voor. Deze ziekte heeft een sterk genetische
component maar deze manifesteert zich slechts in interactie met omgevings- en
leefstijlfactoren.
Tabel: prevalentie diabetes type 2 naargelang geslacht en etnische afkomst in %,
leeftijdsgroep 35-74 jaar
Afkomst
Belgische
Marokkaanse
Turkse

vrouwen
4,3
11,9
18,7

mannen
5,0
6,5
5,8
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Bron: Diabetes Liga, Diabetes in cijfers

De verschillen in prevalentie zijn meer uitgesproken bij vrouwen.
Volgende factoren spelen een rol bij het vaker voorkomen van diabetes type 2 bij vrouwen
van Marokkaanse en Turkse afkomst:
- biologische: een andere genensamenstelling of factoren die zeer vroeg in het leven
een rol spelen, zoals ondervoeding van de foetus;
- culturele: verschillen in leefstijl; o.a. overgewicht en een gebrek aan fysieke
activiteit;
- socio-economische positie: o.a. (hiërarchische) verschillen in opleidingsniveau,
inkomen en beroepsstatus.
Uit berekeningen op basis van de Belgische Gezondheidsenquêtes blijkt dat de hogere
prevalentie bij vrouwen van Marokkaanse en Turkse origine gedeeltelijk kan verklaard
worden door het vaker voorkomen van overgewicht en door hun gemiddeld lager
opleidingsniveau.
In de onderzoeksliteratuur worden nog andere verklaringen naar voor geschoven: het
mogelijk belang van onevenwichtige voedingsgewoonten, de snelle overschakeling naar
een westerse leefstijl, zwangerschapsdiabetes en psychosociale stress.
Besluit: het samengaan van verschillende factoren, nl. vrouw-zijn, deel uitmaken van een
etnisch-culturele minderheid, een lagere socio-economische positie maakt dat diabetes
type 2 vaker voorkomt bij vrouwen van Marokkaanse en Turkse origine dan bij mannen van
deze origine en dan bij vrouwen en mannen van Belgische origine. 126
De vergrijzing en de toename van obesitas zullen de prevalentie van diabetes type 2 in de
toekomst doen toenemen en zal alle bevolkingsgroepen in min of meerdere mate treffen.
Statistiek Vlaanderen, Suikerziekte (20 december 2018) registreert in 2016 55 op 1.000
Vlamingen als personen met suikerziekte omwille van hun medicatiegebruik, omdat ze een
diabetesconventie afsloten, een diabetespas hadden of waren opgenomen in een
zorgtraject diabetes. Anders gesteld betekent dit dat in 2016 ruim 1 op de 20 Vlamingen
suikerziekte had. In 2007 hadden 45 op de 1.000 Vlamingen suikerziekte. Het aandeel steeg
de voorbije jaren gestaag. Globaal genomen hadden in 2016 in het Vlaamse Gewest iets
meer mannen (60 per 1.000) dan vrouwen (54 per 1.000) suikerziekte. Het percentage
personen met suikerziekte stijgt sterk vanaf de leeftijd van 65 jaar. De ziekte kwam in 2016
voor bij 198 op 1.000 mannen van 75 jaar en ouder. Bij vrouwen van die leeftijd was dit 179

126

Bron: Hadewijch Vandenheede en Patrick Deboosere, Diabetes type 2 bij vrouwen van Turkse en Marokkaanse
afkomst, in Vrouwenraad, Meisjes/vrouwen en hun gezondheid, derde trimester 2009.
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per 1.000. Op latere leeftijd loopt het aandeel personen met suikerziekte dus op tot bijna 1
op de 5.

Het curatieve beleid, zoals de voortrajecten en zorgtrajecten voor mensen waarbij diabetes
is vastgesteld, is een federale bevoegdheid. 127 Het preventieve beleid is Vlaamse materie.
Wat geneesmiddelen betreft zijn er nieuwe op de markt die naast een glucoseverlagende
werking ook baat hebben voor cardiovasculaire bescherming (SGLT2-remmers; GLP-01
receptor antagonisten). Deze medicijnen worden voor een beperkt aantal patiënten
terugbetaald als tweede of derde stap in de behandeling. In België worden sommige nieuwe
geneesmiddelen pas terugbetaald wanneer het hemoglobine A1c tussen 7 en 9% is. Bij
oudere medicijnen is er een hoger risico op gewichtstoename en een te lage
suikerspiegel. 128
Het voorstel van resolutie van de Kamer (2018) over diabetes somt een aantal
tekortkomingen op, zoals onder meer :
- Diabetici die deelnemen aan het voortraject “zorgmodel opvolging van een patiënt
met diabetes mellitus type 2” kunnen geen terugbetaling ontvangen voor
diabeteseducatie van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.
- Enkele relevante data omtrent diabetes nog niet worden opgenomen in het
elektronisch medisch dossier (EMD), zoals: de consultatie van een diabeteseducator,
diëtist of podoloog, het gebruik van specifieke medicatie, de reden van de
beëindiging van een voor- of zorgtraject.
- Er wordt nog geen systematische informatie verzameld over diabetespatiënten die
niet deelnemen aan een voortraject, een zorgtraject, of een diabetesconventie.
- De federale overheid nog niet beschikt over longitudinale gegevens omtrent
diabetes waarbij consequent gemonitord en periodiek wordt gerapporteerd op basis
van een vooraf bepaalde set van indicatoren die zowel diabetespatiënten die niet
deelnemen aan een zorgsysteem als diabetespatiënten die wel deelnemen aan een
zorgsysteem (met name: een voortraject, een zorgtraject, of een diabetesconventie)
op een geïntegreerde manier in kaart brengt.
- De bestaande terugbetalingsvoorwaarden van diabetesmedicatie mogelijk
aanleiding geven tot een onlogische volgorde van voorschriften en mogelijk
onvoldoende het correct gebruik bevorderen van nieuwe geneesmiddelen (met
name DPP4-i, SGLT2-i en GLP-1-RA), die een bijkomende positieve weerslag
hebben op het inperken van de ontwikkeling van chronische aandoeningen.

127

De Kamer. Voorstel van resolutie betreffende diabetes, 20 maart 2018

128

www.medischeinformatie.be; Experten vragen om nieuwe aanpak van diabetes
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Het blijkt dat 1 diabeticus op 3 niet weet dat hij ziek is.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

-

-

Erover waken dat voortrajecten en zorgtrajecten voor diabetespatiënten in het
bijzonder, complementair zijn met de initiatieven van de gemeenschappen inzake de
preventieve opsporing en behandeling van (pre)diabetes.
Er moet een betere terugbetaling komen van nieuwe geneesmiddelen die beter
werken, conform de protocollen die ze aanbevelen.
In samenwerking met de deelstaten te onderzoeken of de terugbetaling mogelijk
kan worden gemaakt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
van diabeteseducatie door een specialist, voor alle diabetespatiënten die deelnemen
aan het voortraject “Zorgmodel opvolging van een patiënt met diabetes mellitus
type 2.
Onderzoeken of een aantal relevante factoren ook kunnen worden geregistreerd in
het EMD in het kader van een voortraject of zorgtraject, zoals (maar niet
uitsluitend): de consultatie van een diabeteseducator, diëtist of podoloog, het
gebruik van specifieke medicatie, of de reden van de beëindiging van een voor- of
zorgtraject en hierbij rekening te houden met de bijkomende werklast voor de
huisarts.
In samenwerking met de gemeenschappen werk te maken van een periodieke
dataverzameling waarbij een afgestemde set van variabelen consequent wordt
opgevolgd: mensen met een verhoogd risico op diabetes (Vlaamse bevoegdheid);
diabetespatiënten die deelnemen aan een zorgsysteem (voortraject, zorgtraject of
diabetesconventie) en hierbij te voorzien in een mogelijkheid voor de
gemeenschappen om relevante gegevens uit het EMD met betrekking tot
(pre)diabetes te kunnen raadplegen; met deze dataverzameling te komen tot een
afgestemde rapportering, zowel op gemeenschapsniveau als op federaal niveau;
terugbetalingen consultaties en schoenen bij podologen onderzoeken; onderzoeken
of het mogelijk en wenselijk is om de terugbetalingsvoorwaarden van de
diabetesmedicatie DPP4-i, SGLT2-i en GLP-1-RA aan te passen, in samenspraak met
de betrokken organisaties die de diabetespatiënten vertegenwoordigen; het
wetenschappelijke bewijs voor de gunstige werking en de risicoloosheid van een
bitherapie van GLP-1-RA met SGLT2-i of met prandiale insuline verder op te volgen
en, indien medisch wenselijk, ook hier de mogelijkheid en de wenselijkheid te
onderzoeken van de terugbetaling ervan.

Op Vlaams niveau:
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Een algemene (preventieve) aanpak die zich op alle bevolkingsgroepen richt maar ook een
diabetesbeleid gericht op bepaalde risicogroepen. Een tijdige screening op diabetes type 2
kan gebeuren aan de hand van de FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score)-risicotest, een
internationaal gevalideerde vragenlijst waarmee iemands risico om diabetes te ontwikkelen
in kaart kan worden gebracht. Personen waarbij op basis van deze test een verhoogd risico
op diabetes wordt vastgesteld, kunnen vervolgens worden opgevolgd met leefstijladvies.
Dit leefstijladvies moet de diabetespatiënt een gezondere levensstijl bijbrengen, zodat het
risico op diabetes vermindert. Het proefproject in Vlaanderen moet veralgemeend worden.
Vlaanderen moet nog meer inzetten op preventie en detectie van diabetespatiënten.

Zwangerschapsdiabetes
Tijdens de zwangerschap kunnen abnormaal hoge bloedglucosewaarden worden
vastgesteld. Dat noemt men zwangerschapsdiabetes.
De internationale literatuur houdt rekening met ongeveer één geval van
zwangerschapsdiabetes per 50 zwangerschappen. Dit is ook zo voor Vlaanderen.
Risicofactoren zijn zwangerschap op oudere leeftijd en obesitas. 129
Zwangerschapsdiabetes kan bij de bevalling bij de baby wel aanleiding geven tot: 130
• Een te zware baby. Dit verhoogt de kans op problemen bij de bevalling (zoals
keizersnede, schouderontwrichting).
• Hypoglycemie bij de baby kort na de bevalling. Dit moet zeker opgevolgd worden;
soms is een opname op de afdeling neonatologie nodig.
• Onrijpheid van de organen. Onrijpheid van de lever van de baby kan leiden tot
geelzucht.
De mogelijke gevolgen van zwangerschapsdiabetes op korte termijn voor de moeder zijn:
• Keizersnede en problemen bij de bevalling
• Teveel vruchtwater
• Vroeggeboorte
• Problemen met hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap
• Urineweginfecties
Op lange termijn hebben vrouwen een grote kans om tijdens een volgende
zwangerschap precies dezelfde problemen te ontwikkelen. Belangrijker nog is dat zowat de
helft van de vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, op een termijn van 5 à 10
jaar na de bevalling, blijvende diabetes ontwikkelt.
129

Heidi Van de Keere, ‘Zoet Zwanger’ boekt mooie resultaten, in Artsenkrant, 2197, 8 november 2011;
http://www.zoetzwanger.be/
130

Zoet zwanger – Diabets Liga, Wat zijn de gevolgen van zwangerschapsdiabetes?
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Volgens diverse studies en onderzoeken moeten deze vrouwen tijdens en best ook na de
zwangerschap opgevolgd worden, wat betreft hun diabetesrisico en de noodzakelijke
leefstijlaanpassingen om diabetes te voorkomen.
“Zoet Zwanger” is een preventieproject gesteund door de Vlaamse Overheid voor vrouwen
met zwangerschapsdiabetes en hun zorgverleners. Het project wordt gecoördineerd door
de Diabetes Liga vzw en uitgevoerd in samenwerking Vlaanderen in Zorg.
Zoet Zwanger heeft een registratiesysteem ontwikkeld. Tussen oktober 2009 en oktober
2016 hebben 7.172 zwangere vrouwen zich ingeschreven voor het registratiesysteem. Al
deze vrouwen ontvingen jaarlijks een opvolgingsbrief met het advies langs te gaan bij de
huisarts voor een nuchtere glycemiescreening.
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
-

de systematische registratie van prevalentiecijfers zwangerschapsdiabetes
de evaluatie en de opvolging van het project Zoet zwanger

Obesitas
In 2002 heeft de WHO obesitas als ziekte erkend, die deel uitmaakt van de verontrustende
doodsoorzaken. Heel wat wetenschappelijke studies tonen aan dat obesitas de
voornaamste doodsoorzaak aan het worden is.
Obesitas wordt omschreven als een teveel aan vetweefsel dat meer dan 20 % van het totale
lichaamsgewicht vertegenwoordigt. Het verbruik en de opname van energie in het lichaam
gebeurt niet evenwichtig maar er zijn ook andere factoren die obesitas in de hand werken.
Soms spelen genetische factoren en erfelijkheid een rol, evenals bepaalde psychologische
omstandigheden, de levensstijl, overdreven verrijking van voeding (additieven), zittend
leven en te weinig beweging.
Om de graad van zwaarlijvigheid vast te stellen, maakt men gebruik van de BMI (Body Mass
Index): huidig gewicht (in kg) / lengte2 (in meter). Een BMI groter dan 30: obesitas.
Zwaarlijvigheid kan ook worden vastgesteld door het meten van de middelomtrek: vet ter
hoogte van de buik is volgens wetenschappers immers gevaarlijk. Men heeft een ideale
middelomtrek berekend voor vrouwen en mannen. Deze ideale omtrek is 88 cm voor de
vrouwen en 102 cm voor de mannen. Het vet in de buik komt via de bloedbaan
gemakkelijker in de lever.
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131
Op basis van gegevens van de Gezondheidsenquête 2013 weten we dat bijna de helft van
de Belgische volwassenen een BMI heeft van 25 of meer en 14% van de Belgische bevolking
is echt zwaarlijvig met een BMI hoger dan 30. 18% van de kinderen en jongeren tussen 2 en
17 jaar heeft overgewicht en in de leeftijdsgroep van 5 tot 9 jaar is dat 22%.
Zowel overgewicht als zwaarlijvigheid is met de leeftijd gerelateerd. In beide gevallen
nemen deze percentages toe met de leeftijd en dit tot en met de leeftijdsgroep van 65 tot
74 jaar. Ronduit verontrustend is dat vanaf de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar al meer dan
de helft van de volwassenen een overgewicht heeft en dat in de leeftijdsgroep van 55 tot 74
jaar één persoon op vijf te maken heeft met zwaarlijvigheid.
V/M cijfers:
- overgewicht: 40% van de vrouwen en 55% van de mannen
- obesitas: 14% van zowel de vrouwen als de mannen.
Het percentage zwaarlijvige volwassenen is de afgelopen tien jaar gestegen in België.
Volgens zelfverklaarde gegevens (waarin de werkelijke prevalentie van obesitas wordt
onderschat) was in 2013 één op de zeven volwassenen (14 %) zwaarlijvig, tegen één op de
acht (12 %) in 2016 . Dit percentage blijft desondanks lager dan in de meeste andere EUlanden (het EU-gemiddelde was 16 % in 2014). Volgens diezelfde informatie had in 2013–
2014 één op de zes vijftienjarigen (16 %) te kampen met overgewicht of zwaarlijvigheid,
tegen één op de negen (11 %) in 2001–2002. Hoewel dit aandeel ook onder het EUgemiddelde blijft, is deze stijging bijzonder zorgwekkend aangezien overgewicht of
zwaarlijvigheid tijdens de kinderjaren of adolescentie de kans vergroot dat iemand als
volwassene aan overgewicht of zwaarlijvigheid lijdt. 132
Tot de gezondheidsrisico’s behoren: cardiovasculaire stoornissen, waaronder hypertensie;
metabole stoornissen, waaronder diabetes; type 2 insuline resistentie en hyperlipidemie;
respiratoire problemen, waaronder inspanningsdyspnoe; bronchiale hyperreactiviteit en
slaapapnoe; osteo-articulaire problemen; gastro-intestinale problemen.
Er zijn ook mogelijke psychosociale gevolgen: sociaal isolement; drop out bij kinderen op
school; laag zelfbeeld; gedragsproblemen; moeilijkheden om werk te vinden (en promotie)
of om partner te vinden; afwezigheden op het werk.
Bij de aanmeldingen voor bariatrische chirurgie gaat het om bijna driekwart vrouwen
(volgens cijfers RIZIV). Dagelijks gaat het om ongeveer 25 patiënten en meer dan de helft
bevindt zich in de leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar.

131

132

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Voedingsstatus, p. 417.
State of Health in de EU. België. Landenprofiel 2017, p. 5..
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Een exploratieve studie over het psychologisch profiel van personen die zich aanmelden
voor bariatrische chirurgie in Vlaanderen brengt volgende resultaten aan het licht:
Vrouwen die zich aanmelden voor bariatrische chirurgie scoren in vergelijking met de
normgroep van vrouwen gemiddeld hoger op lijngericht, emotioneel en extern eten, hoger
op psychologische klachten, hoger op vermijdende depressieve coping maar niet anders op
het vlak van persoonlijkheid.
Mannen die zich aanmelden scoren in vergelijking met de normgroep mannen gemiddeld
hoger op lijngericht en emotioneel eten, psychologische klachten maar niet anders op vlak
van persoonlijkheid en coping.
Op basis van de persoonlijkheidsdimensies onderscheidt het onderzoek twee subtypes:
- resilients: gekenmerkt door emotionele stabiliteit
- emotioneel ontregelde personen: gekenmerkt door emotionele ontregeling en
impulsief gedrag (meer emotioneel/extern eten, meer objectieve/subjectieve
eetbuien, meer psychologische klachten en minder probleemoplossende vormen
van coping)
De Europese Commissie heeft een Witboek gepubliceerd over voeding, overgewicht en
obesitas (2007). De bedoeling is om te komen tot een geïntegreerde EU-aanpak om
gezondheidsproblemen als gevolg van ongezonde voeding, overgewicht en obesitas terug
te dringen. De voorstellen in dit Witboek: initiatieven inzake voorlichting en preventie op
scholen; een verplichte kleurcode op levensmiddelen 133; afspraken met de
voedingsmiddelenindustrie over zelfregulering van reclame; een verbod op kunstmatige
vetzuren; een lager BTW-percentage op groenten en fruit. 134
Het beleid inzake het terugdringen van overgewicht en obesitas in Europa blijft gericht op
prioritaire gebieden zoals 135:
-

verminderen van de inname via voeding van zout, verzadigde vetten, transvetten en
toegevoegde suikers;
verhogen van de inname van fruit en groeten;

133

Voorbeeld: De 5-C-code (groen/geel/oranje/fuchsiaroze/rood) geeft informatie over calorieën, enkelvoudige
suikers, verzadigde vetzuren, natrium, vezels, eiwitten en het percentage groenten en fruit per 100 gram;
Food in action kleurcode.
134

Bron: EVA Phenotypic, 17th Symposium medical Women’s Association of Belgium; bijdragen van:
Dr. Maggie De Block, Obesitas
Dr. Marianne Mertens, Post-Bariatrische Body Contouring
Prof. Laurence Claes en mevr. An Vandeputte, Zorgprogramma Obesitas

135

Witboek Europese Commissie, Een EU-strategie voor voeding, overgewicht en obesitas
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verminderen van de blootstelling van kinderen aan voedingsproducten met een
hoog gehalte aan zout, verzadigde vetten, transvetten en toegevoegde suikers, en
de gevolgen hiervan voor hen beperken;
overheidsaanbestedingen van voedingsproducten;
meer lichaamsbeweging en minder zittend gedrag;
verhoging van het percentage volledige borstvoeding gedurende de eerste zes
maanden;
verkleinen van verschillen in voedingsgewoonten en lichaamsbeweging tussen
bevolkingsgroepen.

De Raad nam in 2018 conclusies aan over "Gezonde voeding voor kinderen: de gezonde
toekomst van Europa". Ongezonde voeding is een (vermijdbare) risicofactor voor ernstige
chronische ziekten. Daarom zijn de conclusies gericht op de bevordering van gezondere
voeding voor kinderen, een van de beste investeringen met het oog op een jonge en
gezonde Europese generatie.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- Inzake het terugbetalingsbeleid kan vertrokken worden van volgende principes:
o het belonen van vroegtijdig ingrijpen (eerstelijnszorg) om bariatrische
chirurgie efficiënter te kunnen inzetten;
o het belonen van trajectaanpak: zorgtraject voor overgewicht in plaats van
onmiddellijk chirurgische interventie (dit als laatste kans);
o belonen van maatwerk: consultaties door erkende diëtisten en psychologen
moeten terugbetaald worden door het RIZIV.
- Werk maken van de aanbevelingen van de Europese Raad ‘Gezonde voeding voor
kinderen: de gezonde toekomst van Europa’, 2018.
Op federaal en Vlaams niveau:
-

Een nieuw nationaal voedings- en gezondheidsplan in samenwerking met de
gemeenschappen. 136
Werk maken van een betere vroegtijdige opsporing van kinderen met een verhoogd
risico (meer bepaald via een protocol ter identificatie van die kinderen, waarbij
artsen, diëtisten en psychologen met elkaar samenwerken, via een duidelijke

136

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceerde in
december 2005 het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) (2006-2014). Met de zesde
staatshervorming is een deel van het budget voor dit plan overgedragen aan de gemeenschappen. Voor
Vlaanderen wordt dit deel toegevoegd aan de middelen voor het realiseren van de gezondheidsdoelstelling
voeding en beweging.
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procedure en afspraken over de taken van elke actor en via een doeltreffende
informatie-uitwisseling om deze kinderen stelselmatig op te volgen.
Een goede, betaalbare en multidisciplinaire screening van beginnende obesitas met
een centrale rol voor de huisarts.
Een multidisciplinair eerste- en tweedelijns zorgpad voor obesitasbehandeling met
een coördinerende rol voor de huisarts; aandacht voor nazorgtrajecten, zowel voor
patiënten met een ambulante, residentiële als chirurgische behandeling; begeleiding
in elke fase door diëtisten/voedingsdeskundigen en psychologische ondersteuning
voor iedere patiënt.
Een goede indicatiestelling via de opstart van een zorgtraject in de eerste lijn vanuit
een algemene zorgvraag van de patiënt en daaraan kan meer expertise vanuit de
tweede en derde lijn worden toegevoegd als dat nodig blijkt. De aanmelding voor
bariatrische zorg moet steeds voorafgegaan worden door een algemeen
multidisciplinair obesitasconsult. Een goede informatie-uitwisseling door de
uitwerking van een elektronisch patiëntendossier is daarbij van belang. Op basis van
het dossier kan een geïntegreerd zorgplan op lange termijn op maat van de patiënt
worden uitgewerkt.
Een multidisciplinaire aanpak en behandeling in centra waar de relevante disciplines
vertegenwoordigd zijn.
Een zorg- en opvolgingstraject waarbij ook de relevante disciplines betrokken zijn:
o.a. bariatrische chirurgie en post-bariatrische chirurgie/body contouring,
dieetadvies, psychologische coaching.
Steun verlenen aan wetenschappelijk onderzoek naar de medische gevolgen op
lange termijn van zwaarlijvigheid en de effectiviteit van medicamenteuze en /of
chirurgische behandelingen.
Nauwe contacten onderhouden met de voedings- en reclame-industrie, opdat de
consument correcte informatie krijgt over voedingsmiddelen en
vermageringsproducten. 137
Gerichte informatiecampagnes (algemene en voor specifieke aandachtsgroepen) en
telkens rekening houdend met de genderverschillen. We verwijzen naar Eetexpert
(Kenniscentrum voor het professionaliseren en ondersteunen van zorg rond eet- en
gewichtsproblemen). Dit is een onafhankelijke werkgroep, opgericht op vraag van
de Vlaamse minister van Welzijn en Gezondheid. Verder onderzoek zou kunnen
aantonen of patiënten die tot de emotioneel ontregelde personen behoren slechter
herstellen na de bariatrische ingreep dan patiënten die behoren tot de resilient
groep; en of patiënten die tot de emotioneel ontregelde personen behoren meer
begeleiding nodig hebben voor/na de ingreep.
Patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen die werken rond overgewicht en obesitas
nauw betrekken bij het uitwerken van maatregelen in de strijd tegen obesitas.

Meer info: FAVV Etikettering levensmiddelen
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Osteoporose
Volgens de definitie van de WHO is osteoporose een systemische skeletaandoening die
gekenmerkt wordt door een lage botmassa en een aantasting van de microarchitectuur van
het botweefsel. Het gevolg daarvan is een toegenomen botfragiliteit en een groter risico op
botfracturen. Het bot is een levend weefsel dat zich voortdurend vernieuwt. De aanmaak en
de afbraak van botweefsel gaan hand in hand. De 'piekbotmassa' of de maximale
hoeveelheid botmassa die men opbouwt, wordt over het algemeen bereikt rond de leeftijd
van 27 jaar. De botafbraak begint bij de vrouw vanaf de menopauze omdat er dan geen
productie meer van oestrogenen is. Bij vrouwen verloopt dit proces vanaf de menopauze
sneller dan bij mannen. Er zijn zo'n 400 000 Belgen met osteoporose. De ziekte treft vooral
vrouwen. Bij één op drie vrouwen duikt na de menopauze osteoporose op en wellicht wordt ook
één op zeven tot één op vijf mannen het slachtoffer van de ziekte. Mannen worden zwaarder
getroffen door de ziekte, aangezien ze zich soms al begint te ontwikkelen vóór de leeftijd van
40 jaar. De kans dat een man in zijn leven een osteoporotische breuk zal hebben is groter
dan het ontwikkelen van prostaatkanker. 138
De breuken als gevolg van osteoporose treffen vooral de pols (fractuur van Pouteau Colles),
de wervelkolom (wervelverzakking) en het proximale uiteinde van het dijbeen (breuk van de
femurhals).
De risicogroepen zijn: alle 75-plussers; patiënten die bij borstkanker behandeld worden met
Aromataseremmers of chemotherapie of zij die bij prostaatkanker behandeld worden met
LHRanalogen of heelkundige castratie; patiënten behandeld met corticosteroïden; vrouwen
die na de menopauze fracturen hebben opgelopen.
Voor osteoporose worden meer hospitalisatiedagen opgebruikt dan voor diabetes,
myocardinfarct, hart- en bloedvatenziekten en borstkanker. 139
In België zijn er ongeveer 15.000 heupfracturen per jaar. Dit betekent een financiële last van
meer dan 150 miljoen euro en tegen 2050 zou dit kunnen verzevenvoudigen indien niet
ingegrepen wordt. 140
De impact van de ziekte is niet te onderschatten. Dit kan gaan van rugpijn tot een ernstig
belemmerde beweeglijkheid, waardoor het bijna niet meer mogelijk is om nog zelfstandig
de dagelijkse taken uit te voeren. 141

138

139

Belgian Bone Club, Osteoporose bij de man.
de

Bron: Dr. Christiane Pouliart, Osteoporose, in 'Does medicine treat women and men the same? 16
symposium van de Medical Women's Association of Belgium, 14 november 2009; en in Vrouwenraad,
Meisjes/vrouwen en hun gezondheid, derde trimester 2009.
140

Bron: Voorstel van resolutie van 23 november 2010 inzake preventie en behandeling van osteoporose bij
patiënten
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Koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 7°, en 17ter, A, 7°, en
B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen: dit KB gaat over de terugbetaalbare indicaties
voor DEXA-onderzoek vanaf 1 augustus 2010:
- vrouwen ouder dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van heupfractuur bij
familieleden in de eerste of tweede graad;
- ongeacht de leeftijd of het geslacht als één of meer van de volgende risicofactoren
aanwezig zijn: niet-oncologische low-impact-wervelfractuur; antecedent van
perifere low-impact-fractuur met exclusie van fractuur ter hoogte van vingers,
tenen, schedel, gelaat of cervicale wervelkolom; patiënten met een voorgeschreven
corticoïdentherapie van meer dan drie opeenvolgende maanden in een dosering
equivalent aan > 7,5 mg prednisolon/dag; oncologische patiënten onder
antihormonale therapie of in menopauze als gevolg van de oncologische therapie;
patiënten met minstens één van de volgende risicoaandoeningen: reumatoïde
artritis, evolutieve niet-behandelde hyperthyreoïde, hyperprolactinemie, langdurig
hypogonadisme (inbegrepen therapeutische orchidectomie of langdurige
behandeling met gonadotropi-releasing-hormon- of GnRH-analoog), renale
hypercalciurie, primaire hyperparathyreoïdie, osteogenesis imperfecta,
ziekte/syndroom van Cushing, anorexia nervosa met body mass index < 19 kg/m2,
vroegtijdige menopauze (< 45 jaar);
- herhaling van DEXA-onderzoek na 5 jaar (volgens dezelfde toepassingsregels).
Deze nieuwe nomenclatuur is bedoeld voor risicopatiënten.
In 1997 werd de terugbetaling van niet-selectieve botdensitometrie tijdens een
besparingsronde geschrapt. 142 Maar sinds augustus 2010 wordt een botdensitometrie
terugbetaald bij vrouwen ouder dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van
osteoporose, met name een heupfractuur bij familie van de eerste of tweede graad. Ook bij
jongere mannen en vrouwen kan de botmeting in sommige omstandigheden, die wijzen op
een verzwakt beendergestel, worden terugbetaald. Dat geldt o.m. voor mensen die al
eerder botbreuken opliepen na een eerder onschuldig ongeval, die lange tijd
corticosteroïden moeten nemen, die lijden aan reumatoïde artritis, aan bepaalde
hormonale stoornissen, Anorexia Nervosa (met BMI < 19 kg/m²) of vroegtijdige menopauze
(< 45 jaar). 143
141

Website Federatie van Belgische Podologen, Osteoporose liga OLLO
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Bron: Vrije Tribune door Luc De Clercq, Terugbetaling botmeting is huzarenstukje, in Artsenkrant 2095, 23
juli 2010.
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Nieuwe terugbetalingscriteria botmeting (februari 2011); Wereld Osteoporosedag: Welke geneesmiddelen
nemen bij botontkalking of osteoporose?, (oktober 2017) op www.gezondheid.be
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Bisfonaten tegen osteoporose zijn volledig terugbetaalbaar sedert 1 mei 2017. 144
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De opsporing van osteoporose gebeurt doorgaans via de botdensitometrie. Deze
meet de botmineraaldichtheid (massa calcium in het bot). Een vroegtijdige
opsporing vergemakkelijkt het uitwerken van preventieve maatregelen en
behandeling vooraleer er een breuk optreedt. In het kader van een
opsporingsprocedure moet voor elke persoon één botdensitometrie volledig
vergoedbaar door het RIZIV toegestaan worden, voor vrouwen vanaf de menopauze
met risicofactoren > 13 'one minute risicotest' en met het FRAXrisico op
osteoporosebreuk binnen de 5 of 10 jaar en voor mannen ingeval van blijvende
klachten aan de laagdorsale of lumbale wervelkolom.
Op Vlaams niveau:
Regelmatig informatiecampagne door de regering in samenwerking met de
gemeenschappen waarin volgende leeftijdsgroepen aan bod komen:
- Baby's en kleuters: toediening vitamine D; geen blootstelling aan zonlicht.
- Adolescenten (en hun ouders): melk en melkproducten; bij sterke groei en in geval
van breuk(en) vitamine D; vitamine D3 voor diabetes I, astma en
schildklierafwijkingen; alcoholgebruik doet eerder bot verliezen in plaats van bot
opbouwen tot 27 jaar.
- Ouderen: valpreventie, verbeteren zicht; basistherapie (preventie en behandeling):
vitamine D en in de tweede plaats calcium supplementen, samen te nemen en in
combinatie met anti-osteoporose geneesmiddelen; vitamine K indien nodig;
preventie van botfracturen (rond 60 jaar ontstaan polsfracturen, rond 65 jaar
wervelfracturen, rond 75 jaar heupfracturen: 13.000 per jaar; 2.600 ouderen sterven
binnen het jaar).

Pijn
Uit de Gezondheidsenquête van 2013 145 blijkt dat de gemiddelde score voor lichamelijke
pijn van de volwassen bevolking (van 15 jaar en ouder op een maximum van 100) hoger is
voor vrouwen (27) dan voor mannen (19), wat er op wijst dat vrouwen zich meer dan
mannen gehinderd voelen door lichamelijke pijn bij het uitoefenen van hun activiteiten.
144

RIZIV, De bisfosfonaten tegen osteoporose: terugbetaling vanaf 1 mei 2017. Bisfosfonaten zijn medicijnen
die zich hechten aan botweefsel. Zo remmen ze de botafbraak en verbeteren ze de botdichtheid, waardoor ze
het bot sterker maken.
145

Gezondheidsenquête België 2013. Lichamelijke pijn.
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Ouderen ondervinden meer lichamelijke pijn dan jongeren. Bij mensen van 75 jaar en ouder
loopt de score op tot 34. De laagst opgeleiden hebben een beduidend hogere score (34) dan
de hoogst opgeleiden (20). Deze socio-economische ongelijkheid kan wellicht deels
verklaard worden door de aard van het werk en de fysieke inspanning die daarvoor vereist
is.
De gemiddelde score is lager in het Vlaams Gewest (22) dan in het Waals (25) en het
Brussels Gewest (24).
Hoewel de ruwe cijfers dit niet aangeven, is er na correctie voor leeftijd en geslacht een
significante dalende trend van deze score tussen 1997 en 2013.
Een kwart (26%) van de bevolking van 15 jaar en ouder kampt met matige tot zeer hevige
lichamelijke pijn. Dit geldt meer voor vrouwen (31%) dan voor mannen (21%). De
prevalentie neemt toe met de leeftijd (39% van de 75-plussers), is twee keer zo hoog bij de
laagst opgeleiden (41%) als bij de hoogst opgeleiden (21%) en is toegenomen van 1997
(20%) tot 2008 (28%), maar in 2013 (26%) terug gedaald.
Bij hinder door lichamelijke pijn bij het uitvoeren van normaal werk wordt meer dan 1 op 3
(36%) personen van 15 jaar en ouder daarmee geconfronteerd (nogal tot zeer veel), en dit
geldt iets meer voor vrouwen (39%) dan voor mannen (31%). Hinder door lichamelijke pijn
neemt toe met de leeftijd (44% bij de 75-plussers), is bijna twee keer zo hoog bij de laagst
opgeleiden (51%) als bij de hoogst opgeleiden (27%) en is tussen 1997 (27%) en 2008 (37%)
toegenomen, maar daarna gestagneerd (36% in 2013).
Er is ook een duidelijk verband tussen het hebben van lichamelijke pijn en depressieve
symptomen en slaapproblemen. Mensen met matige tot zeer hevige lichamelijke pijn
hebben 2,8 keer meer kans (P < 0,0001) op depressieve symptomen dan mensen die geen of
een lichte pijn ervaren. Daarnaast komen ook slaapproblemen 2,7 keer (p < 0,05) meer voor
bij mensen met lichamelijke pijn.

Gender en pijn
Volgens het team van de Gezondheidsenquête kunnen geslachtsverschillen met betrekking
tot pijn via verschillende hypothesen verklaard worden. Door hun anatomische verschillen
worden pijnsignalen anders door het zenuwstelsel doorgegeven (vrouwen kunnen
pijnsignalen opvangen die mannen niet zouden kunnen opvangen). Daarnaast kunnen
mannen en vrouwen verschillen in hun cognitieve en emotionele pijnervaring (de drempel
om prikkelingen als pijnlijk aan te duiden is lager bij vrouwen dan mannen) en in hun aanpak
om met pijn om te gaan (pijngedrag). Tenslotte verschillen ze in hun sociale rollen (o.a.
verschil in opvoeding van jongens en meisjes waardoor het meer aanvaardbaar is voor
vrouwen om pijnervaring te rapporteren) en hun werk. In de Westerse samenleving
ondergaan beide geslachten over het algemeen dezelfde fasen van onderwijs, gevolgd door
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werk en pensionering, maar op een bepaald niveau zijn er nog steeds specifieke verschillen.
Al deze biologische, psychologische en sociale factoren dragen bij tot verschillen in
prevalentie tussen mannen en vrouwen.
De hersenstam beschikt over een soort relais waar de opstijgende, pijngeleidende banen en
afdalende banen die de pijngewaarwordingen moduleren elkaar ontmoeten. In deze zone
bevindt zich de hoogste concentratie van morfinereceptoren in het lichaam. Bij vrouwen
zijn de morfinereceptoren minder doeltreffend. Eénzelfde dosis morfine heeft dus minder
effect bij vrouwen dan bij mannen. Seksegebonden verschillen in de structuur en het
functioneren van de hersenen kunnen verklaren dat de pijnpoorten naar de hersenen bij
vrouwen wijder openstaan dan bij mannen. Ook geslachtshormonen hebben een invloed op
de eerste synaps van de pijngewaarwording, laag in het ruggenmerg. Kortom, vrouwen
hebben meer pijnreceptoren, die anders verdeeld zijn dan bij mannen. Ze hebben ook
lagere serotoninespiegels. 146
Door de vergrijzing van onze samenleving komen er meer chronische aandoeningen voor,
die vaak samengaan met lichamelijke pijn. Bovendien neemt de prevalentie van dergelijke
aandoeningen, zoals gewrichtspijn, spierpijn en fibromyalgie, toe met de leeftijd. In
sommige gevallen kan pijn ook minder voorkomen naargelang men ouder wordt. Zo tonen
buikpijn en hoofdpijn (tenminste bij vrouwen) een dalende prevalentie met de leeftijd. Dit
geeft aan dat biologische of psychologische veranderingen bij het ouder worden
beschermend kunnen zijn voor deze kwalen, bv. stress en werkgerelateerde factoren of
buikpijn van gynaecologische oorsprong. Migraine daarentegen komt zelden voor bij
kinderen, maar neemt snel toe vanaf de puberteit, wat de relatie met het pijnhormoon
versterkt. Natuurlijk zullen ook psychologische en biologische factoren gerelateerd met de
veroudering, de pijnprevalentie beïnvloeden.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Onderzoek naar het verband tussen het ziekteprofiel/profiel van pijn van mannen en
vrouwen en de aanpak van de artsen, rekening houdend met de vorderingen in de
research om te komen tot een seksespecifieke en gendergevoelige
behandeling/benadering.
- Artsen en de bevolking bewuster maken dat het nodig is om pijn te verlichten zodat
de levenskwaliteit van de patiënt verbetert en zij/hij haar/zijn leven terug in balans
krijgt.

146

Bron: De Huisarts, 10 december 2009, p. 14: Dr. Michèle Langendries 'Eva bij de dokter', n.a.v. het 16
symposium van de Medical Women's Association of Belgium
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Blijven inzetten op preventie op de werkvloer om bijvoorbeeld problemen zoals
rugpijn te voorkomen. Preventie moet al bij de aanvang van de loopbaan beginnen,
om efficiënt te zijn.

Weesziekten of zeldzame ziekten
In België lijden meer dan 660.000 mensen aan een weesziekte (of zeldzame ziekte). In
Vlaanderen zijn dat naar schatting 360.000 à 480.000 mensen. Dergelijke ziekten, een 7000tal, komen voor bij 1 op 2.000 mensen. 80% van deze ziekten hebben een genetische
oorsprong. 75% treft kinderen. 30% van de patiënten met een zeldzame ziekte
overlijdt voor de leeftijd van 5 jaar. 147
De infofiches van de Koning Boudewijnstichting ZOOM Zeldzame ziekten en van
Pharma.be Zeldzame ziekten & weesgeneesmiddelen bevatten geen v/m gegevens. Begin
2015 werd bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) het Centraal register
zeldzame ziekten opgestart. Het register verzamelt op een gecentraliseerde
manier een set van persoonsgegevens voor alle patiënten met een zeldzame ziekte. De
demografische gegevens over de patiënt die verzameld worden zijn de volgende:
gecodeerd rijksregisternummer, geslacht, geboortedatum, indien van toepassing de
sterftedatum en de postcode van de woonplaats. Momenteel worden de eerste gegevens
verzameld in de genetische centra. Bijgevolg zijn er nog geen onderzoeksresultaten
beschikbaar.
Weesgeneesmiddelen of behandelingen tegen zeldzame ziekten worden sinds 2000 op EUniveau erkend. Volgens de Europese definitie wordt een ziekte beschouwd als zeldzaam als
zij minder dan één op 2.000 personen treft. In België betekent dat maximaal 5.500
patiënten per aandoening. De Europese richtlijn (EG 141/2000) legt de krijtlijnen vast om
het onderzoek, de ontwikkeling en de toegang tot de markt voor weesgeneesmiddelen te
vergemakkelijken. In 2017 werden al 130 weesgeneesmiddelen geregistreerd op EU-niveau.
Voor 95% van de zeldzame aandoeningen bestaat er (nog) geen behandeling. Op dit
moment zijn gen- en celtherapie de meest veelbelovende methoden tegen zeldzame
ziekten. Vaak hebben deze ziekten een genetische oorsprong en houden ze verband met de
mutatie van één gen.
Het Fonds Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, werkte in 2011 42 concrete voorstellen voor maatregelen uit.
Sedert 2013 is er een Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten en daarin staat de rol van de
huisarts centraal. Het plan voorziet een billijke en rechtvaardige toegang tot gepaste
diagnose en gespecialiseerde, up-to-date en multidisciplinaire zorg, opgebouwd en

147

Geen enkele patiënt mag uit de boot vallen, De Standaard, 28 februari 2018, Mediaplanet, p. 2-3; Koning
Boudewijnstichting. ZOOM Zeldzame ziekten.
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georganiseerd in multilevel-netwerken, met als uiteindelijk doel de levenskwaliteit van deze
patiënten op peil te brengen en de kennis, informatie en bewustwording over zeldzame
aandoening
Op Europees vlak bestaan er 24 netwerken van medische experts die gespecialiseerd zijn in
bepaalde groepen zeldzame ziekten. Zo’n netwerk omvat meerdere ziekenhuizen die zich
richten op één groep van zeldzame aandoeningen. Artsen wisselen hun ervaringen uit via
online platformen.
Het Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten is op 11 december 2017 opgericht en het vloeit voort
uit het Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten. Binnen deze koepel zullen organisaties
vertegenwoordigd zijn die zich bezighouden met de opvang, begeleiding en behandeling
van deze patiënten. Het doel is om de levenskwaliteit, de informatie en bewustwording te
verhogen. Het specialistenteam van de Functie Zeldzame Ziekten is een nieuwe
multidisciplinaire groep van experten binnen vier Vlaamse universitaire ziekhuizen. Dit
team is verantwoordelijk voor de oriëntatie van patiënten zonder diagnose. 148 Volgende
netwerken per groep van zeldzame ziekten zijn reeds in opbouw binnen het overkoepeld
Vlaams netwerk: bindweefsel - musculo-skeletaal; bot; metabole aandoeningen; multisysteem vasculair en hart. Volgende prioritaire thema’s worden per netwerk bekeken:
•informatieverstrekking aan patiënten en professionals (o.m. via een overkoepelende
website)
•betrokkenheid/overleg patiëntenverenigingen
•onderlinge afstemming over onderzoek
•vertaling van richtlijnen naar de Vlaamse situatie
•de bestaande structuren verder uitbouwen en verfijnen
Voor veel weesziekten bestaan geen patiëntenorganisaties en dat bemoeilijkt het vinden
van lotgenoten. Voor bepaalde ziekten is er meer aandacht dan voor andere. 149
De Europese referentienetwerken voor zeldzame aandoeningen en complexe ziekten
(European Reference Networks for rare and complex diseases), de zogenaamde ERNs, zijn
op 1 maart 2017 van start gegaan. Het zijn innovatieve grensoverschrijdende
samenwerkingsplatformen tussen specialisten voor de diagnose en behandeling van
zeldzame of weinig voorkomende complexe ziekten. 24 thematische ERN's, die meer dan
900 zeer gespecialiseerde gezondheidszorgunits uit 26 landen overvleugelen, zullen
samenwerken aan een breed scala aandoeningen, van botaandoeningen tot
hematologische ziekten, van kinderkanker tot immunodeficiëntie. Samenvoeging van de
beste expertise van de EU op deze schaal zou elk jaar ten goede moeten komen aan
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Het Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten, De Standaard, Mediaplanet p. 7, 28 februari 2018.
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Geen enkele patiënt mag uit de boot vallen, De Standaard, 28 februari 2018, Mediaplanet, p. 2-3.
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duizenden patiënten met ziekten die een specifieke aanpak van zeer gespecialiseerde
gezondheidszorg vereisen in medische domeinen waar de expertise zeldzaam is.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

-

-

Bij de ontsluiting van statistische gegevens door het Centraal register zeldzame
ziekten moet de m/v cijfers per ziekte gepubliceerd worden en in combinatie met de
leeftijdsgroep en de regio.
Een inventaris van weesziekten waarvoor er patiëntenorganisaties bestaan.
Het faciliteren van de oprichting van nieuwe, ontbrekende patiëntenorganisaties
voor weesziekten.
Meer fundamenteel (klinisch) onderzoek
o rekening houdend met m/v-gegevens;
o fondsenwerving niet enkel beperken tot initiatieven van vrijwilligers , ook
door overheden;
o inzetten op innovatie en digitalisering (via big data-onderzoek en machine
learning algoritmes,…).
Een structuur (verder uitbouwen) van erkende expertisecentra en
referentienetwerken om te vermijden dat patiënten jaren op zoek zijn naar een
diagnose en samenwerking met patiëntenorganisaties; indien nodig zelfs op EUniveau.
De overheid moet lobbyen bij de farmaceutische bedrijven om de prijzen van
weesgeneesmiddelen, die vaak zeer duur zijn wegens weinig patiënten, te doen
dalen.

Geestelijke gezondheid
Definitie geestelijke gezondheid
De WHO definieert geestelijke gezondheid als een toestand van fysiek, geestelijk en sociaal
welbevinden; als een staat van emotioneel en psychologisch welzijn waarbij een persoon in
staat is zijn cognitieve en emotionele vermogens uit te oefenen, zijn maatschappelijke rol te
vervullen, te voorzien in de behoeften van het dagelijks leven, bevredigende en volwassen
relaties te onderhouden met anderen, constructief bij te dragen aan veranderingen in de
omgeving en zich aan te passen aan externe omstandigheden en interne conflicten.
"Geestelijke stoornissen" omvatten onder meer depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie,
angststoornissen, dementie en autisme.
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EU-initiatieven geestelijke gezondheid
Europese Commissie
Voor beleid en diensten op het gebied van geestelijke gezondheid zijn de afzonderlijke EUlidstaten zelf verantwoordelijk. In de afgelopen decennia is echter steeds meer gebleken dat
het noodzakelijk is geestelijke gezondheid toe te voegen aan de prioriteiten van de
Europese volksgezondheidsagenda.
Het gemeenschappelijk optreden inzake geestelijke gezondheid en welzijn schept een
kader voor beleidsmaatregelen op Europees niveau. Het bouwt voort op de resultaten van
het Europees pact voor actie op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. Het
gemeenschappelijk optreden wordt gefinancierd door het Europees Agentschap voor
gezondheid en consumenten.
De prioriteiten van het Gemeenschappelijk optreden inzake geestelijke gezondheid en
welzijn:
- Depressie, suïcide en e-gezondheidszorg
- Zorg binnen de gemeenschap
- Geestelijke gezondheid op het werk
- Geestelijke gezondheid op school
- Geestelijke gezondheid integreren in al het beleid
Deze prioriteiten zitten vervat in het EU-actiekader inzake geestelijke gezondheid en
welzijn 2016.

Resolutie Europees Parlement Gendergelijkheid in de geestelijke gezondheid
Volgens de Resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2017 over de bevordering
van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek moet
geestelijke gezondheid op holistische wijze worden benaderd door rekening te houden met
sociale, economische en omgevingsfactoren, waardoor een psychosociale,
samenlevingsomspannende aanpak is vereist om het hoogst mogelijke niveau van
psychisch welzijn voor alle burgers te bereiken. De holistische strategie moet ook een
levenscyclusperspectief omvatten, rekening houdend met verschillende factoren die op
verschillende wijze van invloed zijn op personen van verschillende leeftijden. De specifieke
kwetsbaarheden van bepaalde groepen zoals tienermeisjes en oudere vrouwen moeten in
aanmerking worden genomen.
Lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn onderling met elkaar verbonden en allebei
essentieel voor algemeen welzijn. Een slechte geestelijke gezondheid kan leiden tot
chronische lichamelijke aandoeningen en personen met chronische lichamelijke
aandoeningen hebben een grotere kans om psychische problemen te ontwikkelen.
Ondanks deze bekende verbanden krijgt onderzoek naar lichamelijke gezondheid vaak
voorrang boven onderzoek naar geestelijke gezondheid.
De EP-resolutie stelt ook vast dat de geestelijke gezondheid van vrouwen en meisjes
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negatief wordt beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren, waaronder prevalerende
genderstereotyperingen en discriminatie, objectificatie, gendergeweld en intimidatie, de
werkomgeving, de balans tussen werk en privéleven, sociaaleconomische omstandigheden,
ontbrekende of kwalitatief ondermaatse geestelijke gezondheidseducatie en beperkte
toegang tot geestelijke gezondheidszorg.
Hormonale veranderingen tijdens de perimenopauze, en in de periode na de menopauze,
kan de emotionele gezondheid van vrouwen aantasten en leiden tot geestelijke
gezondheidsproblemen, waaronder depressie en angsten. Hypergevoeligheid voor de
symptomen kan de tijdige ontdekking en de juiste behandeling ervan in de weg kan staan.
De bepalende factoren voor geestelijke gezondheid en welzijn verschillen van man tot
vrouw en tussen leeftijdsgroepen. Factoren zoals genderongelijkheid,
inkomensongelijkheden, de grotere blootstelling van vrouwen aan armoede en zwaar werk,
sociaaleconomische discriminatie en op gender gebaseerd geweld, ondervoeding en honger
kunnen hen verder blootstellen aan geestelijke gezondheidsstoornissen.
Volgens de Wereld gezondheidsorganisatie (WGO) bestaat er op het vlak van ernstige
geestelijke stoornissen geen duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen, maar depressies,
angsten, stress, somatisering en eetstoornissen doen zich vaker voor bij vrouwen en
drugsmisbruik en antisociale persoonlijkheidsstoornissen vaker bij mannen. Van alle
neuropsychiatrische aandoeningen heeft depressie procentueel gezien de hoogste
ziektelast en voor vrouwen is die hoger dan voor mannen. Depressie is bij vrouwen tussen 15
en 44 jaar de grootste oorzaak van ziektelast.
De diagnosticering van psychische aandoeningen heeft een sterke genderdimensie; bij
vrouwen eerder dan bij mannen wordt de diagnose van een psychische aandoening gesteld.
De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht een wereldwijde toename van geestelijke
gezondheidsproblemen. Deze tendens wordt ook in België bevestigd.
Lesbische en biseksuele vrouwen, transgenders en interseksuele personen krijgen te maken
met specifieke gezondheidsproblemen die voortvloeien uit minderhedenstress,
gedefinieerd als een hoog niveau van angst en stress als gevolg van vooroordelen,
stigmatisering en ervaringen met discriminatie, evenals met medicalisering en
pathologisering. De specifieke gezondheids- en welzijnsuitdagingen van deze groep
moeten in elke geestelijke gezondheidsstrategie in aanmerking moeten worden genomen.
Veel voorkomende vormen van somatisering die vaker bij vrouwen worden
gediagnosticeerd dan bij mannen, zijn fybromyalgie en chronische vermoeidheid.
Vrouwen op het werk worden meer worden blootgesteld aan pesterijen en/of seksuele
intimidatie, die psycho-fysieke klachten veroorzaken bij het slachtoffer.
Personen met een handicap lopen risico lopen op versterkte geestelijke
gezondheidsproblemen.
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OESO over België
De OESO wijst op 1 op 5 van de Belgische jongeren met psychische problemen en op het
hoge zelfdodingscijfer: 150
Figuur: Infografiek OESO over mentale gezondheid van jongeren in België

De Belgische gezondheidsenquête
De belangrijkste uitkomst die uit het geheel van de geestelijke gezondheidsindicatoren van
De Belgische Gezondheidsenquête 2013 151 springt, is de duidelijke verslechtering van de
psycho-emotionele toestand van de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder tussen 2008 en
2013.
Op nationaal niveau heeft één op drie personen (32%) van 15 jaar en ouder psychische
problemen die op de ene of andere manier verwijzen naar een ‘slecht in zijn vel zitten’, een
stijgende trend aangezien van 2001 tot 2008 slechts één op vier personen (25%-26%)
dergelijke problemen aangaf.
Wanneer gepeild wordt naar specifieke problemen met betrekking tot de geestelijke
gezondheid, dan vertoont 10% van de bevolking van 15 jaar en ouder angstproblemen, 15%
signalen van depressieve gevoelens en 30% rapporteert slaapproblemen op het moment van
het interview. Al deze aandoeningen zijn in de bevolking toegenomen sinds de laatste

150

OECD Health Policy in Belgium, 2016

151

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Geestelijke gezondheid
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enquête van 2008. Daarnaast heeft 8% mogelijk een eetstoornis. Verder geeft 7% van de
inwoners aan een depressie te hebben gehad in het jaar voorafgaand aan het interview. 81%
van hen werd opgevolgd door een gezondheidswerker, 72% heeft hiervoor geneesmiddelen
genomen en 28% heeft hiervoor psychotherapie gevolgd. Depressie als dusdanig lijkt niet te
zijn toegenomen sinds de laatste enquête, maar de aanpak van de ziekte blijkt minder goed
te zijn dan in 2008.
De belangrijkste punten die in de Belgische Gezondheidsequête 2013 aan het licht komen
over recente emotionele problemen (angststoornissen, depressieve gevoelens,
slaapproblemen, maar ook eetstoornissen) kunnen als volgt worden samengevat:
- Vrouwen hebben meer emotionele problemen dan mannen.
- Tot nu toe hadden jongeren minder kans op deze problemen, maar volgens de
enquête van 2013 nam deze prevalentie ook bij jongeren duidelijk toe.
- Lager opgeleide personen hebben een hoger risico op emotionele problemen.
- De proportie van personen met emotionele problemen is lager in het Vlaams Gewest
dan in de twee andere gewesten van het land.
- De prevalentie van emotionele problemen is in de loop van de laatste vijf jaar sterk
gestegen, en dit in de drie gewesten van het land.
- Er is een sterke co-morbiditeit tussen de bestudeerde emotionele problemen. Zo
komen symptomen van depressieve gevoelens en angststoornissen samen voor bij
9% van de bevolking van 15 jaar en ouder, en heeft 7,3% van de bevolking ook nog
slaapproblemen. 152
Vrouwen hebben vaker dan mannen geestelijke gezondheidsproblemen. Zij ervaren deze
problemen vaker op een jongere leeftijd (< 25 jaar), maar ook op een latere leeftijd (> 75
jaar) dan mannen. Verder nemen meer vrouwen dan mannen psychotrope geneesmiddelen,
zowel slaap- en kalmeringsmiddelen, als antidepressiva. Daarentegen is het geslacht geen
risicofactor voor wat betreft zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen in het afgelopen
jaar.
De meeste geestelijke gezondheidsindicatoren variëren in functie van de leeftijd, en voor
veel indicatoren situeert de kritieke leeftijd zich tussen 25 en 55 of 65 jaar, wat overeenkomt
met de actieve bevolking. Eetstoornissen komen vaker voor bij jongeren (vrouwen) en
nemen doorgaans af met de leeftijd, terwijl slaapstoornissen en zelfgerapporteerde
depressie vaker voorkomen wanneer men ouder wordt. Zo ook neemt het gebruik van
slaap- en kalmeringsmiddelen toe met de leeftijd, vooral bij vrouwen.

152

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Geestelijke Gezondheid.
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153
Wat het psychisch onwelbevinden betreft geeft de Belgische Gezondheidsenquête 2013.
Geestelijke Gezondheid aan dat de gemiddelde GHQ-score van onwelbevinden bij de
bevolking van 15 jaar en ouder 1,7 (op 12) is, een waarde die sinds de enquête van 2008 is
toegenomen (1,3) . Deze uitgesproken trend suggereert dat de bevolking van 2013 meer
psychische symptomen vertoont. De gemiddelde GHQ-score van onwelbevinden
ongunstiger bij vrouwen dan bij mannen (1,9 versus 1,5). Personen uit de laagst geschoolde
huishoudens (diploma lager of geen diploma) hebben gemiddeld een hogere score van
onwelbevinden. In het Vlaams Gewest hebben mannen minder vaak psychische problemen
of een reële kans op een psychische aandoening (26% bij [2+] en 14% bij [4+]) dan vrouwen
(respectievelijk 32% en 18%).
De Sociale Staat van Vlaanderen geeft gelijkaardige resultaten over psychisch
onwelbevinden:154
- 1 op 4 Vlamingen kampt met psychisch onwelbevinden;
- Evolutie tussen 1997 en 2008 (+ 14 jaar) volgt een u-curve maar er is toch een daling;
- Een hoger percentage vrouwen dan mannen rapporteert psychisch onwelbevinden: van
ca. 32% vrouwen in 1997 (bijna 25% mannen) naar 26 % vrouwen in 2008 (20%
mannen).
Het VUB-onderzoek Gender differences in mental health problems among adolescents and
the role of social support: results from the Belgian health interview surveys 2008 and 2013
(2018), focust op de mentale gezondheidsproblemen bij adolescente meisjes en jongens. De
onderzoekers stellen genderverschillen vast voor psychische stress, angstgevoelens en
depressie die bij meisjes significant meer voorkomen dan bij jongens. Adolescenten die
bovendien ontevreden zijn over hun sociale contacten en weinig sociale steun hebben
rapporteren ook meer psychische stress, angst en depressie. Jong volwassen mannen
tussen 20 en 25 jaar ondervinden meer psychische stress dan adolescente jongens tussen 15
en 19 jaar. De prevalentie voor angst en depressie stijgt substantieel tussen 2008 en 2013 bij
meisjes en in mindere mate bij jongens.
De onderzoekers besluiten dat de verbetering van sociale steun voor jongeren als een
beschermende buffer kan dienen voor hun mentale problemen.
Er is nood aan :

153

Geschat door de GHQ-12, varieert op een schaal van 0 tot 12, waarbij een hogere score duidt op een grotere
waarschijnlijkheid van een psychische aandoening.
154

Sociale staat van Vlaanderen, 2013
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Verder causaal onderzoek om doeltreffende preventieve strategieën te kunnen
ontwikkelen. Vooral de transitie van secundair naar hoger onderwijs moet
bestudeerd worden.
Onderzoek naar welke sociale relaties er belangrijker; hoe verschillende sociale
relaties op elkaar inwerken en welke aspecten van sociale relaties er gunstig zijn
voor de mentale gezondheid voor late adolescenten en jongvolwassene vrouwen en
mannen.

Federaal beleid
Binnen de FOD Volksgezondheid is de Cel Geestelijke Gezondheidszorg nauw betrokken bij
de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg in België. Operationele samenwerking
en efficiënt partnerschap zijn daarvan de pijlers. Multidisciplinaire zorgnetwerken moeten in
de toekomst kunnen reageren op elke zorgvraag met een individueel zorgtraject. De
uiteindelijke bedoeling is dat mensen in hun eigen leefwereld en hun eigen sociale context
ondersteuning krijgen.
Meer inlichtingen over de hervorming voor de leeftijdsdoelgroep ‘volwassenen en
jongvolwassenen’ staat op de website www.psy107.be; met o.a. de Gids Naar een betere
geestelijke gezondheid door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken. Vlaanderen.
Meer inlichtingen over de hervorming voor de leeftijdsdoelgroep ‘kinderen en jongeren’ is te
vinden op de website www.psy0-18.be.
De federale thema's geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en jongvolwassenen
gaan over internering, dubbele diagnose; crisiseenheden.
De federale thema’s geestelijke gezondheidszorg voor kinderen vanaf 12 jaar en jongeren
handelen over het aanbod van een intensieve klinische behandeling voor justitiële jongeren
met een psychiatrische problematiek.
In 2013 maakte Itinera een stand van zaken op: Hoe gezond is de geestelijke
gezondheidszorg in België? De feiten achter de mythen
Enkele bevindingen:
- Psychische stoornissen zijn in België de belangrijkste oorzaak van invaliditeit, 27%
van het langdurig ziekteverzuim kent een psychische oorzaak en de
levensverwachting van psychiatrische patiënten is gemiddeld 15 jaar korter.
- 1 op de 2 patiënten krijgt geen zorg, slechts 25% ontvangt gepaste zorg. De zorg
komt vaak te laat.
- België blijft wereldwijd koploper in het opnemen van patiënten in psychiatrische
instellingen.
- Drie zelfdodingen per dag = top drie van Europa
- Bijna 20% gebruik psychofarmaca
- Vlaanderen kent een opvallend hoog cijfer heropnames binnen 30 dagen in
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psychiatrische ziekenhuizen: 25% bij schizofrenie, 20% bij manische-depressie
Problematische alcoholconsumptie 10% en stijgend

Itinera pleit ervoor om de financiering van de gezondheidszorg fundamenteel bij te sturen,
de zorg in de samenleving te integreren als alternatief voor opname van patiënten in
psychiatrische instellingen, kwaliteit centraal te plaatsen in het eigenbelang van alle
actoren, in te zetten op vroegtijdige detectie en tegemoet te komen aan werkelijke
preventie- en zorgnoden.
Aanbevelingen van Itinera 2013:
1. Hervorm de financiering met nadruk op kwaliteit en netwerkvorming. Voer een
systeem in van verantwoorde dagen, zoals in de algemene ziekenhuizen.
2. Werk de ongewenste effecten van het huidige eigen bijdragesysteem van de patiënt
in de GGZ weg.
3. Versterk de gerichte opleiding en doorverwijzingsmechanismen van de eerste lijn.
4. Converteer de middelen van één derde van de huidige residentiële bedden naar
alternatieven in de filosofie van artikel 107. Breng hierbij ook alle partners aan tafel
die momenteel nog de boot afhouden.
5. Hervorm het personeelsbeleid met taakverschuiving en functiedifferentiatie.
6. Doorbreek de silo’s die in de GGZ soms nog meer voorhanden zijn dan in andere
zorgsectoren met behulp van ketenzorg en voortgezette, gecoördineerde zorg, met
een protectief effect tot gevolg.
7. Responsabiliseer de kernspelers van het brede onderwijs en de werkgevers.
8. Versterk de forensische psychiatrie en de zorg voor geïnterneerden. Maak hier de
eerste prioriteit van met een veel ruimere aanpak dan een aanbod van twee
bijkomende detentiecentra.
9. Zet meer in op positieve activatie en ondersteuning, in combinatie met
aanmoedigende in plaats van afremmende prikkels. Herdefinieer de rollen hiertoe.
10. Versterk ICT, innovatie en onderzoek in de GGZ, met een gerichte rol van FWO, IWT,
enz.

Terugbetaling sessies psycholoog
Vanaf maart 2019 betaalt een patiënt (18-64 jaar) voor de eerste vier sessies
eerstelijnspsychologie bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog nog maximum
11 euro remgeld. Voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming kan dat dalen tot 4
euro. In overleg met de huisarts kan eenmalig een uitbreiding tot 8 sessies aangevraagd
worden.
Voor de terugbetaling is wel een doorverwijzing door een huisarts of door een psychiater
nodig. Die moet vaststellen of de patiënt lijdt aan bijvoorbeeld een angststoornis, een
matige depressie of een alcoholverslaving. Na de vier eerste sessies is een eenmalige
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verlenging met nogmaals vier sessies mogelijk.
De erkende klinisch psychologen of orthopedagogen ontvangen in totaal 60 euro voor de
eerste sessie van 60 minuten. Voor de volgende sessies krijgen ze 45 euro voor 45 minuten
contact met de patiënt. 155
Deze maatregel sluit aan bij de internationale aanbevelingen over een getrapt en gelaagd
aanbod aan geestelijke gezondheidszorg, op basis van wetenschappelijke studies.
De Vrouwenraad vraagt
Op federaal niveau:
-

-

De evaluatie en op basis daarvan eventueel nog een uitbreiding van het aantal
sessies in de toekomst voor mensen met langdurige psychologische problemen
zodat het voor hen betaalbaar blijft om naar een psycholoog te gaan.
Een structurele en financiële inbedding van de eerstelijnspsychologische zorg.
Dringende hulp voor psychisch lijden via spoedgevallendiensten. 156

Vlaams beleid
In de Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gezin 2014-2019 staat volgende operationele
doelstelling:
We stroomlijnen het aanbod van onder meer zorgactoren op de eerste lijn, ziekenhuizen,
revalidatiecentra, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten en diensten geestelijke gezondheidszorg,
om mensen vanuit een netwerk gedeelde zorg te kunnen bieden.
De focus ligt verder op:
- Beeldvorming, preventie en curatie van geestelijke gezondheidsproblemen.
- Aanbod eerstelijnspsychologie.
- Kwaliteitsvolle promotie van geestelijke gezondheid en evidence based preventie
van psychische stoornissen.
- De evolutie naar meer herstelgerichte zorg en bij het ontwikkelen zorgcircuits ook
ervaringsdeskundigen te betrekken, zowel patiënten als familieleden.
- Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg betekent het versterken
van personen met psychische stoornissen en het werken aan inclusie van deze
doelgroep door sociale re-integratie en het stimuleren van een volwaardig
burgerschap.
- Specifieke aandacht voor de psychiatrische noden van personen met een beperking
en mensen met een verslaving.

155

Vier sessies bij de psycholoog terugbetaald, Knack, 18/05/2018.

156

Zie: Spoedarts stuurt meisje met zelfmoordgedachten wandelen, Sociaal.net, 11/06/2018.
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Ziekenhuizen: uittekening van regionale samenwerking tussen de zorgaanbieders.
De organisatie van het zorglandschap wordt aangestuurd door de zorgvraag van de
patiënt.
Een revalidatiebeleid dat rekening houdt met de evoluerende noden van de
patiëntenpopulatie en met de integratie in de Vlaamse Sociale Bescherming.
Samenwerking tussen zorgberoepen.
Hervorming van de jeugdhulp.
Een gericht beleid om geweld, misbruik en kindermishandeling beter aan te pakken;
betere toegankelijkheid 1712.
Actualiseren van de engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele
integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang.
De uitvoering van de resolutie betreffende de erkenning van slachtoffers van het
historisch geweld en misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen en
het omgaan met geweld in het algemeen.
Betere samenwerking tussen politie, justitie en welzijn op het vlak van
slachtofferzorg.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een websiterubriek Geestelijke
Gezondheidszorg.
Thema’s die op de website aan bod komen zijn:
-

Kwaliteitsindicatoren voor Geestelijke Gezondheid
Projecten eerstelijnspsychologie
Het aanbod geestelijke gezondheid in Vlaanderen: de Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg, initiateven beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen,
psychiatrische ziekenhuizen, overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg,
revalidatieovereenkomsten
Het decreet geestelijke gezondheidszorg 2018 legt het fundament voor de toekomstige
organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Het decreet omvat alle
bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de
krijtlijnen van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid dat al in uitvoering is, worden
definitief vastgelegd. Dit kaderdecreet legt een juridische basis voor de erkenning,
programmatie en samenstelling van de netwerken geestelijke gezondheid. De netwerken
dienen volgens het decreet zo breed mogelijk en intersectoraal samengesteld te worden om
zo een ‘health in all policies’-beleid te bekomen en alle betrokken partners uit de
verschillende beleidsdomeinen in de besluitvorming in te sluiten. Het decreet maakt
onderscheid tussen zelfzorg, generalistische basiszorg en gespecialiseerde zorg. Er
wordt duidelijk ook gekozen voor ervaringsdeskundigen.
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Cijfers geestelijke gezondheid
En cijfers over zelfdoding (zie verder bij zelfdoding) en gestelde diagnoses in de Centra voor
Geestelijke Gezondheidzorg 2014: 157
In CGG’s en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) komen relatief meer
vrouwen voor een behandeling dan mannen. In psychiatrische ziekenhuizen (PZ), initiatieven
beschut wonen (BW) en psychiatrische verzorgingshuizen (PVT) worden dan weer meer
mannen opgenomen dan vrouwen.
• De vaakst voorkomende diagnoses bij CGG zijn ‘stoornissen uit de kindertijd’(17%)
en ‘aan middelen gebonden stoornissen’(16%) bij mannen, en
‘stemmingstoornissen’ (32%) bij vrouwen.
• De vaakst voorkomende diagnoses in PAAZ zijn ‘aan middelen gebonden
stoornissen’(42%) bij mannen, en ‘stemmingstoornissen’ (35%) bij vrouwen.
o ‘Stoornissen uit de kindertijd’ komen hier minder voor, omdat op een PAAZ
enkel (jong)volwassenen vanaf 16 jaar worden opgenomen
• De vaakst voorkomende diagnoses in PZ zijn ‘aan middelen gebonden
stoornissen’(32%) en ook wel ‘schizofrenie en andere psychotische stoornissen’
(24%) bij mannen, en ‘stemmingstoornissen’ (28%) bij vrouwen.
• De vaakst voorkomende diagnoses in BW en PVT zijn ‘schizofrenie en andere
psychotische stoornissen’ bij zowel mannen als vrouwen
o In BW had 49% van de mannen en 40% van de vrouwen deze diagnose.
o In PVT had 47% van de mannen en 48% van de vrouwen deze diagnose.
Uit de cijfers van de CGG’s voor 2016 blijkt dat: enkel bij kinderen en jongeren er meer
jongens dan meisjes zijn (12 jongens tegenover 10 meisjes). Dat komt mogelijk door het
soort problemen waarmee die jonge jongens zich aanmelden bij een CGG. In de andere
leeftijdsgroepen is er telkens een overwicht van vrouwen. • 18-59 jaar: 10 mannen
tegenover 13 vrouwen • +60 jaar: 10 mannen tegenover 20 vrouwen.
Cliënten van bijna alle leeftijden komen voornamelijk voor psychische problemen naar een
CGG. De enige uitzondering zijn de jongens (0-17 j): die komen voornamelijk met
gedragsproblemen. Dat verklaart wellicht waarom op jonge leeftijd meer jongens dan
meisjes naar een CGG gaan. In de andere leeftijdsgroepen is dat omgekeerd.
Verslavingsproblemen zijn vooral een reden voor cliënten tussen 18 en 59 jaar. Mannen
gaan er vaker voor naar een CGG dan vrouwen. Vrouwen melden zich vaker met
interactieproblemen en verwerkingsproblemen. Verwerkingsproblemen zijn ook een vaak
gehoorde reden bij 60+’ers (mannen en vrouwen).
Over het algemeen moeten cliënten langer dan 1 maand wachten op hun intakegesprek.

157

Gestelde diagnoses in verschillende GGZ-sectoren (2014); op Website Agentschap Zorg en Gezondheid.
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De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) ijvert voor een geestelijk
gezond Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers
(patiënten en mantelzorgers) en maakt zelf ook deel uit van tal van Vlaamse en Europese
organisaties. VVGG heeft een portaalsite www.geestelijkgezondvlaanderen.be met info
over hulp zoeken, cijfers, projecten,…
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

-

België/Vlaanderen moet verder opvolging geven aan het EU-kompas voor actie
inzake geestelijke gezondheid en welzijn 158 via een ambitieuze strategie die een
holistische psychosociale en samenlevingsomspannende benadering bevat met een
sterke genderpijler, inclusief LGBTI-personen en aan de aanbevelingen in de
Resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2017 over de bevordering van
gendergelijkheid in de geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek
Er is nood aan specifiek beleid dat ervoor zorgt dat er
geestelijkegezondheidsdiensten beschikbaar zijn voor groepen kwetsbare vrouwen
zoals vrouwen in detentie, vrouwen die die te maken hebben met intersectionele
discriminatie, lesbische en biseksuele vrouwen, transseksuele en interseksuele
personen, vrouwelijke vluchtelingen en migranten, vrouwen die in armoede leven,
vrouwen die te kampen hebben met sociale uitsluiting, vrouwen die tot etnische
minderheden behoren, vrouwen met een handicap, oudere vrouwen, alleenstaande
moeders, Romavrouwen.
Er is nood aan een gendergevoelige opleiding op het vlak van geestelijke
gezondheid voor medewerkers en functionarissen die werken met deze kwetsbare
groepen.

Op Vlaams niveau:
-

Een actualisering van cijfergegevens inzake de gestelde diagnoses m/v in de Centra
voor Geestelijke Gezondheidzorg en publicatie op de website van het Vlaams

158

https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_compass_nl Het EU-kompas voor maatregelen op het
gebied van geestelijke gezondheid en welzijn is een online-mechanisme voor het verzamelen, uitwisselen en
analyseren van informatie over beleid en activiteiten van stakeholders in de geestelijke gezondheidszorg.
Tussen 2015 en 2018 zal het kompas informatie verspreiden over het Europees Kader voor actie op het gebied
van geestelijke gezondheid en welzijn. Het evalueert beleid en activiteiten van de EU-landen en ngo's door:
het aanduiden en verspreiden van Europese goede werkwijzen; het verzamelen en verspreiden van gegevens
over de activiteiten van stakeholders en EU-landen door drie jaarlijkse enquêtes; het opstellen van
drie jaarlijkse verslagen en het organiseren van conferenties/fora; het organiseren van workshops in alle EUlanden, IJsland en Noorwegen
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Agentschap Zorg en Gezondheid in de websiterubriek Geestelijke Gezondheidszorg
en op basis van de resultaten beleidsmaatregelen verder gendergevoelig uitwerken.
De onderwijsniveaus moeten aandacht besteden aan het thema lichamelijke
gezondheid en de link met geestelijke gezondheid (en vice-versa) met aandacht voor
specifieke kwetsbaarheden (personen met een handicap, LGBTIQ,…) en
genderstereotyperingen.

Focus op eetstoornissen - depressie - zelfdoding
Eetstoornissen
Precieze cijfers van DSM-diagnoses (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
van eetstoornissen bij mannen (of vrouwen) zijn er voor Vlaanderen niet.
Er zijn wel prevalentiegegevens beschikbaar uit enquêtes.
In de Belgische Gezondheidsenquête 2013 werd voor het eerst de SCOFF vragenset
opgenomen. Dit is een screeningsinstrument, gebaseerd op 5 vragen, dat het risico op een
eetstoornis detecteert. Hieruit blijkt dat 8% van de Belgische bevolking ouder dan 15 jaar
mogelijk een eetstoornis (anorexia nervosa en boulemie) heeft.159 Meer vrouwen dan
mannen vertonen signalen van een eetstoornis (respectievelijk 10% en 6%) en dit verschil is
significant na correctie voor leeftijd. De prevalentie van eetstoornissen neemt enigszins af
met de leeftijd. Deze prevalentie ligt tussen 10% en 12% bij de personen in de leeftijdsgroep
van 15 tot 44 jaar, neemt af tot 7-8% bij de personen in de leeftijdsgroep van 45 tot 74 jaar,
om vervolgens te dalen tot 2% bij de personen van 75 jaar en ouder. De leeftijdsverdeling is
verschillend volgens het geslacht. Bij mannen wordt er een relatief stabiele verdeling van de
prevalentie van eetstoornissen volgens de leeftijd waargenomen. Bij vrouwen is er een
daling met de leeftijd, aangezien 16-17% in de leeftijdsgroep van 15-34 jaar hieraan lijdt, een
percentage dat progressief afneemt tot 2% bij de oudsten. Eetstoornissen lijken minder
vaak voor te komen bij personen uit huishoudens met het hoogste opleidingsniveau (6%)
dan bij personen uit huishoudens met het laagste opleidingsniveau (11%). Personen die een
eetstoornis zouden kunnen hebben, komen meer voor in stedelijke gebieden (10%) dan in
halfstedelijke gebieden (6%).
In het Vlaams Gewest vertoont gemiddeld 6,5% van de Vlamingen signalen van verhoogd
risico op een eetstoornis; 8% van de vrouwen en 5% van de mannen. De prevalentie van
eetstoornissen neemt af met de leeftijd bij vrouwen van 18% bij de jongsten tot 6% bij
vrouwen tussen 45 en 74 jaar, tot 2% bij de oudsten (75 jaar en ouder). De prevalentie van
deze stoornissen volgens leeftijd fluctueert bij mannen tussen 2% en 6%. De prevalentie is
lager bij personen uit huishoudens met de hoogste opleiding (3% bij diegenen met een
diploma hoger onderwijs tegenover 10% bij diegenen met een diploma lager onderwijs). De
prevalentie varieert niet volgens de urbanisatiegraad.

159

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Geestelijke Gezondheid.
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In de nationale voedselconsumptiepeiling van 2014 werd de ‘Eating Attitude Test’
afgenomen. Dit is eveneens een vragenlijst die signalen van risico’s op eetstoornissen
detecteert. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat 4% van de Belgische vrouwen
(tussen 10 en 64 jaar) en 3,5% van de Belgische mannen een risico op een eetstoornis zou
kunnen hebben.
Uit Europees onderzoek blijkt dat de levensloopprevalentie van eetstoornissen bij
volwassenen in België 3,5% bedraagt. Dit cijfer ligt beduidend hoger dan in Nederland en dan
het Europees gemiddelde. Eetstoornissen komen het vaakst voor bij adolescente en
jongvolwassen vrouwen. Het aantal DALY’s 160 dat verloren zou gaan door eetstoornissen
(anorexia nervosa en boulimia nervosa) in België is voor 2015 geraamd op 4.735 DALY’s.
Voor eetstoornissen varieert de jaarlijkse kost van een eetstoornis per patiënt naargelang
de studie met cijfers van 1.150 tot 7.180 euro per persoon.
Het aantal gevallen van eetstoornissen bij kinderen zit de laatste jaren in stijgende lijn. De
opnames in psychiatrische diensten zijn toegenomen van 217 in 2005 naar 253 in 2012. In
niet-psychiatrische diensten schommelen de cijfers: 167 in 2005, 194 in 2006, 206 in 2007,
136 in 2008, 170 in 2009. 161
De MPG (minimale psychiatrische gegevens) tonen aan dat in het ziekenhuis bij 45 % van de
behandelde anorexia een duidelijke verbetering wordt gerealiseerd. Bij 30 % blijven er
klachten aanwezig, en bij 25 % wordt de toestand chronisch of is er sprake van overlijden
door ondervoeding of suïcide.
Bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) tellen we in 2015 392 actieve
zorgperiodes met een eetstoornis als diagnose. 43,6% was 24 jaar of jonger. Eén op vier van
de actieve zorgperiodes is afkomstig van iemand tussen 25 en 34 jaar. Bekijkt men de
evolutie van de leeftijdsverdeling, dan kan men stellen dat het relatieve aandeel vermindert
bij de jongste leeftijdsgroepen richting oudere leeftijdsgroepen. Zo daalde het aantal
actieve zorgperiodes bij kinderen tussen 0 en 14 jaar van 10,7% in 2007 naar 5,9% in 2015.
Daar tegenover staat een stabilisatie tot lichte toename bij de 55-plussers tussen 2007 en
2015. Voor de leeftijden tussen 18 en 44 jaar is de evolutie minder duidelijk. Sommige

160

De ziektelast ('Burden of Disease') is de hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt
wordt door ziekten. De ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's ('Disability-Adjusted Life-Years'). De DALY
kwantificeert gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige
sterfte en de jaren geleefd met ziekte. Het concept is afkomstig van de 'Global Burden of Disease' studie
(GBD)van de Wereldbank en de WHO.
161

Cijfers met opdeling in leeftijdsgroepen bij kinderen 0-9, 10-13, 14-17 jaar en onderscheid anorexia en
boulemie: Schriftelijke vraag nr. 5-8549 20/03/2013
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groepen dalen, terwijl andere leeftijdsgroepen stijgen zoals de 25- tot 34-jarigen
(Agentschap Zorg & Gezondheid, 2016).
Wat psychiatrische opnames betreft waren er in 2013 805 opnames voor eetstoornissen. De
helft van alle opnames is afkomstig uit de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar (50,3% in 2013),
gevolgd door de leeftijdsgroep van 25- tot 34- jarigen met 21,9%.
Voor zowel CGG als psychiatrische opnames is vast te stellen dat het overgrote deel van
patiënten met eetstoornissen vrouwen zijn en die verdeling op vlak van geslacht is constant
doorheen de tijd. In Vlaanderen is er dus een niet te verwaarlozen groep van zowel mannen
als vrouwen die kampen met eetproblemen of zelfs eetstoornissen. Er zijn geen aparte
prevalentiecijfers m.b.t. vrouwen van middelbare leeftijd. 162
Aan de basis van een eetstoornis ligt niet één oorzaak. Het Expertisecentrum
opvoedingsondersteuning geeft een kort overzicht. 163 Zo liggen onder andere conflicten
binnen het gezin vaak aan de oorsprong van eetstoornissen bij kinderen.
Vlaanderen bouwt (conform de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie) een
‘stepped care’ aanbod uit en dit volgens het subsidiariteitsprincipe (waar mogelijk zo dicht
mogelijk in en bij het natuurlijke milieu van de cliënt en zijn of haar omgeving). Dicht bij huis
kunnen personen met een eetstoornis terecht bij huisartsen, diëtisten, CGG en de Centra
voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Regionaal is er een gespecialiseerd aanbod van
psychologen, psychiaters, CGG, diëtisten, en algemene ziekenhuizen en op Vlaams niveau
is er een aanbod van gespecialiseerde residentiële teams. 164
Eetexpert (Vlaamse partnerorganisatie) heeft een aanbeveling Rapporteren over
eetstoornissen: hoe je respectvol kan berichten over gewicht, eetstoornissen en
eetpatronen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
- Verbieden van pro-anawebsites.
- Up-to-date cijfermateriaal per eetstoornis en per leeftijdsgroep (kinderen,
volwassenen en ondervoeding bij ouderen) en geslacht.

162

Schriftelijke vraag nr. 287 Eetstoornissen bij vrouwen van middelbare leeftijd - Ambulante en residentiële
zorg, 25 januari 2017
163

Expertisecentrum opvoedingsondersteuning: Eetstoornissen

164

Schriftelijke vraag nr. 287 Eetstoornissen bij vrouwen van middelbare leeftijd - Ambulante en residentiële
zorg, 25 januari 2017
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Infocampagnes naar de bevolking toe over de gevaren van voedingsdiëten en over
het gevaar om hierover voortdurend te praten met het risico dat jongeren zich
zorgen maken over hun gewicht en figuur, terwijl ze geen gezondheidsproblemen
hebben.

Op Vlaams niveau:
- Reclame moet een realistisch beeld van de vrouw tonen. Met de verschillende
actoren uit de professionele sector die betrokken zijn bij deze problematiek, o.a. de
vertegenwoordigers van de modewereld, de adverteerders, de media, de
communicatieagentschappen kan bijvoorbeeld een code van zelfregulering
afgesloten worden met het oog op het verspreiden van een beeld van de vrouw dat
overeenstemt met dat van een 'gezonde' persoon. Foto’s van modellen met een BMI
lager dan 18,5 mogen niet gepubliceerd worden. Bewerkte foto’s in tijdschriften
(modebladen) moeten een vermelding krijgen.
- Specifieke opleiding en bijscholing van artsen, andere hulpverleners, scholen i.v.m.
het opmerken van de eetstoornissen en doorverwijzing naar gespecialiseerde
instellingen. 165
- Bij behandeling moet er een focus liggen op de verandering in de gezinsdynamiek
als belangrijk onderdeel van het genezingsproces.
- Gegevens over de wachtlijsten in residentiële en ambulante voorzieningen.
- Wat betreft ondervoeding bij ouderen, is een specifiek beleid/actieplan zowel voor
thuiswonende als residentieel wonende ouderen gewenst.

Depressie
Meer info op de website Fit in je Hoofd: Depressie. Wat is het?
Unipolaire depressies komen twee maal zoveel voor bij vrouwen als bij mannen. Vrouwen zijn
bijzonder kwetsbaar in de jaren dat ze kinderen krijgen. In de premenstruele fase kunnen
vrouwen affectief gevoeliger zijn en dit kan zich uiten in het ontstaan van het premenstruele
syndroom (PMS) of er ontstaan opstoten van andere psychiatrische stoornissen. De
perimenopausale periode is ook een kwetsbare periode voor de ontwikkeling van
depressieve stoornissen. Hormonale veranderingen kunnen aanleiding geven tot
stemmingsstoornissen. Algemeen kan gesteld worden dat de ganse levensloop van
vrouwen (op hormonaal vlak) risico's inhoudt op het ontstaan van depressies.
Genetische verschillen blijken niet de verklaring te zijn voor de 2:1 ratio van depressies bij
vrouwen en mannen. De rol van geslachtshormonen is nog onduidelijk, enkel in het
postpartum is er met zekerheid een verhoogd risico.
De sociale situatie blijkt van groot belang te zijn maar de bevindingen zijn nog niet
eenduidig.

165

Ter info: Eindwerk Leerlingen met eetstoornissen in het secundair onderwijs, 2015-2016
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De duur van een depressie is langer bij vrouwen dan bij mannen en het risico op herval en
chroniciteit is hoger.
Vrouwen hebben meer 'atypische' klachten zoals eetlust- en gewichtstoename en meer
lichamelijke klachten. Mannen hebben een verminderde efficiëntie op het werk, de neiging
tot afzondering, angstiger, prikkelbaarder. Mannen zoeken minder snel hulp maar eens ze
het doen hebben ze sneller effect.
Vrouwen zijn gevoeliger aan de seizoensgebondenheid van depressies (4 tot 6 maal meer);
vooral gekenmerkt door depressieve symptomen, slaapbehoefte, gewichtstoename en dit
tijdens de wintermaanden.
Vrouwen die aan depressie lijden vertonen co-morbiditeit voor angststoornissen (paniek- en
dwangstoornissen, fobieën). Ze hebben ook vaker een fysieke co-morbiditeit: migraine,
chronisch vermoeidheidssyndroom. Bij mannen komt meer verslaving voor als comorbiditeit.
Bipolaire stoornis = manisch depressieve ziekte
De prevalentie is dezelfde voor vrouwen als voor mannen. Seksespecifieke aspecten:
vrouwen vertonen tijdens hun leven met deze ziekte meer depressieve fasen dan manische
en hebben een verhoogd risico op een snel schommelend verloop. Ze lopen een groter risico
om een post partum decompensatie te ontwikkelen genre post partum psychose en krijgen
een herval vaker in de premenstruele periode.
De belangrijkste behandelvormen zijn psychotherapie en antidepressiva. 166

Prevalentie depressie
Volgens de Belgische Gezondheidsenquête 2013 rapporteren Belgische vrouwen (8%) meer
dan mannen (5%) een depressie te hebben doorgemaakt, en dit verschil blijft significant na
correctie voor leeftijd. Algemeen gezien varieert de prevalentie van zelfgerapporteerde
depressie volgens de leeftijd: zij is minder hoog bij de jongeren van 15-24 jaar (1%) en
neemt toe tot de leeftijd van 55-64 jaar (10%). Zoals de meeste van de andere indicatoren
met betrekking tot geestelijke gezondheid zijn er relatief minder personen van 65-74 jaar
die hebben aangegeven een depressie te hebben gehad in het afgelopen jaar (7%) in
vergelijking met de aangrenzende leeftijdsgroepen (10%). De prevalentie van
zelfgerapporteerde depressie neemt toe met de leeftijd bij de twee geslachten, maar daalt
terug sterk bij mannen vanaf 65 jaar, terwijl ze nog toeneemt bij vrouwen van 75 jaar en
ouder, waardoor de kloof tussen de geslachten groter wordt. De jaarprevalentie van
zelfgerapporteerde depressie is sinds 1997 constant gebleven.

166

Bron: Dr. Ingrid Van de Velde, 'Depressie-Manie. Vrouwen anders dan mannen? Aandachtspunten in
de
diagnostiek en behandeling, in de publicatie 'Does medicine treat women and men the same? 16 symposium
van de Medical Women's Association of Belgium, 14 november 2009.
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In het Vlaams Gewest heeft, van de 6% van de personen (van 15 jaar en ouder) die in het
afgelopen jaar een depressie heeft gerapporteerd, 78% hiervoor een gezondheidswerker
geraadpleegd, 67% geneesmiddelen genomen en 23% psychotherapie gevolgd. Het verschil
in de prevalentie van zelfgerapporteerde depressie tussen mannen (4%) en vrouwen (8%) is
significant na correctie voor leeftijd. De verdeling volgens leeftijd en geslacht in het Vlaams
Gewest is dezelfde als op nationaal niveau, maar algemeen gezien zijn de proporties hier
lager. Er moet wel opgemerkt worden dat mannen de hoogste proportie hebben in de
leeftijdsgroep van 55-64 jaar (9,5%) in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen, een
cijfer dat overeenkomt met dat van vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep. Een tweede
vaststelling die naar voor komt, is de hoge prevalentie bij vrouwen van 75 jaar en ouder
(14%), wat verschillend is in het Vlaams Gewest dan in de twee andere gewesten. Depressie
wordt minder vaak gerapporteerd door de hoger opgeleiden (4% à 5%) dan door diegenen
uit lager geschoolde huishoudens (10% à 14%) en het verschil tussen deze twee groepen is
significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Zelfgerapporteerde depressie varieert niet
significant volgens de urbanisatiegraad. De prevalentie van depressie is over de tijd niet op
een significante manier geëvolueerd in het Vlaams Gewest. 167
Postnatale depressie
In 2013 bevielen 65.484 vrouwen in België en 8.500 moeders of 13% kregen een postnatale
depressie. 40% van de moeders blijft zich tot een jaar na de geboorte of zelfs langer
neerslachtig voelen. 168 Vooral jonge alleenstaande moeders lopen het risico om een
langdurige postnatale depressie te krijgen. Andere risicofactoren zijn een laag inkomen, een
slechte partnerrelatie en een depressief verleden.
Depressieve symptomen komen vaak voor tijdens de zwangerschap en in de periode na de
bevalling. Een onbehandelde depressie houdt risico's in voor zowel de moeder als haar kind.
Een moeder die aan een depressie lijdt, heeft een verhoogde kans op het vertonen van
risicogedrag en op psychosociale problemen, die op hun beurt negatieve gevolgen kunnen
hebben voor de ontwikkeling van haar kind.
Nagaan of een vrouw lijdt aan een klinische depressie, depressieve symptomen vertoont of
neerslachtig is, is volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg cruciaal
met het oog op een mogelijke interventie, meer in het bijzonder de behandeling en
ondersteuning van de moeder, het kind en het hele gezin
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg lanceerde in 2017 een
studievoorstel om een medische richtlijn te ontwikkelen voor postnatale depressie.

Behandeling van depressie

167

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Geestelijke Gezondheid
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Dat blijkt uit een reviewstudie van de Onderzoekgroep Klinische Psychologie van de KUL. De studie
weerlegt de opvatting dat de depressie bij de meeste moeders een half jaar na de geboorte verdwijnt;
Postnatale depressie blijft aanslepen bij vier op de tien vrouwen.
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Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht in 2014 de
doeltreffendheid van psychotherapie, alleen of in combinatie met antidepressiva. 169 Het
beste worden psychotherapie en antidepressiva gecombineerd, maar als de patiënt deze
aanpak niet ziet zitten moet psychotherapie de voorkeur krijgen. Psychotherapie is namelijk
even doeltreffend als antidepressiva op korte termijn en zelfs doeltreffender op lange
termijn. Antidepressiva worden beter niet alleen voorgeschreven, want ze zijn op lange
termijn minder doeltreffend dan wanneer ze worden gecombineerd met psychotherapie.
Wat betreft de aanvaardbaarheid geven de patiënten, vooral dan jongeren en vrouwen,
over het algemeen de voorkeur aan psychotherapie boven antidepressiva.
A sugar coated pill. Een systematische review van de follow-up effecten
van antidepressiva in vergelijking met psychotherapie. Masterproef neergelegd tot het
behalen van de graad van master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie
door Jolien Vandebroek. Academijaar 2011-2012). De studente vertrok van volgende
vraagstelling: “Op welke manier wordt er in de wetenschappelijke literatuur uit de
afgelopen tien jaar gerapporteerd over de effectiviteit van farmacologische en
psychologische behandelingen van een majeure depressieve stoornis bij volwassenen?”
Zij stelde het volgende vast:
“Uit meta-analyses van de laatste jaren blijkt: Op korte termijn zijn zowel antidepressiva als
psychotherapie effectiever dan een controleconditie. De effect groottes van psychotherapie
duiden op een matig effect, terwijl de effect groottes voor antidepressiva eerder in de
richting van een klein effect gaan. Hierdoor wordt de klinische bruikbaarheid van
antidepressiva door bepaalde onderzoekers in vraag gesteld. Zij beweren dat antidepressiva
enkel klinisch significant beter zijn dan placebo bij patienten waarvan de ernst van de
depressie initieel zeer hoog was. Verschillen tussen psychotherapieen zijn klein, niet stabiel
over meta-analyses heen en lijken over lange termijn te verdwijnen. Antidepressiva lijken
onderling niet te verschillen in effectiviteit, wel in (frequentie van) de neveneffecten die ze
veroorzaken. Wanneer we een rechtstreekse vergelijking op korte termijn maken, zien we
geen significant verschil tussen antidepressiva en psychotherapie, ook niet wanneer de
ernst in rekening wordt gebracht.
Er is een groot tekort aan studies die de effecten van de behandelingen op lange termijn
blijven opvolgen. De beschikbare resultaten wijzen erop dat het blijven nemen van
antidepressiva over langere termijn de kans op herval halveert in vergelijking met een
placebo. Maar wanneer er gestopt wordt met de behandeling, blijken er dubbel zoveel
mensen te hervallen die een farmacologische behandeling kregen, dan mensen die
psychotherapie volgden. Waarbij het voordeel van psychotherapie in vergelijking met
farmacologie duidelijker wordt naarmate de tijd vordert. Dit weerspiegelt zich ook in het
effectiviteitonderzoek naar combinatiebehandelingen. Op korte termijn zijn

169

KCE, MAJEURE DEPRESSIE (BIJ VOLWASSENEN): DOELTREFFENDHEID OP DE LANGE TERMIJN VAN
PSYCHOTHERAPIE, OP ZICHZELF OF IN COMBINATIE MET ANTIDEPRESSIVA, 2014
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combinatiebehandelingen beter dan een van de behandelingen apart. Op lange termijn is
een combinatie nog steeds beter dan enkel het gebruik van antidepressiva, maar er is
voorlopig geen bewijs dat een combinatiebehandeling ook effectiever is dan
psychotherapie alleen. Het lijkt erop dat het effect van psychotherapie vooral na verloop
van tijd duidelijk wordt.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
Dat het gezondheidsbeleid de wetenschappelijke studies (ook meta-analyses) over het
gebruik van antidepressiva en psychotherapieën op de voet volgt en daarbij de
genderinvalshoek mee opneemt en het beleid op basis van de resultaten bijstuurt.

Vroegtijdige detectie en behandeling van postnatale depressie
Informatieve webdossiers
Webdossier Gezondheid.be Postpartum depressie (of postnatale depressie)
Webdossier Kind & Gezin. Postpartumdepressie
Screeningsinstrumenten
- KCE. Screening op depressie tijdens en na de zwangerschap 2013
- Screening bij perinatale depressie. Masterproef U Gent 2015-2016
- Goede praktijkvoering voor de postnatale zorg. Aanbevelingen voor vroedvrouwen.
2016
Ulla De Loof geeft in haar masterproef ‘Screening bij perinatale depressie’ aan dat
perinatale depressie ernstig lijden bij moeder en kind geeft en frequent voorkomt. Toch
wordt de ziekte vaak niet gediagnosticeerd. Perinatale depressie is behandelbaar, maar er is
vaak onderbehandeling. Om een groter aantal depressieve vrouwen te kunnen detecteren
werden verschillende screeningstesten ontwikkeld. Systematische screening naar
perinatale depressie is echter nog controversieel. In haar onderzoek stelt ze de vraag of
systematische screening naar perinatale depressie volgens de WHO-criteria te
verantwoorden is. Op basis van een literatuurstudie naar het bestaan van evidentie dat
systematische screening de gezondheidsuitkomsten van moeder en kind verbetert ten
opzichte van niet-screeningsmethodes, komt De Loof tot de conclusie dat er tot op heden
geen evidentie is dat systematische screening naar perinatale depressie de
gezondheidsuitkomsten van moeder en kind verbetert ten opzichte van nietscreeningsmethodes. Er is een duidelijk spanningsveld tussen dit gebrek aan evidentie en de
klinische intuïtie dat screening kan bijdragen tot hogere detectie. Tot er evidentie is uit
goede RCT's170 moet elke hulpverlener systematische aandacht hebben voor de mentale
gezondheid van elke vrouw in de perinatale periode.
170

Randomized Controlled Trial: gerandomiseerd onderzoek met controlegroep.
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Screening naar psychische problemen tijdens en na de zwangerschap
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft recent perinatale mentale gezondheid in
de millenniumdoelstellingen en het ‘Global Mental Action Plan’ opgenomen. Wereldwijd
zou 10% van de zwangere vrouwen en 13% van de vrouwen na de bevalling een mentale
stoornis doormaken, meestal een depressie.
De screening naar psychische problemen tijdens en na de zwangerschap wordt in 2019
uitgebreid bij Vlaamse vrouwen. “Elke vrouw in Vlaanderen zal tijdens de zwangerschap
worden bevraagd naar haar gebruik van alcohol en middelen, en tijdens en na de
zwangerschap gescreend op angst en depressieve klachten. Concreet zal elke vrouw in
Vlaanderen tijdens de zwangerschap gevraagd worden naar het gebruik van alcohol en
middelen. Tijdens en na de zwangerschap wordt ze gescreend op angst en depressieve
klachten door professionelen zoals huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen en Kind en
Gezin. Zo nodig wordt ze klinisch opgevolgd. Kinderen van wie de moeder depressief of
angstig is tijdens de zwangerschap hebben vaker emotionele of gedragsproblemen. Zelfs
op volwassen leeftijd hebben ze meer kans op een depressie. Het bestaande
behandelaanbod wordt ook nog uitgebreid met een online zelfhulptool voor vrouwen met
depressieve en angstklachten in de perinatale periode. Dat wordt geïntegreerd in de
website www.depressiehulp.be.

Geestelijke gezondheidszorgberoepen
De Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de
geestelijke gezondheidsberoepen (BS 20-05-2014) is sinds 1 september 2016 van kracht. Ze
regelt onder andere de uitoefening van de klinische psychologie en de psychotherapie en de
erkenning van de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep. Er moeten nog een reeks
uitvoeringsbesluiten gepubliceerd worden. In het kader van deze wet is in 2016 Federale
Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen opgericht.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

Perinatale depressie hoog op de beleidsagenda
o Verder onderzoek naar nut van al dan niet systematische screening
o Inzetten op het vermijden van onderbehandeling
Uitvoeringsbesluiten van de wet tot regeling van de geestelijke
gezondheidsberoepen om een erkenningsaanvraag als klinisch psycholoog te
kunnen indienen, om toestemming te kunnen aanvragen tot het beoefenen van de
psychotherapie.

Op federaal en Vlaams niveau:
123

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
-

-

Een gendergevoelige benadering in de behandeling die rekening houdt met
seksespecifieke socialisatieboodschappen, normen over gender, rolverwachtingen
en eventuele traumatische ervaringen.
Onderzoeken naar de verschillen in reactie op antidepressiva, de doseringen en
bijwerkingen tussen vrouwen en mannen zijn volop bezig. De betrokken
administraties volgen de internationale onderzoeken best op: in welke mate
reageren mannen en vrouwen verschillend op behandeling met antidepressiva en/of
psychotherapie? Zijn er genderverschillen bij behandeling van depressie?

Zelfdoding
Cijfers zelfdodingsgedachten
Uit de Belgische Gezondheidsenquête 2013 171 blijkt dat 14% van de bevolking van 15 jaar en
ouder minstens één keer in hun leven ernstig aan zelfmoord te hebben gedacht, waarvan
iets meer dan één derde (hetzij 5% van de bevolking) in de afgelopen 12 maanden. Vrouwen
(15%) hebben vaker dan mannen (13%) al ooit aan zelfmoord gedacht, maar dit verschil is
niet significant (p = 0,06) na correctie voor leeftijd. Ook zijn er niet meer vrouwen dan
mannen die hieraan hebben gedacht in de afgelopen 12 maanden (5%).
Zelfmoordgedachten komen in dezelfde mate voor in alle sociale lagen van de bevolking.
Het percentage personen dat in de afgelopen 12 maanden aan zelfmoord heeft gedacht, is
hoger in 2013 (5%) dan in 2008 (4%).
In het Vlaams Gewest heeft 13% van de bevolking al minstens één keer in hun leven ernstig
aan zelfmoord gedacht en 5% heeft dergelijke gedachten in de afgelopen 12 maanden
gehad. Zoals voor het nationaal niveau heeft noch de leeftijd, noch het geslacht een
significante invloed op de verdeling van de prevalentie van recente zelfmoordgedachten bij
de Vlaamse bevolking. Bij mannen vertoont de prevalentie van zelfmoordgedachten
volgens de leeftijd een paraplu-vorm, met lichte schommelingen van de prevalenties, met
waarden die gaan tot 6% in de leeftijdscategorie tussen 34 en 54 jaar (Figuur 42b), een
stijging sinds 2008. Bij vrouwen blijken zelfmoordgedachten meer voor te komen in de
leeftijdsgroepen van 15-24 jaar (7%) en 35-44 jaar (9%). Het is ook in deze leeftijdsgroepen
dat de toename het hoogst is van het ene jaar ten opzichte van het andere. Het geheel van
deze resultaten moet echter wel met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, want
de betrouwbaarheidsintervallen zijn vrij groot, wat te maken heeft met de kleine omvang
van de regionale steekproeven en met de lage prevalentie van zelfmoordgedachten.

Cijfers zelfdodingspogingen

171

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Geestelijke Gezondheid
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In België zou 4,2% van de bevolking van 15 jaar en ouder in hun leven minstens één keer
zelfmoord hebben proberen te plegen en 0,4% (of 4 personen op 1000) zou zijn/haar leven
hebben proberen te beëindigen in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Door
extrapolatie naar de Belgische bevolking van 15 jaar en ouder zou dit neerkomen op
ongeveer 35.400 personen die hebben geprobeerd zelfmoord te plegen in een periode van
12 maanden. Wanneer dit cijfer wordt vergeleken met het aantal doden door zelfmoord in
de bevolking van 15 jaar en ouder in 2010 (laatst gepubliceerde statistieken), hetzij 1.994
overlijdens door zelfmoord, dan wordt een verhouding van [18:1] verkregen, hetzij 18
pogingen voor één overlijden door zelfmoord.
De prevalentie van personen die ooit geprobeerd hebben zelfmoord te plegen is hoger bij
vrouwen (5,1%) dan bij mannen (3,2%), een significant verschil na correctie voor leeftijd.
Daarentegen hebben proportioneel evenveel mannen als vrouwen geprobeerd zelfmoord te
plegen in de 12 maanden voorafgaand aan het interview (0,5% tegen 0,4%, niet significant
verschillend). De prevalentie van personen die geprobeerd hebben zelfmoord te plegen in
de afgelopen 12 maanden volgens leeftijd geeft aan dat er in de leeftijdsgroep van 45-54
jaar meer personen zijn die hebben aangeven dat ze al ooit een zelfmoordpoging hebben
ondernomen (6,1%) en het ook hebben gedaan dan in de andere leeftijdsgroepen (1,0%).
Personen uit huishoudens met het hoogste opleidingsniveau zijn minder geneigd uit het
leven te stappen dan de personen uit lager opgeleide huishoudens. De meest kritische
resultaten worden bekomen bij diegenen met een diploma lager secundair. Op nationaal
niveau stijgt het percentage personen dat ooit geprobeerd heeft zelfmoord te plegen
tussen 2004 (3,7%) en 2008 (4,8%) een verschil dat statistisch significant is na correctie voor
leeftijd en geslacht), maar het blijft vervolgens stabiel tussen 2008 en 2013 (4,2%, een
verschil dat niet significant is na correctie voor leeftijd en geslacht).
In het Vlaams Gewest zijn er evenveel mannen als vrouwen (respectievelijk 3,1% en 3,6%)
die hebben aangegeven dat ze ooit in hun leven een zelfmoordpoging hebben ondernomen.
De prevalentie van personen die ooit geprobeerd hebben zelfmoord te plegen, varieert in
functie van de leeftijdsgroepen: zij neemt progressief toe van de leeftijdsgroep van 15-24
jaar (1%) tot aan de leeftijdsgroep van 45-54 jaar (5,1%), om vervolgens te dalen tot 1,3% in
de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder. De verdeling volgens leeftijd verschilt echter volgens
geslacht: bij vrouwen is de prevalentie het hoogst in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar (6%),
terwijl zij geen 2% bereikt in de uiterste leeftijdsgroepen. De verdeling van deze prevalentie
volgens de leeftijd is bij mannen homogener: ze schommelt rond de 4% tussen 25 en 64
jaar, en is lager in de uiterste leeftijdsgroepen. Het percentage personen dat minstens een
keer geprobeerd heeft zelfmoord te plegen in hun leven varieert in functie van de
opleidingscategorieën. Zo is het minder waarschijnlijk dat personen uit huishoudens met
een hogere opleiding (1,8%) een zelfmoordpoging ondernemen dan dit het geval is voor
personen uit lager geschoolde huishoudens (van 4,1% tot 6,4%). Na correctie voor leeftijd
en geslacht zijn de geobserveerde verschillen in functie van de urbanisatiegraad niet
statistisch significant.
125

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019

Absoluut en gestandaardiseerd sterftecijfer door zelfdoding in Vlaanderen
Gemiddeld sterven dagelijks 3 personen door zelfdoding in Vlaanderen. Dat is 1,5 keer
hoger dan het Europees gemiddelde.
In 2015 stierven 1.051 Vlamingen door zelfdoding. Bijna 3 op de 4 (72%) van hen waren
mannen: 752 mannen tegenover 299 vrouwen. In 2015 overleden 2% minder mensen door
zelfdoding dan in 2014. Jaarlijks zijn er wel een aantal sterfgevallen waarbij de intentie niet
kon bepaald worden. Deze “sterfgevallen door onbepaalde intentie” nemen de laatste jaren
toe, waardoor ook de onzekerheid rond het gerapporteerde suïcidecijfer toeneemt.
Direct gestandaardiseerd sterftecijfer (ASR-E) door zelfdoding (per 100.000 inwoners), Vlaams Gewest, 2000,
2005, 2010, 2015
Geslacht
2000
2005
2010
2015
totaal
20,2
18,6
17,2
16,3
Mannen
30,6
28,7
25,8
23,9
Vrouwen
11,2
9,8
9,3
9,1
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2000-2015

Zelfdoding is een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij jongeren en jonge
volwassenen tussen 15 en 49 jaar.
• De gemiddelde leeftijd van mannen die suïcide plegen is 50,8 jaar en die van
vrouwen 54,5 jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden voor alle doodsoorzaken
samen was in 2015 76,1 jaar bij mannen en 81,7 jaar bij vrouwen.
• Ook ouderen, en vooral oudere mannen, lopen een groot risico op overlijden door
zelfdoding.
In de periode 2000-2015 zijn er geen eenduidige trends te bemerken in de
gestandaardiseerde suïcidecijfers.
• Bij mannen daalden, stegen en daalden de suïcidecijfers in deze periode.
o Tussen 2000 en 2007 daalde het aantal suïcides bij mannen gemiddeld met 1
per 100.000 per jaar. Deze daling word afgevlakt (tot -8 per 1.000.000) als we
ook rekening houden met de sterfgevallen met onbepaalde intentie.
o Tussen 2007 en 2011 steeg het aantal suïcides bij mannen gemiddeld met 8
per 1.000.000 per jaar. Deze stijging is meer uitgesproken (tot 10 per
1.000.000 per jaar) wanneer we de sterfgevallen met onbepaalde intentie
meetellen en bleef ook duren tot 2012.
o Tussen 2011 en 2014 was er een duidelijke daling, maar deze daling stopte in
2015. Deze daling is veel minder uitgesproken als we ook rekening houden
met sterfgevallen waarvan de intentie niet kon bepaald worden.
Globaal liggen de cijfers voor 2014-2015 voor mannen wel lager dan die van 2000-2001.
• Voor vrouwen kunnen we recent geen trends vast stellen, ook niet als we de sterfte
door onbepaalde intentie in de periode 2000-2015 mee in rekening brengen.
o Tijdens de hele periode zijn de suïcidecijfers voor vrouwen beduidend lager
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dan die voor mannen.
Sinds 2000, het startjaar van de gezondheidsdoelstelling rond zelfdoding, is er een
schommelende, maar toch globaal eerder dalend suïcidecijfer. De doelstelling (20% minder
sterfgevallen door suïcide in 2020) is nog niet duidelijk gehaald.
Bij mannen zijn de suïcidecijfers wel gedaald in 2015 ten opzichte van 2000. Voor de suïcide
als zodanig geregistreerd is de gestandaardiseerde sterfte 22% lager dan in 2000. Wanneer
we echter ook rekening houden met de sterfgevallen waarvan de intentie niet gekend was,
zien we een beperktere daling van 9%.
Bij vrouwen zijn de suïcidecijfers gedaald in 2015 ten opzichte van 2000. Voor de suïcide als
zodanig geregistreerd is de gestandaardiseerde sterfte maar 19% lager dan in 2000.
Wanneer we echter ook rekening houden met de sterfgevallen waarvan de intentie niet
gekend was, zien we zelfs een stijging van 4%.
Vooral jonge en oudere holebi's kampen regelmatig met depressieve gedachten en
gevoelens. De zelfdodingscijfers bij de doelgroep jonge lesbische en bi vrouwen liggen zelfs
uitzonderlijk hoog, zo bleek uit het Welebi-onderzoek (VUB, 2009). Ook
transgenderpersonen zijn extra kwetsbaar. Het onderzoek 'Leven als transgender' (IGVM,
2009) toont aan dat zij frequent geconfronteerd worden met discriminatie, werkloosheid en
zelfdoding. 172
Suïcidepreventie is een Vlaamse gezondheidsdoelstelling. Het eerste Vlaams actieplan
Suïcidepreventie liep van 2006 tot 2010. Het tweede loopt van 2012 tot 2020 op basis van
een hernieuwde gezondheidsdoelstelling: 20% minder zelfdodingen in 2020 ten opzichte
van het jaar 2000. 173
Het Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie organiseerde in 2018 groepstrainingen
waarvan één cognitieve training gebaseerd op mindfulness en een andere toekomstgerichte
training. Beide trainingen bleken successvol te zijn ter bestrijding van
zelfdodingsgedachten.174
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:

172

Cavaria. Dossier Welbevinden.

173

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020)

174

DS, 31 mei 2018, p. 13.
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Een blijvende inzet om de gezondheidsdoelstelling (20% minder sterfgevallen door
suïcide in 2020) te behalen.
Dat de acties van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie op een gendergevoelige
manier worden uitgewerkt en uitgevoerd.
De evidence-based groepstrainingen suïcidepreventie moeten verder uitgerold
worden in gans Vlaanderen in samenwerking met de CGG’s. Ze zijn complementair
aan individuele therapie.

Gezondheidsgedrag
Drugsgebruik
Europees Drugsrapport. Trends en ontwikkelingen. 2018
Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) ziet voor
2018 voor een breed scala aan stoffen zorgwekkende signalen die wijzen op een toename
van de productie van drugs binnen Europa, dichter bij consumentenmarkten.
Technologische ontwikkelingen stimuleren deze trend en brengen Europese
drugsproducenten en -consumenten via het oppervlakteweb en het darknet in contact met
wereldmarkten. De toenemende cocaïneproductie in Zuid-Amerika begint invloed te
krijgen op de Europese markt en leidt tot een groter gezondheidsrisico voor gebruikers en
complexere uitdagingen op het gebied van wetshandhaving, omdat handelaren
aanvoerroutes aanpassen of wijzigen. Nieuwe aanwijzingen voor een toename van de
verkrijgbaarheid en het gebruik van crack in Europa baren eveneens zorgen en vereisen
toezicht. Nieuwe, op de Europese drugsmarkten verkrijgbare psychoactieve stoffen blijven
een gevaar voor de volksgezondheid en een uitdaging voor beleidsmakers. Recente EUwetgeving heeft geleid tot intensievere uitwisseling van informatie over de nieuwe stoffen
die op de markt verschijnen, en ervoor gezorgd dat in heel Europa sneller risicoanalyses en
controles van deze stoffen kunnen plaatsvinden. Zeer krachtige synthetische opioïden en
cannabinoïden veroorzaken problemen op een groot aantal gebieden, en fentanylderivaten
vergroten het risico voor drugsgebruikers en eerstehulpverleners. De gevaren van drugs
voor de volksgezondheid en de veiligheid in Europa blijven vragen om een multidisciplinaire
aanpak op hoog niveau. Het nieuwe, in 2017 aangenomen plan van aanpak van de EU biedt
het kader voor de noodzakelijke Europese samenwerking. 175
Enkele facts voor België:
- Er zijn aanwijzingen dat de amfetamineproductie voornamelijk plaatsvindt in België,
Nederland en Polen en, in mindere mate, in de Baltische staten en Duitsland;

175

Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (2018), Europees
Drugsrapport 2018: Trends en ontwikkelingen, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, Luxemburg, p.
5-6.
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De productie van MDMA in Europa is voornamelijk geconcentreerd in Nederland en
België, met 11 MDMAlaboratoria ontmanteld in de Europese Unie in 2016 (10 in
Nederland en 1 in België), meer dan twee keer zoveel als in 2015;
In een onderzoek van 2017 zijn de hoogste nettohoeveelheden van benzoylecgonine,
de belangrijkste metaboliet van cocaïne, aangetroffen in afvalwater in steden in België,
Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en zeer lage hoeveelheden in de
meeste steden in Oost-Europa;
In een in 2017 uitgevoerd onderzoek van afvalwater in meerdere steden werden de
grootste nettohoeveelheden MDMA in het afvalwater van steden in België, Nederland
en Duitsland aangetroffen.

Vandaag wordt in Europa een breder scala aan middelen gebruikt dan vroeger. Onder
drugsgebruikers komt polydrugsgebruik vaak voor en individuele gebruikspatronen variëren
van experimenteel tot regelmatig gebruik en verslaving. De prevalentie van het
cannabisgebruik is ongeveer vijf keer hoger dan die van andere middelen. Hoewel het gebruik
van heroïne en andere opioïden relatief zeldzaam blijft, zijn dit wel nog steeds de drugs die
het meest geassocieerd worden met de meer schadelijke vormen van drugsgebruik,
waaronder injecterend drugsgebruik. Het gebruik van alle soorten drugs is doorgaans hoger
onder mannen en dit verschil komt vaak tot uiting in intensievere of meer regelmatige
gebruikspatronen.
Bij druggebruik onder jongeren is er een stabiele tot dalende trend in de EU:
Figuur/grafiek: Ooit-gebruik van stoffen bij Europese scholieren van 15-16 jaar naar geslacht
in 2015 + Ooit-gebruik van cannabis, inhalatiemiddelen en geneesmiddelen

Naar schatting hebben 18,9 miljoen jongvolwassenen (15-34 jaar) in het afgelopen jaar
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drugs gebruikt, met twee keer zo veel mannen als vrouwen. Op basis van enquêtes onder de
algemene bevolking wordt geschat dat bijna 1 % van de Europese volwassenen dagelijks of
bijna dagelijks cannabis gebruikt. Dat wil zeggen dat ze de drug in de afgelopen maand op
twintig of meer dagen hebben gebruikt. Ongeveer 37 % hiervan zijn oudere
drugsgebruikers, van 35 tot 64 jaar, en ongeveer driekwart zijn man.
Naar schatting hebben 17,0 miljoen Europese volwassenen (15-64 jaar) of 5,1 % van deze
leeftijdsgroep in hun leven ooit wel eens met cocaïne geëxperimenteerd. Onder deze groep
bevinden zich 2,3 miljoen jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 34 jaar (1,9 % van deze
leeftijdsgroep) die in het afgelopen jaar cocaïne hebben gebruikt.
Naar schatting hebben 13,5 miljoen Europese volwassenen (15-64 jaar) of 4,1 % van deze
leeftijdsgroep ooit in hun leven wel eens MDMA/ecstasy gebruikt. Cijfers voor recenter
gebruik in de leeftijdscategorie waarin drugsgebruik het hoogst is, wijzen erop dat 2,2
miljoen jongvolwassenen (15-34 jaar) in het afgelopen jaar MDMA hebben gebruikt (1,8 %
van deze leeftijdsgroep).
Naar schatting hebben 11,9 miljoen Europese volwassenen (15-64 jaar) of 3,6 % van deze
leeftijdsgroep in hun leven ooit wel eens amfetamines gebruikt. Cijfers voor recenter
gebruik in de leeftijdscategorie waarin het drugsgebruik het hoogst is, duiden erop dat 1,2
miljoen (1,0 %) jongvolwassenen (15-34 jaar) in het afgelopen jaar amfetamines hebben
gebruikt.
Bijna de helft van de dertig landen die door het EMCDDA worden opgevolgd, breiden hun
nationale drugsbeleid uit door naast illegale drugs nu ook verschillende combinaties van
middelenverslaving en gedragsmatige verslaving op te nemen.
De belangstelling voor de implementatie van evidence-based preventieprogramma’s in
Europa neemt de afgelopen jaren toe. Dit wordt ondersteund door het opzetten van
registraties en het opstellen van voorlichtingsinitiatieven en kwaliteitsnormen.
Voor 2016 wordt de mortaliteit in Europa als gevolg van overdoses geschat op 21,8 doden
per miljoen inwoners van 15-64 jaar. Bij mannen is dit cijfer (34,7 doden per miljoen
mannen) bijna vier keer zo hoog als bij vrouwen (8,9 doden per miljoen vrouwen). De
mortaliteit door een overdosis is het hoogst onder mannen van 35-39 jaar, met 57,4 doden
per miljoen, en onder vrouwen met een leeftijd van 40-44 jaar, met 12,4 doden per miljoen.
De gemiddelde leeftijd bij overlijden is echter voor zowel mannen als vrouwen 39 jaar.
In België is de beleidsfocus breed en wordt aandacht besteed aan illegale drugs en andere
verslavende middelen en verslavingsgedrag.
Zie ook: Belgisch Nationaal Drugsrapport 2017. Nieuwe ontwikkelingen en trends. en de
onderstaande figuur op p. 7.
Figuur/infografiek: Kenmerken en trends bij drugsgebruikers die een behandeling starten in
130

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
België in 2015

In de Belgische Gezondheidsenquête 2013 staan volgende gegevens: “in 2013 geeft 15% van
de bevolking van 15 tot 64 jaar aan minstens één keer in hun leven cannabis gebruikt te
hebben, terwijl 5% aangeeft in de afgelopen 12 maanden cannabis gebruikt te hebben (=
“recent gebruik”) en 2,6% in de afgelopen 30 dagen (= “huidig gebruik”). Onder de huidige
gebruikers, gebruikt 21% intensief cannabis, dit wil zeggen minstens op 20 van de 30 dagen
(bijna dagelijks gebruik). De gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst cannabis wordt
gebruikt, is 18 jaar en 5 maanden bij de bevolking van 15 tot 64 jaar. Het profiel van de
druggebruiker in België komt overeen met die van internationale studies. Zo is
cannabisgebruik vooral populair bij jongeren (van 15-24 jaar), bij mannen (van 15-34 jaar), in
alle sociale milieus, ongeacht de woonplaats (zowel stedelijke als landelijke gebieden).
Cannabisgebruik komt echter meer voor in het Brussels Gewest dan in de twee andere
gewesten van het land.
Dit profiel wordt goed geïllustreerd aan de hand van het recent gebruik (in de afgelopen 12
maanden) van cannabis: het gaat om 12% van de jongeren van 15-24 jaar en om 8% van
diegenen van 25-34 jaar (tegen 3% of minder in de leeftijdsgroep na 35 jaar). In de groep van
jongeren van 15-24 jaar is het percentage vrouwen dat cannabis heeft gebruikt bijna gelijk aan
het percentage mannen (respectievelijk 11% en 14%). Terwijl het percentage vrouwelijke
gebruikers na deze leeftijd afneemt (4% van de jonge vrouwen van 25-34 jaar), blijft cannabis
nog populair bij mannen van 25 tot 34 jaar (13%). Verder wordt cannabis meer gebruikt door
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de inwoners van het Brussels Gewest (8%) dan door de inwoners van het Vlaams (4%) of het
Waals Gewest (6%).
Aangaande « andere drugs » (bv. cocaïne, amfetamines, opiaten, enz.) wijzen de cijfers
erop dat 3,6% van de bevolking van 15 tot 64 jaar (8,3% van de 25-34 jarigen) ooit één van
deze drugs zou hebben gebruikt, en 0,8% van de bevolking (2,2% van de 25-34 jarigen) dit in
de afgelopen 12 maanden zou hebben gebruikt. Het recent gebruik (< 12 maanden) per
product geeft gelijkaardige prevalenties aan voor cocaïne en amfetamines/ecstasy (0,5%
van de 15-64 jarigen), en lagere prevalenties voor opiaten (0,2%), nieuwe psychoactieve
stoffen (0,1%) en producten zoals LSD of hallucinerende paddenstoelen (0,1%). Het zijn
overwegend mannen die deze producten gebruiken en de leeftijd is een beetje hoger dan
die van de cannabisgebruikers: de prevalenties van het gebruik van andere drugs zijn hoger
in de leeftijdsgroep van 25-34 jaar dan in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar.
Cannabis en het geheel van psychoactieve substanties wordt vooral gebruikt door
adolescenten en jongvolwassenen, en in dit opzicht is België geen uitzondering in Europa.
Cannabis is eerder een typisch mannelijk gedrag, zoals ook het geval is voor het gebruik van
alcohol en tabak. Het is interessant op te merken dat in 2013 het percentage jonge meisjes
van 15-24 jaar dat aangeeft minstens een keer cannabis te hebben gebruikt in hun leven
(28%) sterk is toegenomen ten opzichte van de enquête van 2008 (16%), waardoor dit
percentage dat van de jongens in dezelfde leeftijdsgroep overstijgt (26% in 2008, 25% in
2013). Daarentegen is het percentage jonge meisjes (15-24 jaar) dat in de afgelopen 12
maanden geen cannabis heeft gebruikt ook wel hoog (61% in 2013 tegen 48% in 2008 heeft
in de afgelopen 12 maanden geen cannabis gebruikt). De prevalentie van het recent gebruik
(afgelopen 12 maanden) van cannabis is het hoogst in de jongste leeftijdsgroep (15-24 jaar),
met een percentage van 12%. Ook hier stellen we vast dat het percentage meisjes dat
cannabis heeft gebruikt een beetje hoger is in 2013 (10%) dan in 2008 (8%), terwijl dit
percentage voor de jongens een beetje lager is (14% in 2013 tegenover 16% in 2008), wat
maakt dat het verschil in functie van het geslacht in het recent gebruik van cannabis over de
tijd vervaagt. Het profiel van gebruikers van andere drugs is hetzelfde als dat beschreven
voor cannabis: overwegend mannen en jeugdigen, hoewel het gebruik ervan populairder is
bij stedelingen van 25 tot 34 jaar (vooral bij mannen) dan bij jongeren van 15 tot 24 jaar
(behalve in het Brussels Gewest waar de trend omgekeerd is).” 176
Vijftien onderzoekers uit verschillende disciplines van de UGent en de KULeuven hebben
het Belgisch cannabisbeleid doorgelicht. Ze stellen vast dat het Belgisch beleid van goede
wil is maar er toch niet in slaagt om de vooropgestelde doelen te bereiken. De algemene
consumptie van cannabis lijkt te stabiliseren maar het aantal afhankelijke gebruikers neemt
toe. Tussen 2000 en 2010 verdubbelde het aantal opnames in de psychiatrie voor
cannabismisbruik. Een volledig vrije markt is niet wenselijk volgens de onderzoekers maar
176

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Gezondheidsgedrag en leefstijl. Gebruik van illegale drugs.
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een totaalverbod, wat zou overeenkomen met het huidige beleid, is dat evenmin. Beide
opties gaan samen met onaanvaardbaar hoge gezondheidskosten. Volgens de
wetenschappers zijn er andere verdedigbare modellen: thuisteelt of cannabis social clubs
(waarvan gebruikers lid kunnen worden, zodat ze het recht krijgen om onder voorwaarden
cannabis te kweken en te verdelen); een systeem waarbij de staat een monopolie heeft of
licenties uitreikt aan organisaties die cannabis bevoorraden (maar in strijd met de VNVerdragen en de EU-regelgeving). 177
Uit cijfers van Volksgezondheid blijkt dat zes op de tien patiënten die door drugs in het
ziekenhuis worden opgenomen, vrouwen zijn. Toch zijn het mannen die vaker en meer
drugs gebruiken. Een aantal verklarende elementen: vrouwen wegen gemiddeld minder
dan mannen en zijn kleiner; vrouwen hebben in verhouding meer vet en minder spieren dan
mannen en bijgevolg minder lichaamsvocht (om te verdunnen); vrouwelijke hormonen
versterken doorgaans het effect; afhankelijk van waar een vrouw zich in de cyclus bevindt
reageert ze anders op wat ze snuift, spuit of slikt. In het algemeen worden vrouwen sneller
afhankelijk en hebben ze sneller lichamelijke schade door drugs. Vrouwen beschikken niet
of veel minder over het first-pass-metabolisme 178 dan mannen waardoor hun lever het
afbraakwerk alleen moet doen. Na het slikken van xtc hebben vrouwen meer last van
tandenknarsen, droge mond, gebrek aan eetlust en misselijkheid. Vrouwen nemen
doorgaans meer medicatie dan mannen en daardoor is de interactie met drugs ook groter,
inclusief nevenwerkingen. 179
In 2013 werden in meer dan 100 centra meer dan 9.000 patiënten geregistreerd die in
behandeling gingen, vooral in de ambulante diensten. Opiaten en cannabis waren de
belangrijkste stofsoort voor de meeste patiënten die in behandeling gingen. Deze twee
groepen patiënten zijn echter zeer verschillend in termen van leeftijd (oudere mensen in
behandeling voor het gebruik van opiaten), geslacht (minder vrouwen in behandeling voor
cannabis) en hoogrisicoprofiel voor drugsgebruik (minder ooit-injecterend drugsgebruik
voor mensen in behandeling voor cannabis). 180
Het team van de Gezondheidsenquête beveelt aan:

177

Belgisch cannabisbeleid faalt, in De Standaard, 21/03/2018.

178

De hoeveelheid transporteiwitten in het bloed en de enzymen die afvalstoffen afbreken, vóór ze de lever
bereiken.

179

De effecten van drugs wegen zwaarder door bij vrouwen, in De Standaard, 4 december 2018, p. 13.

180

Belgisch Nationaal Drugsrapport 2014, p. 99.

133

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
Specifiek epidemiologisch onderzoek rond verslaving te promoten om de juiste strategieën te
bepalen en een duidelijk beleid te voeren in een globaal perspectief van de situatie in België.
Het is ook nuttig de trend over de tijd te besturen om de doeltreffendheid van de genomen
maatregelen te evalueren. Bijkomende gegevens over gebruikspatronen (de motivatie, het
moment, de manier,…) zijn ook nodig om de preventieboodschappen te verfijnen.
Informatie over de opinie van jongeren over drugs, de middelen om ze aan te schaffen,
toegang tot informatie over drugs en de preventiemaatregelen, alsook het patroon en de
context van hun gebruik zou toelaten om gerichte en multidisciplinaire inspanningen te
plannen. De Vrouwenraad pleit hier voor gendersensitief onderzoek.
Sciensano beveelt aan: 181
-Naar een holistische en geïntegreerde benadering: die omvat elke dimensie van de
betrokken persoon (emotioneel, sociaal, cultureel, spiritueel, fysiek en mentaal leven) via
een combinatie en integratie van medische zorgen, sociale steun, psychologisch advies,
empowerment. Ook het opzetten van een integrale behandeling, die toch rekening houdt
met de specifieke noden van de persoon (bijvoorbeeld toegang tot diensten als
kinderopvang, opleiding, huisvesting, traumaverwerking en andere therapieën en
monitoring van de verstrekte zorgen.
- Gendersensitieve vorming van professionals en uitwisseling van goede praktijken tussen
verschillende diensten.
- Een ruimere visie integreren over genderthema’s zoals stereotypen, intrafamiliaal geweld,
ouderschap en verantwoordelijkheden.
- Campagnes gericht op preventie, die bovendien gendergevoelig zijn.

Alcoholgebruik
De OESO waarschuwt voor overmatige alcoholconsumptie, die toeneemt bij jongeren en
vrouwen, en voor obesitas: 182
Figuur/Infografiek OESO: Risicovolle alcoholconsumptie in België 2013

181

Sciensano is onder meer verantwoordelijk voor het TDI-register (‘Treatment Demand Indicator’). In dat
register worden aanvragen opgenomen voor behandeling van alcohol- en drugsmisbruik en -verslaving. Het
systeem werd gecreëerd in het kader van het Drugs Action Plan van de Europese Unie, waaraan België
deelneemt. De registratie gebeurt via een technisch platform en de verzamelde gegevens worden op
Europees niveau vergeleken om een beter inzicht te krijgen in de drugsproblematiek en zo betere antwoorden
te formuleren.
182

OECD Health Policy in Belgium, 2016

134

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019

De Belgische Gezondheidsenquête van 2013 verstrekt volgende gegevens: 183
“De meerderheid van de Belgische bevolking (van 15 jaar en ouder) gebruikt alcohol; in 2013
ging het om 82% van de bevolking. Dit cijfer blijft sinds de eerste enquête van 1997 stabiel.
Verder blijkt dat 13% van de bevolking nog nooit alcohol gebruikte; voor 5% is dit al langer
dan 12 maanden geleden. De gemiddelde leeftijd waarop men alcohol begint te drinken
blijft tussen 2008 en 2013 constant en is ongeveer 18 jaar en 4 maanden. In België gebruikt
de helft (51%) van de bevolking minstens één keer per week alcohol. Bij wekelijkse drinkers
bedraagt het gemiddeld alcoholgebruik 11 glazen per week; dit is van dezelfde grootteorde
als in 2008. Sinds de eerste enquête is de proportie dagelijkse gebruikers echter bijna
verdubbeld: van 8% in 1997 naar 14% in 2013. Daarentegen blijkt overmatig alcoholgebruik,
meer bepaald een overschrijding van de aanbevelingen van de WGO, die stellen dat
gezondheidsrisico’s optreden boven een drempel van 14 glazen per week bij vrouwen en 21
glazen per week bij mannen, op de terugweg. Uitgaande van deze drempel stellen we vast dat
in 2013 6% van de bevolking de neiging had tot overmatig alcoholgebruik; in 2001 was dit
8% en in 2008 9%. Een ander gedrag dat gevaarlijk is voor de gezondheid betreft het
drinken van 6 of meer glazen alcohol bij dezelfde gelegenheid, ook wel hyperalcoholisatie
genoemd. Op het niveau van België is het percentage alcoholgebruikers bij wie dit minstens
één keer per week voorkomt sinds 2008 niet toegenomen; het gaat om 8% van de
alcoholgebruikers. Voor het benaderen van het concept dat in de Angelsaksische
terminologie « binge drinking » genoemd wordt en in het Nederlands als « piekdrinken » of
183

Belgische Gezondheidsenquête 2013. Gezondheidsgedrag en leefstijl. Alcoholgebruik.
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« comazuipen » wordt aangegeven, werd in de Gezondheidsenquête 2013 rekening
gehouden met de tijdspanne waarbinnen 6 glazen alcohol werden gedronken.
« Piekdrinken » wordt hier gedefinieerd als het drinken van 6 glazen alcohol binnen de 2 uur.
Van de personen die in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête 6 glazen alcohol of
meer gedronken hadden bij dezelfde gelegenheid was de gemiddelde tijdspanne
waarbinnen dit gebeurde ongeveer 5 uur, terwijl 1 persoon op 10 (11%) aangaf 6 glazen te
hebben gedronken in 2 uur of minder. Tenslotte stellen we vast dat de toename van het
percentage personen met een problematisch alcoholgebruik (neiging tot afhankelijkheid) in
2013 iets is afgenomen. Daar waar dit percentage tussen 2001 (7%) en 2008 (10%) lineair
was toegenomen, blijft dit in 2013 op 10.5%. Op basis van de informatie in de
Gezondheidsenquête kan dus besloten worden dat de situatie met betrekking tot het
gebruik van alcohol niet verslechterd is in vergelijking met de vorige enquêtes. Toch blijft
het nodig dat de overheid verdere inspanningen doet om onaangepast en schadelijk
alcoholgebruik aan te pakken bij bepaalde bevolkings- en risicogroepen.
Risicogedrag met betrekking tot het gebruik van alcohol komt vaker voor bij mannen dan bij
vrouwen. Meer mannen dan vrouwen gebruiken alcohol (87% tegenover 78%), drinken
dagelijks (19% tegenover 10%), drinken grotere hoeveelheden (13 glazen per week
tegenover 8) of vertonen overmatig alcoholgebruik (8% tegenover 5%). Mannen
rapporteren ook vaker dan vrouwen dat ze wekelijks 6 of meer glazen alcohol drinken bij
dezelfde gelegenheid (13% tegenover 4%), vertonen vaker piekdrinken (15% tegenover 4%)
en hebben vaker een problematisch alcoholgebruik (15% tegenover 6%). Tenslotte blijkt dat
mannen op een jongere leeftijd beginnen drinken dan vrouwen.
Het consumptieprofiel hangt ook samen met de leeftijd. Voor een aantal indicatoren
worden hogere prevalenties gevonden in de actieve bevolking (vooral de leeftijdsgroep 4564 jaar). Dit is het geval voor alcoholgebruik (in het algemeen), de gemiddelde hoeveelheid
alcohol gebruikt per week, overmatig alcoholgebruik (op weekbasis) en problematisch
alcoholgebruik. Dagelijks alcoholgebruik neemt toe met de leeftijd (1% bij de jongsten, 25%
in de leeftijdsgroep 55-74 jaar). Voor andere indicatoren – wellicht de meest alarmerende –
zijn de meest getroffen leeftijdsgroepen vooral (of eveneens) de jongeren van 15 tot 24 jaar,
en daarbij gaat het in de eerste plaats om jonge mannen. Dit is het geval voor overmatig
alcoholgebruik (14%), het wekelijks drinken van minstens 6 glazen alcohol bij dezelfde
gelegenheid (14%) en piekdrinken (20% van deze laatste groep). Samengevat, jongeren
hebben de neiging om veel te drinken, op bepaalde dagen, en op korte tijd – waarschijnlijk
wanneer ze uitgaan -, terwijl het alcoholgebruik van volwassenen op rijpere leeftijd meer
gespreid is over verschillende dagen van de week, eventueel zelfs alle dagen. Zowel
alcoholgebruik (in het algemeen) als dagelijks alcoholgebruik nemen toe met het
opleidingsniveau. Daarentegen is de hoeveelheid alcohol die men gebruikt en de
prevalentie van overmatig alcoholgebruik hoger bij de laagst opgeleiden dan bij de hoger
opgeleiden. Het drinken van 6 of meer glazen alcohol bij dezelfde gelegenheid en
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piekdrinken hangt niet samen met het opleidingsniveau.”
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) stelt in zijn advies Risico’s alcoholgebruik (mei 2018)
dat te veel alcohol de gezondheid schaadt, en het risico op mogelijk schadelijke effecten
neemt toe met de verbruikte hoeveelheid. In tegenstelling tot bepaalde, soms al te
hardnekkige overtuigingen van de consumenten heeft alcoholgebruik, zelfs met mate, altijd
een impact op de gezondheid. Het leidt onvermijdelijk niet alleen tot een stijging van het
risico op ziektes (cardiovasculaire aandoeningen, kanker, leveraandoeningen enz.) en op
verslaving, maar ook van het risico op ongevallen en gewelddadig gedrag. Alcohol is in
België trouwens de op drie na belangrijkste mortaliteit- en morbiditeitsoorzaak bij personen
ouder dan 15 jaar.
De maatstaven voor consumptie die het vaakst worden vermeld (2 à 4 glazen per dag) zijn
nu naar beneden bijgesteld zijn wegens bepaalde risico’s die vroeger werden onderschat
(bv. kanker). Om alles duidelijker te maken, stoelt de Raad zijn aanbevelingen op het begrip
van standaard alcoholeenheden (besproken in het volledige rapport van de HGR) en
preciseert dat tien eenheden per week de limiet zijn. Dat komt overeen met tien glazen wijn
van 10 cl of tien glazen bier van het type pils van 25 cl. Elke overschrijding van deze
standaard telt mee (bijvoorbeeld als de wijn of het bier sterker is en/of als het glas of de
verpakking groter is). Deze limieten goed kennen en er verantwoord mee omgaan,
garandeert dat consumenten van alcoholhoudende dranken in goede gezondheid kunnen
blijven. Die consumptie moet over de week worden verspreid en daarbij moeten er ook
dagen zonder alcohol worden ingelast. Bovendien, en ook voor een jonger publiek dat
aan ‘binge drinking’ (snel alcohol drinken) doet, wordt meer dan vier (voor vrouwen) of zes
(voor mannen) standaardeenheden in minder dan twee uur stellig afgeraden. Tot slot is het
sterk aangeraden om bij alcoholgebruik voldoende water te drinken.

Ten slotte herinnert de HGR eraan dat bepaalde bevolkingsgroepen nooit alcohol mogen
drinken: jongeren onder 18 jaar, vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden en
vrouwen die borstvoeding geven.
Het team van de Gezondheidsenquête beveelt aan:
Om de schade die alcohol in onze samenleving aanricht in te dijken moet het
preventiebeleid zich op twee pijlers richten: een vermindering van het gemiddeld
alcoholgebruik aanmoedigen en een reductie van risicodrinken en problematisch
alcoholgebruik stimuleren . Er is een internationale consensus (WGO) over de methodes die
hun doelmatigheid voor het terugdringen van het alcoholgebruik op het niveau van de
samenleving bewezen hebben. Vooreerst zijn er sterke bewijzen dat beleidsmaatregelen
die de alcoholmarkt reguleren effectief werken. De voornaamste maatregelen betreffen
een verhoging van de alcoholprijs (taxatie, dat vooral een impact heeft op problematisch
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alcoholgebruik bij jongeren) of het opleggen van een minimumprijs, de regeling of het
verbod op publiciteit of sponsoring, expliciete waarschuwingen over gezondheidsrisico’s op
de verpakking en het etiket van de producten, of minstens een indicatie over de
samenstelling en de nutritionele waarde hiervan, gezondheidsinformatie en
gezondheidsopvoeding via diverse kanalen, ondersteuning van personen die hun
alcoholgebruik verminderen of proberen om dit binnen een termijn te realiseren (de impact
van korte interventies om risicovol alcoholgebruik de verminderen heeft vooral in de
primaire gezondheidszorg zijn efficaciteit bewezen), alcoholcontroles op de weg,… Om een
werkelijk effect te hebben op het niveau van de bevolking moeten deze maatregelen
gecombineerd worden, continu zijn, en volgehouden worden op lange termijn.
De Hoge Gezondheidsraad pleit voor begeleidende en ontradende maatregelen:
-

-

gratis water ter beschikking stellen tijdens maaltijden of bepaalde consumpties in de
horeca;
een totaalverbod invoeren op reclame, promotie en sponsoring die verbonden zijn
met alcohol, ook tijdens recreatieve of sportieve evenementen;
de etikettering aanpassen voor alcoholhoudende dranken, met duidelijke
vermelding van het aantal standaardeenheden per verpakking en aanbevelingen in
verband met risico voor de gezondheid;
een gediversifieerd prijsbeleid invoeren, met bijvoorbeeld een verhoging van de
taksen en accijnzen;
de beschikbaarheid en het aanbod in te perken voor dergelijke dranken.

Tabakgebruik
De Belgische Gezondheidsenquête 2013 doet volgende vaststellingen:
-

-

-

-

In totaal zijn er in België nog 23% rokers (19% dagelijkse rokers en 4% occasionele
rokers) en 77% niet-rokers (21% ex-rokers en 56% dat nog nooit gerookt heeft). Dit
betekent een vermindering van 2% in vergelijking met 2008 waar nog 21% dagelijkse
rokers en 4% occasionele rokers, of in totaal 25% rokers waren.
Het aantal geconsumeerde sigaretten per dag bij dagelijkse rokers – gemiddeld 16
per dag – is sinds 10 jaar onveranderd gebleven. De proportie “zware rokers” (≥ 20
sigaretten/dag), dat ongeveer één derde van de dagelijkse rokers uitmaakt, daalt
daarentegen beetje bij beetje; van 10% van de bevolking in 2004, over 7% in 2008 tot
6% in 2013.
Bij één dagelijkse roker op zes kan een zware tabaksafhankelijkheid - de consumptie
van meer dan 20 sigaretten per dag waarvan de eerste werd opgestoken tijdens het
eerste halfuur na het ontwaken - worden vastgesteld. Dit percentage daalt
stelselmatig, van 14% in 2004, over 11% in 2008 tot 10% in 2013.
De wens om te stoppen met roken, indien men zich baseert op het aantal dagelijkse
rokers dat al gepoogd heeft te stoppen met roken, lijkt aan terrein te winnen; 71%
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van de dagelijkse rokers in 2013 heeft al gepoogd te stoppen met roken tegen 68%
in de periode 2004-2008.
De gemiddelde leeftijd waarop een eerste sigaret wordt gerookt is 16 jaar en 2
maanden. Het is pas later dat regelmatig rookgedrag start; gemiddeld op de leeftijd
van 18 jaar en 1 maand, een leeftijd die licht gestegen is in vergelijking met 2008 (17
jaar en 6 maanden).

Per leeftijd en geslacht:
Meer mannen dan vrouwen hebben in de loop van hun leven gerookt (53% tegen 36%), roken
momenteel (26% tegen 20%) en roken dagelijks (22% tegen 16%). Het verschil tussen
mannen en vrouwen met betrekking tot de prevalentie van het gebruik van tabak is het
meest uitgesproken in de leeftijdsgroep tussen 25 en 44 jaar, waar ongeveer 34% rokers bij
de mannen kan worden aangetroffen en 20% à 25% bij de vrouwen (respectievelijk in de
leeftijdsgroepen 25-34 jaar en 35-44 jaar).
- Gemiddeld gezien roken mannen dagelijks meer sigaretten (17 s/d)2 dan vrouwen
(15 s/d) en de proportie zware rokers (≥ 20 s/d) is ook hoger bij mannen (8% tegen
5% bij vrouwen). Er zijn evenwel geen tekenen dat tabaksafhankelijkheid meer
voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.
- Mannen roken hun eerste sigaret op jongere leeftijd (15 jaar en 11 maanden) dan
vrouwen (16 jaar en 8 maanden) en beginnen ook vroeger regelmatig te roken (rond
17 jaar en 6 maanden) dan vrouwen (rond 18 jaar en 10 maanden).
- De proportie rokers bij jongeren in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar is ongeveer even
hoog als bij volwassenen, namelijk in totaal 22% (21% van de jongens, 23% van de
meisjes) hierbij inbegrepen 17% dagelijkse rokers (15% van de jongens en 19% van
de meisjes). In vergelijking met de resultaten van 2008, kan een daling van het
gebruik van tabak en het dagelijks roken vastgesteld worden bij jonge mannen
terwijl het bij jonge vrouwen om een stijging gaat.
- Onder de jongvolwassenen van 15-34 jaar kunnen 4% zware rokers (≥ 20 s/d)
teruggevonden worden, ook hier ligt de proportie bij jonge vrouwen (6%) hoger dan
bij jonge mannen (2%).
- In de leeftijdsgroep van 35-44 jaar is de proportie rokers en dagelijks rokers het
hoogst (respectievelijk 29% en 24%), terwijl de proportie zware rokers (≥ 20 s/d) het
hoogst is in de leeftijdsgroepen van 45-54 jaar (10%) en 55-64 jaar (9%). Het is in
dezelfde leeftijdsgroep van 45-54 jaar dat de grootste proportie dagelijkse rokers
met een zware tabaksafhankelijkheid (12%) kan worden teruggevonden.
Het team van de Belgische Gezondheidsenquête beveelt aan:
-

Blijven inzetten op twee domeinen:
o het stoppen met roken en het helpen bij het stoppen met roken;
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o rookpreventie, vooral dan bij de jongeren;
Meer informatieacties zijn nodig voor sociaal kwetsbare groepen in de samenleving;
Een beleid specifiek gericht naar vrouwen, gegeven het feit dat zij meer en meer het
doelpubliek vormen van de tabaksindustrie. Roken tijdens de zwangerschap
verdient hierbij bijzondere aandacht, gezien de perinatale problemen (zowel voor de
moeder als voor het kind) die er het gevolg van kunnen zijn. Campagnes om
vrouwen af te raden om te roken moeten zeker verder gezet worden.

Kwetsbare groepen en intersectionele aspecten
Er moeten preventiestrategieën specifiek op vrouwen gericht worden die het risico lopen op
intersectionele discriminatie, zoals Romavrouwen, vrouwen met een handicap, lesbische en
biseksuele vrouwen vrouwelijke migranten en vluchtelingen, trensgender- en interseksuele
personen en vrouwen die in armoede leven. 184

Sikkelcelanemie
Sikkelcelanemie of sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte waarbij de rode bloedcellen
een afwijkende sikkelvorm hebben. Hierdoor leven ze minder lang en kunnen ze minder
goed zuurstof te vervoeren. Omdat het beenmerg niet snel genoeg voldoende nieuwe rode
bloedcellen kan produceren om de afgebroken cellen te vervangen, kan ernstige
bloedarmoede (anemie) optreden. Bovendien kunnen kleine bloedvaten verstopt raken,
wat hevige pijn en beschadiging van organen kan veroorzaken. Deze ziekte is eigenlijk een
natuurlijk verdedigingsmechanisme tegen malaria. Daarom komt de ziekte vooral voor bij
mensen die afkomstig zijn of wiens ouders of voorouders afkomstig zijn uit zuiderse landen
waar nu of in het verleden malaria heerste: Afrika, Azië, Centraal- en Zuid-Amerika en het
Middellandse Zeegebied.
Enkel als beide partners allebei drager zijn van sikkelcel, kunnen ze een kind krijgen met
sikkelcelziekte. De kans daarop is 25% (1 op 4) bij elke zwangerschap. De kans dat het kind
geen sikkelcelziekte heeft en ook geen drager is, is 25%.
Sikkelcelziekte is aanwezig vanaf de geboorte. De eerste symptomen ontstaan meestal pas
rond de leeftijd van 4-6 maanden. In Brussel wordt naar schatting 1 baby per 1000 geboren
met sikkelcelziekte. In 2015 waren er in Brussel 23.313 gescreende pasgeborenen waarvan
16 baby’s met sikkelcelanemie of een incidentie van 1/1.457. Sikkelcelziekte is in Brussel de
meest frequente genetische ziekte. 185

184

Resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2017 over de bevordering van gendergelijkheid in de
geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek.
185

Gezondheid.be: Sikkelcelziekte of sikkelcelanemie: een erfelijke vorm van bloedarmoede (anemie)
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De opsporingstechniek op zich vermindert niet de mortaliteit/morbiditeit van kinderen met
sikkelcelanemie maar wel het opzetten van een multidisciplinaire opvolging/verzorging van
deze kinderen. 186
De opsporing kan algemeen zijn (voor al de pasgeborenen) of doelgericht (voor de
pasgeborenen waarvan de ouders afkomstig zijn uit streken met een sterke SCD
prevalentie). De neonatale opsporing kan gekoppeld worden aan de antenatale opsporing,
waarbij men tracht de ouderparen met risico op een SDM kind te identificeren, idealiter
voor een zwangerschap, concreet tijdens de beginnende zwangerschap. Verschillende
landen hebben geopteerd hetzij voor een doelgerichte opsporing (Frankrijk) hetzij voor een
algemene opsporing (Nederland, Groot-Brittannië, USA) al dan niet gekoppeld aan de
antenatale opsporing. Talrijke auteurs suggereren dat een algemene opsporing niet duurder
is dan een doelgerichte opsporing. 187
De Vrouwenraad vraagt:
Dat ofwel alle pasgeboren baby’s via de hielprik getest worden op de sikkelcelziekte of
enkel wanneer de ouders een erfelijke bloedziekte zoals thalassemie hebben; thalassemie
of sikkelcelziekte in de familie voorkomt; de ouder/s afkomstig zijn uit een land waar
sikkelcelziekte (of thalassemie) vaak voorkomt; de zwangere vrouw langdurig last heeft van
een lichte bloedarmoede of van ernstige anemie.

Alleenstaande moeders
De Vrouwenraad vroeg zich af of de gezondheid van de alleenstaande moeders er slechter
aan toe is dan die van moeders in koppel en dan die van alleenstaande vaders. Als dat zo
is, zouden de overheden passende maatregelen kunnen nemen om de gezondheidssituatie
van alleenstaande moeders te verbeteren.
We hebben dit willen onderzoeken op basis van gegevens en resultaten uit de Belgische
Gezondheidsenquêtes. In 2017 contacteerden we het team van de Belgische
Gezondheidsenquête. In samenspraak met het team selecteerden we een aantal
indicatoren waarvan we voor België en Vlaanderen de percentages mochten ontvangen
voor de alleenstaande moeders, de moeders in koppelverband, de alleenstaande vaders, de
vaders in koppel en alle ouders samen en dit voor de enquêtejaren 1997-2001-2004 en 20082013.
Het blijkt inderdaad dat alleenstaande moeders een slechtere gezondheid hebben dan
moeders in koppel en dan alleenstaande vaders. Meer info: Wat de gezondheidsenquête
186

PREVENTIE VAN DE ERFELIJKE ANEMIEEN: DE SIKKELCELSYNDROMEN. Resultaten van de neonatale
opsporing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 2004 – 2015, 2016, p. 3-4, 8, 9.
187 187

PREVENTIE VAN DE ERFELIJKE ANEMIEEN: DE SIKKELCELSYNDROMEN. Resultaten van de neonatale
opsporing in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 2004 – 2015, 2016, p. 6.
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prijsgeeft over alleenstaande ouders. Vrouwenraadactieonderzoek 2018: conclusies p. 120126.
Bijvoorbeeld:
Alleenstaande moeders in België lijden in 2008-2013 zoveel keer meer dan moeders in koppel bij

(prevalentie aandoeningen):
-

Slechte subjectieve gezondheid: 1,96 keer
Eén of meer langdurige ziekten, chronische aandoeningen of handicaps: 1,55
Artrose: 2,21
Lage rugproblemen: 1,56
Hoog cholesterolgehalte: 2,70
Maagzweer: 4,0
Chronisch longlijden: 3,36
Depressieve gevoelens: 2,51
Zelfgerapporteerde depressie: 1,49
Angststoornissen: 2,13
Slaapproblemen: 1,49
Ooit zelfmoordgedachten: 2,50

Uit de Gezondheidsenquête 2013 blijkt dat 8,4% van de huishoudens medische consumptie
(dokters- en tandartsbezoek) vanwege financiële redenen moest uitstellen in de 12
maanden voorafgaand aan de bevraging. Eénouderhuishoudens maken hier een groot deel
van uit.
Het UZ Brussel schrijft in zijn jaarverslag 2017 dat opnieuw meer patiënten een
afbetalingsplan voor hun ziekenhuisfactuur hebben gevraagd . Vooral voor alleenstaande
ouders (en alleenstaande moeders in het bijzonder) wegen de facturen zwaar door. 188
Uit onderzoeken blijkt dat het hebben van een partner over het algemeen de psychische
gezondheid bevordert. LAT-relaties (bijna 1 op 5) maken de betrokken partners ook al een
stuk gelukkiger. Daarom mogen beleidsmaatregelen (fiscaal, sociale zekerheid) het
samenwonen met een partner niet belemmeren. Er is ook nood aan relatie- en
gezinsondersteuning zodat partners blijven samenwonen. 189
Op federaal niveau zijn er momenteel intercultureel bemiddelaars in ziekenhuizen. Kind &
Gezin werkt met gezinsondersteuners. Dit volstaat niet. Op federaal niveau moet een
structureel beleid uitgewerkt (o.a. opleidingen voorzien: invloed van volksgeneeskunde;
hoe wantrouwen of schaamte wegwerken,…) worden voor intercultureel bemiddelaars die

188

UZ Brussel, De zorg van vandaag en morgen is een gedeeld verhaal

189

Corijn, M. (2016). De gezinsdimensie in de psychische gezondheid. Vlaamse Overheid: SVR-Verkenning 3.
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met hulpverleners in diverse organisaties kunnen samenwerken: kwetsbare groepen
waartoe alleenstaande moeders kunnen behoren.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

De MIRIAM-projecten moeten verder uitgerold worden in de OCMW’s van alle
regio’s en aandacht hebben voor de gezondheid van de deelneemsters en hun
kinderen. 190
Een structureel beleid voor intercultureel bemiddelaars die met diverse hulp- en
zorgverleners samenwerken. De focus moet ook liggen op gezondheidsaspecten
(zoals de invloed van volksgeneeskunde in diverse culturen; het wegwerken van
wantrouwen, schaamte,…).

Op Vlaams niveau:
-

-

De eerstelijns psychische hulpverlening moet sterk uitgebouw worden, ook bij de
OCMW’s. Dat zou een meerwaarde zijn in het kader van de MIRIAM-projecten.
Intercultureel bemiddelaars, intercultureel medewerkers en tolken moeten in dit
proces betrokken worden.
De MIRIAM-projecten: samenwerking tussen OCMW’s en CAW’s en CGG’s in
Vlaanderen.

190

Het project MIRIAM wil door middel van intensieve begeleiding de empowerment van alleenstaande
moeders in het OCMW verhogen, het sociaal isolement doorbreken en de armoede terugdringen, met het oog
op maatschappelijke en socio-professionele integratie. Speciaal daartoe aangestelde casemanagers werken
een programma uit met zowel individuele als collectieve begeleiding, vanuit een holistisch en gendersensitief
perspectief. Zo wordt er gewerkt rond informatie, participatie, kennen en gebruik maken van rechten,
toeleiding naar dienst– en hulpverlening en naar vorming. Ook het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn en
het werken aan verandering, zelfbeeld en zelfvertrouwen maakt deel uit van de begeleiding. Diverse thema’s,
zoals gezondheid, komen aan bod tijdens groepsgesprekken en bij de individuele begeleiding. Het is al
gebleken dat het proces van socio-professionele integratie trager verlopen wanneer er
gezondheidsproblemen zijn.
De eerste antwoorden van de deelneemsters aan het MIRIAM project 2017: in januari en juni gaven 30% van de
vrouwen aan een bezoek aan een arts soms achterwege te laten. In het geval van een tandheelkundige
consultatie liep dit op tot bijna 40%. Financiële redenen werden genoemd als de belangrijkste oorzaak. In
oktober zien we een sterke daling: nog maar 14% van de deelneemsters aan het project geven aan in de
afgelopen periode een artsenbezoek uit te stellen.
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Lesbiennes
Uit de factsheet ILGA: De gezondheid van lesbiennes: mythe en realiteit blijkt:
-

-

Lesbiennes zijn geneigd hun gynaecoloog minder vaak te raadplegen dan
heteroseksuele vrouwen.
Bovenop bepaalde risicofactoren die bij alle vrouwen voorkomen, zijn er factoren die
specifiek voor lesbiennes kunnen leiden tot een verhoogd risico op borstkanker.
Overmatig gebruik van alcohol en tabak, en kinderloos blijven, zijn zulke factoren.
Lesbiennes lopen ook risico op HIV-besmetting en soa’s.
Lesbiennes lopen een groter risico op depressie dan heteroseksuele vrouwen omdat
ze gediscrimineerd omwille van hun seksuele geaardheid (lesbofobie).

Uit het Welebi-onderzoek blijkt dat Lesbisch of bi zijn een risicofactor is op het vlak van
suïcidecijfers. Jonge meisjes die lesbisch of bi zijn, hebben meer zelfmoordgedachten en
ondernemen vaker zelfmoordpogingen. De oorzaak van suïcide is zelden eenduidig en is
vaak te vinden in een complexe interactie van allerlei factoren. Welebi-onderzoek (2009):
56,6% van de respondenten geeft aan er minstens één keer ernstig te hebben aan gedacht
om een einde aan hun leven te maken. 14,4% van de respondenten heeft minstens één
suïcidepoging achter de rug. De respondenten/meisjes aan dat ontdekken dat je lesbisch of
bi bent, een moeilijke kwestie blijft. De maatschappij mag dan al toleranter staan tegenover
holebi's, de weg naar zelfaanvaarding blijft in een aantal gevallen lang. Een belangrijke
stressfactor is geïnternaliseerde homonegativiteit, bijvoorbeeld er zelf van overtuigd zijn
dat je als holebi minderwaardig bent. Ook het meemaken van discriminatie heeft een
enorme impact op het welbevinden. Negatieve ervaringen blijken zich vooral af te spelen op
school. Een goede band met ouders, leerkrachten en vrienden kan deze ervaringen deels
compenseren.
Op de website Olarts Vrienden van de Volksgezondheid (Nederland) lezen we:
- Studies suggereren dat lesbiennes meer vet in de buik kunnen opslaan en een
grotere taille omtrek hebben, waardoor ze meer risico lopen op hart- en vaatziekten,
zoals vroegtijdige dood. Bovendien suggereren sommigen dat lesbiennes minder
zorgen maken over gewichtskwesties dan heteroseksuele vrouwen.
- Studies tonen dat lesbische en biseksuele vrouwen dagelijks minder fruit en
groenten eten; ze roken meer en verbruiken meer alcohol.
- Studies tonen aan dat lesbische en biseksuele vrouwen een hogere graad van
depressie en angst rapporteren dan heteroseksuele vrouwen.
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Naar schatting vijf tot 10 procent van de vrouwen van de vruchtbare leeftijd hebben
PCOS 191 (leeftijden 20-40). Er is bewijs dat lesbiennes een hoger percentage PCOS
kunnen hebben dan heteroseksuele vrouwen.

Op de website Medicalfacts (Nederland) staan de resultaten van Gezondheid van lesbische
of biseksuele vrouwen en homoseksuele mannen in Amsterdam (2018):
-

-

-

Zowel homoseksuele mannen als lesbische/biseksuele vrouwen voelen zich vaker
gediscrimineerd dan de heteroseksuele bevolking.
Ruim 80% van de homoseksuele mannen voelt zich gezond. Op de meeste
gezondheidsthema’s zijn de verschillen tussen homoseksuele en heteroseksuele
mannen klein.
Van de lesbische/biseksuele vrouwen voelt 75% zich gezond. Hoe men de eigen
gezondheid ervaart: er zijn geen verschillen tussen lesbische/biseksuele vrouwen en
heteroseksuele vrouwen. Wel hebben lesbische/biseksuele vrouwen vaker
overgewicht en obesitas, meer psychische klachten, gebruiken ze vaker cannabis en
voelen ze zich vaker gediscrimineerd dan heteroseksuele vrouwen.
Lesbische/biseksuele vrouwen ervaren meer psychische klachten dan de
heteroseksuele bevolking.

De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Een onderzoek naar de gezondheid van lesbiennes en biseksuele vrouwen met aandacht
voor leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit,… eventueel op basis van de indicatoren
van de Gezondheidsenquête.
De specifieke gezondheidsaspecten waarmee lesbiennes te maken krijgen, moeten aan bod
komen in de opleidingen van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners

Transgenders
Het Transgenderinfopunt publiceert onderzoeksresultaten over gezondheid: 192

191

Polycystisch ovarium syndroom ( PCOS) is het meest voorkomende hormonale reproductieve probleem bij
vrouwen van de vruchtbare leeftijd. PCOS is een gezondheidsprobleem dat de vrouwelijke menstruatiecyclus,
vruchtbaarheid, hormonen, insulineproductie, hart, bloedvaten kan beïnvloeden. Vrouwen met PCOS hebben
volgende eigenschappen: hoge niveaus van mannelijke hormonen, ook wel androgenen genoemd; een
onregelmatige of geen menstruatiecyclus; mogelijk kleine cysten in hun eierstokken.
192

meer info: Transgenderzorg Factsheets Chirurgie transvrouw, Hormonale behandeling, Kankerscreening,
Seksuele gezondheid
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Wat de algemene gezondheid betreft wijst een studie van 2009 uit dat dat 25% van
de transgender personen (hier in de breedst mogelijke zin) elk soort contact met de
gezondheidszorg mijdt omdat ze transgender zijn. Het betreft enkel niettransspecifieke zorg, zoals bv. naar een huisarts of tandarts gaan, een gynaecoloog
of kinesist… Deze angst blijkt ook gegrond, want maar liefst 70% rapporteerde
daadwerkelijk problemen te ervaren in de algemene gezondheidszorg.
Geslachtshormonen beïnvloeden verschillende cardiovasculaire risicofactoren, zoals
lichaamssamenstelling, lipiden, bloeddruk, glucosemetabolisme, endotheliale
functie, hemostase en risico op trombose. Zowel bij transvrouwen als bij
transmannen zijn er subtiele positieve als negatieve veranderingen in
cardiovasculaire risicofactoren:
o Bij transvrouwen toonden de meeste studies uit het verleden een verhoogd
risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit maar vroeger werd vaak
het synthetische oestrogeen (ethinyl oestradiol) gebruikt, in hoge dosis, wat
nu in principe niet meer wordt voorgeschreven. Sinds een bioidentisch
oestrogeen (oestradiolvalerate) wordt voorgeschreven, zijn deze problemen
aanzienlijk verminderd. Om cardiovasculair risico te verminderen wordt een
gezonde levensstijl met rookstop, gewichtscontrole en voldoende fysieke
activiteit aangeraden aan alle transvrouwen.
o Volgens de meeste studies hebben transmannen een lager of gelijkaardig
risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit maar die studies werden
uitgevoerd op kleinere groepen en transmannen waren ook doorgaans
jonger dan in de studies bij transvrouwen.
Uit onderzoek blijkt dat het risico dat een transvrouw borstkanker krijgt even laag is
als het risico dat een man borstkanker krijgt. Borstkankerscreening gebeurt best net
zoals bij andere vrouwen, maar na minimum gebruik van 5 jaar hormonale
behandeling. Voor transmannen, die nog geen borstchirurgie ondergingen of enkel
een gedeeltelijke borstverwijdering kennen, blijven de opsporingsmaatregelen voor
vrouwen gelden.
Transgender mannen hebben een risico op het ontwikkelen van cervixkanker. Deze
kanker ontstaat meestal door infectie met het humaan papilloma virus.
Transgender mannen die geen baarmoederverwijdering kenden, hebben een risico
op endometriumkanker, maar de kans hierop is uiterst klein.
Prostaatkanker bij transvrouwen is mogelijk, wellicht omdat deze kanker reeds
aanwezig was vóór hormonale behandeling gestart werd.
In de literatuur is er één verhaal bekend van een transvrouw met teelbalkanker.
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HIV-prevalentie blijkt voor transgenders zeer hoog te zijn. Zo schat een studie
bijvoorbeeld een globale HIV prevalentie van 19,1% bij transvrouwen over heel de
wereld. 193
Transgenders zijn minder tevreden over hun leven en zijn minder gelukkig in
vergelijking met cisgenders. 194

Info: Gezondheid en transgender zijn in derde en vierde leeftijd

Meisjes en vrouwen met een handicap
Gedwongen sterilisatie
In het Alternatief verslag van 2014 van de coördinatie van het Belgian Disability Forum
inzake CEDAW staat dat er in het officieel Belgisch landenrapport niets vermeld wordt over
de dubbele discriminatie van vrouwen met een handicap (als vrouw en als persoon met een
handicap). Het schaduwrapport stelt een aantal zorgwekkende situaties vast waaronder:
“Wat het affectief en seksueel leven en moederschapsbegeleiding betreft geldt nog al te
vaak het uitgangspunt ‘de bescherming van de maatschappij’. Van daaruit wordt nog al te
snel geredeneerd: ongewenste zwangerschap leidt tot contraceptie, gedwongen en
onomkeerbare sterilisatie, weigering tot seksuele opvoeding. Sommige meisjes en vrouwen
mogen helemaal geen contact hebben terwijl dat verbod voor mannen minder strak is, alsof
hun vraag meer gegrond zou zijn. Vaak wordt handicap ook als excuus gebruikt om een kind
van de moeder met een handicap te scheiden.”
“Iedereen gaat ervan uit dat een kind dat geboren wordt uit een moeder met een
verstandelijke handicap, die verstandelijke handicap automatisch zal erven. Nochtans werd
dit niet wetenschappelijk bewezen. Uit ervaring van bepaalde begeleidingsdiensten blijkt
evenwel dat vrouwen met een verstandelijke handicap in de praktijk kinderen kunnen
opvoeden wanneer zij een specifieke begeleiding krijgen.”
Het alternatief verslag beschouwt gedwongen sterilisatie als een vorm van geweld, die
blijkbaar nog steeds bestaat bij meisjes en vrouwen met een handicap, vooral met een
verstandelijke handicap. In sommige opvanginstellingen zou sterilisatie zelfs een
voorwaarde zijn om toegelaten te worden onder het voorwendsel van bescherming tegen
ongewenste zwangerschappen.

193

Judith Van Schuylenbergh, Transgender and gender-nonconforming persons and sexual risk: a critical
review of 10 years of literature from a feminist intersectional perspective, Vlaamse scriptiebank, 2016.
194

Het Transgenderzorgpad, www.kennisplein.be
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Het alternatief verslag vermeldt dat de enige officiële gegevens over deze praktijken uit een
studie komen die in 1999 uitgevoerd werd bij personen tussen 18 en 46 jaar bij wie
sterilisatie uitgevoerd was. Uit die studie bleek dat sterilisatie drie keer meer voorkwam bij
vrouwen met een verstandelijke handicap en dat er een correlatie was met factoren die
verband hielden met de instelling waar die vrouwen verbleven, voornamelijk personen die
veel begeleiding nodig hebben. Sindsdien lijkt er niets verbeterd te zijn, maar dit
vermoeden kan enkel gestaafd worden met anonieme getuigenissen. Het thema blijft taboe
omdat ‘onbekwaam’ geachte personen onder wettelijke voogdij niet volledig beschermd
zijn bij de wet van 2002 betreffende de rechten van de patiënt. In 2014 treedt een nieuwe
wet in werking tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling
van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Volgens
die wet zou de betrokken persoon met een handicap in principe zijn of haar vrije en
geïnformeerde toestemming tot sterilisatie moeten geven: de toestemming zou dus niet meer
gegeven kunnen worden door een bewindvoerder die de betrokkene bijstaat of
vertegenwoordigt. Het risico van een gedwongen sterilisatie valt echter niet geheel uit te
sluiten, want de nieuwe wetgeving biedt derden in bepaalde omstandigheden nog steeds
de gelegenheid hun toestemming te geven in plaats van de betrokkene, waardoor
sterilisatiepraktijken in strijd met CEDAW en met het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap mogelijk zijn, aldus het alternatief verslag.
De aanbevelingen van de coördinatie van het Belgian Disability Forum 2014:
-

-

-

-

In het wettelijk kader moeten gedwongen behandelingen (zoals gedwongen
sterilisatie) geschrapt worden, en moeten alle professionals en personeelsleden in de
gezondheidssector, met de medewerking van de verenigingen van personen met
een handicap, een verplichte opleiding over de rechten van personen met een
handicap krijgen, met inbegrip van het recht op vrije en geïnformeerde
toestemming.
Overzicht van concrete acties die bevoegde overheidsinstanties hebben genomen:
o om vrouwen met een handicap met een kinderwens te begeleiden;
o inzake langdurige begeleiding van moeders met een handicap.
Financiering van bevoegde diensten om vrouwen met een handicap met kinderwens
te begeleiden in overleg met verenigingen van personen met een handicap.
In samenwerking met verenigingen van personen met een handicap
sensibiliseringsprojecten en opleidingen over de rechten van meisjes en vrouwen
met een handicap organiseren voor artsen, zorg- en hulpverleners.
Programma’s uitwerken voor een specifieke, langdurige begeleiding van moeders
met een handicap, zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte van het kind.

Affectief leven
De coördinatie van het Belgian Disability Forum geeft in het alternatief verslag CEDAw 2014
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aan dat personen met een handicap net als alle mensen een relationeel, affectief en
seksueel leven nodig hebben om in harmonie te kunnen leven. Toch wordt seksualiteit hun
vaak ontzegd, zowel in de familie als in de gemeenschap. Ondanks een aantal positieve
initiatieven in bepaalde opvangcentra (met eigen middelen en zonder officiële steun) wordt
het seksuele leven in de meeste opvangcentra “gereglementeerd”, of zelfs verboden,
waardoor zelfredzaamheid onmogelijk gemaakt wordt. Een wetgeving over het ter
beschikking stellen van plaatsen voor koppels bestaat niet. Dit recht wordt hun dus
simpelweg ontzegd. In België blijft de mogelijkheid voor vrouwen met een handicap om een
affectief leven op te bouwen over het algemeen een taboe. Vrouwen met een handicap
wordt geen seksualiteit ontzegd, maar in de praktijk wordt seksualiteit van mannen met
een handicap gemakkelijker aanvaard als die van vrouwen met een handicap. Dit is
klaarblijkelijk gelinkt aan het feit dat voor vrouwen met een handicap de ontwikkeling van
een seksueel leven de mogelijkheid inhoudt om zich voort te planten, een mogelijkheid die
thans als heel moeilijk beschouwd wordt door een zeer groot deel van de bevolking, zelfs
door personen met een handicap. Om dit "risico" te voorkomen, wordt de ontwikkeling van
een harmonieus affectief leven al te systematisch beperkt. Soms leidt dat tot het
ongewenste toedienen van contraceptiva, gedwongen sterilisatie, of zonder meer de
ontzegging van het recht op seksualiteit. Vrouwen met een handicap moeten eveneens
kunnen kiezen of ze contraceptiva nemen, met een vrije en geïnformeerde toestemming en
een gepaste begeleiding. Dit is ook niet het geval. Hetzelfde geldt voor ongewenste
zwangerschappen.
Tot slot moet opgemerkt worden dat in staat van verlengde minderjarigheid verklaarde
vrouwen met een handicap het recht op ouderlijk gezag bij wet ontzegd wordt. Zoals
hierboven aangegeven, zal de verlengde minderjarigheid afgeschaft worden bij de nieuwe
wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid, die in 2014 in werking
treedt. Toch laat deze wet nog ruimte voor vervangende beslissingen door derden, wat in
strijd is met artikel 15 van dit Verdrag en artikel 12 van het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap.
De aanbevelingen van de coördinatie van het Belgian Disability Forum 2014:
-

-

-

Overzicht van concrete stappen die de bevoegde overheidsinstanties hebben
ondernomen om vrouwen met een handicap – zowel thuis als in instellingen – een
harmonieus affectief leven te garanderen.
Zorgen voor de nodige informatie en begeleiding opdat vrouwen met een handicap
een harmonieus affectief leven kunnen ontwikkelen en desgewenst een eigen gezin
kunnen stichten.
Ruimten voorzien voor koppels in instellingen voor personen met een handicap.
Bevoegde diensten financieren opdat vrouwen en mannen met een handicap
desgewenst inlichtingen kunnen inwinnen en een harmonieus relationeel, affectief
149
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en seksueel leven kunnen ontwikkelen, los van een eventuele kinderwens.
Sensibiliseringsprojecten uitwerken voor gezinnen, het publiek en de openbare
instanties die betrokken zijn bij de realiteit van het affectieve leven van personen
met een handicap, in samenwerking met de verenigingen van personen met een
handicap.

Informele zorgaanbieders – mantelzorgers
Vlaanderen heeft in 2017 de krijtlijnen uitgezet voor geïntegreerde zorgverlening in de
eerste lijn onder meer omdat het Vlaamse zorglandschap met zijn rijkdom aan actoren en
organisaties erg onoverzichtelijk en gefragmenteerd geworden is.
Vlaanderen baseert zich op het WGO-model dat de mantelzorger, de vrijwilligers en de
buurt als eerste beschermende en ondersteunende schil rond de persoon met een
zorgnood, die centraal staat, positioneert. Pas wanneer zorgnoden complexer worden,
moet de eerstelijnszorg geactiveerd worden.
Figuur: Conceptueel kader voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg

De beleidsvisie over Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn is gebundeld in het
document van de Conferentie Reorganisatie van de eerstelijn in Vlaanderen (16/02/2017).
Daarin lezen we:
“Informele zorg is alle zorg en ondersteuning die door niet-professionelen geboden wordt.
Mantelzorg neemt hierbinnen een bijzondere en belangrijke plaats in, naast occasionele zorg
en ondersteuning en deze geboden door vrijwilligers. Door de wens van veel personen om
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thuis te blijven wonen, zelfs met een complexe zorgnood, neemt de zorg verstrekt door
familieleden, vrienden, buren en vrijwilligers een steeds belangrijkere plaats in. Indien de
persoon met de zorgnood de regierol niet kan opnemen, is de informele zorg de
eerstvolgende partij om deze rol aan toe te kennen. Deze informele zorgaanbieders nemen
niet alleen veel praktische aspecten in het zorgproces en de desgevallend de coördinatie
van de zorg voor hun rekening, zij zijn ook op het gezondheids-economische en
psychologische vlak van onschatbare waarde. Zij ondersteunen de persoon met een
zorgnood immers ook mentaal en sociaal. Maar zoals elke persoon botsen ook informele
zorgaanbieders af en toe op hun grenzen. Om hun dagelijkse zorg draaglijk te houden, werkt
Vlaanderen verder aan een ondersteuningsbeleid dat hen toelaat deze zorg zo lang mogelijk te
kunnen blijven opnemen. De informele zorg staat in een gelijkwaardige positie in het
zorgproces als de professionele zorgaanbieders. De professionele zorgaanbieders dienen de
informele zorgaanbieders te erkennen, respecteren en hen actief te betrekken bij elke actie
die ondernomen wordt rond de persoon met de zorgnood.” 195
“Het volwaardig betrekken van mantelzorgers als partner bij het zorgaanbod, alsook het
ondersteunen van mantelzorgers is een opdracht van alle betrokken zorgaanbieders. De
mantelzorger wordt partner in het zorg- en ondersteuningsplan en krijgt inspraak, mits de
persoon met een zorgnood hiermee instemt. Daarnaast zullen professionele
zorgaanbieders gestimuleerd worden om de mantelzorgers te betrekken en hun regierol in
het zorgproces en desgevallend in de zorgcoördinatie te respecteren. Het
Mantelzorgplan 196 en “de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de verbetering
van de ondersteuning van mantelzorgers”, zoals aangenomen door het Vlaams Parlement
op 1 februari 2017 zetten hier dan ook sterk op in…. Het plan vertrekt van een brede
definitie van mantelzorg. Dé mantelzorger bestaat niet. Vele mantelzorgers werken samen
in een mantelzorgnetwerk. Ondersteuning is dan ook maatwerk. Bijzondere aandacht is er
voor kwetsbare groepen zoals de oudere mantelzorger, mantelzorgers met een
migratieachtergrond, zorg voor mensen met psychische problemen en mantelzorgers in
kansarmoede, jonge mantelzorgers.”
Een belangrijk speerpunt van de Vrouwenraad is de ondersteuning van mantelzorgers.
Vlaanderen zet de laatste jaren resoluut in op de vermaatschappelijking van de zorg en wil
mensen zolang mogelijk thuis houden. In dat model spelen mantelzorgers een grotere rol,
maar dan moet de omkadering juist zijn. Momenteel kan je maximum 51 maanden
tijdskrediet en thematische verloven opnemen om mantelzorg te bieden, terwijl we
gemiddeld toch tien jaar zorgen. Ruim de helft van de mantelzorgers gaat minder werken of
stopt er volledig mee. Bijna 60 % van wie blijft werken, slaagt er niet in om de arbeidstijd
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Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn, p. 79.
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Nabije zorg in een warm Vlaanderen. Vlaams mantelzorgplan 2016-2019.
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aan te passen. De helft van de mantelzorgers heeft het financieel moeilijk. Het moet ons
niet verbazen dat veel mantelzorgers overbelast zijn en zelf kampen met fysieke en
psychische gezondheidsklachten, depressieve gevoelens of in een sociaal isolement
belanden. Daarbij blijft zorg grotendeels een vrouwenzaak: ruim 60 tot 80 procent van de
mantelzorgers zijn vrouwen en de zwaarste mantelzorg is voor hen. Het is dus cruciaal dat
de overheid investeert om de draagkracht van mantelzorgers en de gelijkheid tussen
vrouwen en mannen degelijk te ondersteunen. Wij pleiten voor meer tijdskrediet om
tegemoet te komen aan de reële zorgnoden in de samenleving. Hierbij is het belangrijk dat
vooral mannen gestimuleerd worden om meer zorg en tijdskrediet en thematische verloven
op te nemen, zodat vrouwen gedeeltelijk ontlast worden. Daarnaast pleiten we ook voor
meer informatie over wetgeving en ziekte, meer ondersteuning bij de administratieve
procedures, een ruim aanbod aan vorming en psychische ondersteuning, meer respijtzorg
en flexibele werkuren en verlofregelingen voor mantelzorgers die nog beroepsactief zijn.
De wachtlijsten voor zorg maken het niet gemakkelijk om geschikte professionele zorg te
vinden. Soms duurt het jaren om zorg te vinden die bij je gezin past. Bovendien blijkt onder
het mom van de vermaatschappelijking van de zorg mantelzorg steeds meer een
voorwaarde te worden om toegang te krijgen tot professionele zorg. Het opnemen van
mantelzorg krijgt hierdoor langzaamaan een dwingend karakter.

Cijfers en onderzoek over de mantelzorger
Mensen die een deel van hun tijd besteden aan de zorg voor een naaste, meestal
mantelzorgers genoemd, moeten vaak stoppen met werken omdat ze werk en zorg niet
kunnen blijven combineren , hetzij door deeltijds te gaan werken, hetzij door een
loopbaanonderbreking te nemen. Statistisch gezien kan men zeggen dat ieder van ons
ongeveer tien jaar van zijn leven aan mantelzorg doet. De mantelzorgers zijn vaker
vrouwen.
Tussen mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers bestaan een beperkt aantal verschillen in
profielkenmerken. Zo bestaan geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen
voor herkomst en de onderzochte socio-economische kenmerken (opleidingsniveau,
betaald werk hebben en gezinsinkomen). Voor leeftijd en burgerlijke staat tekenen zich wel
significante verschillen af. Mannelijke mantelzorgers (62 jaar) blijken gemiddeld ouder dan
vrouwelijke (59 jaar) (F=19,78; p=0,000) en zijn sterker vertegenwoordigd in de
leeftijdsgroep 65 tot 79 jaar dan vrouwen (41% versus 32%). Vrouwelijke mantelzorgers
blijken sterker vertegenwoordigd in de twee jongste leeftijdsgroepen (zie tabel 1.8).
Vrouwelijke mantelzorgers blijken vergeleken met mannelijke mantelzorgers iets vaker
verweduwd en gescheiden, mannen blijken vaker ongehuwd. 197

197

Sporen naar duurzame mantelzorg, p. 31.
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Vrouwen geven gemiddeld meer uren hulp dan mannen. Uit onderzoek blijkt tevens een
accentverschil tussen mannelijke en vrouwelijke mantelzorgers: mannen hebben een meer
taakgerichte houding ten opzichte van mantelzorg, vrouwen bieden meer vanuit een
relatiegerichte houding mantelzorg (Kruijswijk, Hermans & van Rooijen, 2016).
Zorgactiviteiten die geassocieerd worden met intimiteit en lichamelijkheid (zoals
persoonsverzorging) worden als typisch vrouwelijke activiteiten beschouwd (van DoorneHuiskes e.a., 2002; den Draak, 2009; De Koker, 2006). Volgens Fisher en Tronto (1990)
houden vrouwen zich meer bezig met het uitvoeren van zorgactiviteiten (‘care giving’)
terwijl mannen eerder taken op zich nemen om de zorg te organiseren of te regelen (‘taking
care of’). 198
Kenmerken van de mantelzorger hangen eveneens significant samen met de mate van
geïnformeerd zijn. Vrouwen zijn minder goed geïnformeerd dan mannen: 34% kreeg het
afgelopen jaar geen belangrijke informatie (tegenover 27% van de mannen); bijna de helft
van de mannen werd geïnformeerd door meerdere bronnen, tegenover 37% van de
vrouwen. Jongere mantelzorgers zijn minder goed geïnformeerd dan oudere
mantelzorgers: 44% kreeg geen informatie (tegenover 27% van de 65-jarigen en ouder); een
groter aandeel oudere dan jongere mantelzorgers kreeg via verschillende kanalen
informatie (45% versus 29%). Verder blijkt de diversiteit aan informatiebronnen groter
onder mantelzorgers zonder betaald werk en onder mantelzorgers die de zorgsituatie (zeer)
moeilijk kunnen volhouden. Alvast deze laatste vaststelling kan erop wijzen dat informatie
daar terecht komt waar ze het meest nodig is. Die veronderstelling wordt gestaafd wanneer
we de resultaten relateren aan kenmerken van de zorgsituatie. 199

Gevolgen voor hun gezondheid
Veel mantelzorgers hebben door de zorg en de stress lichamelijke klachten, zoals rugpijn,
hoofdpijn, een slechte conditie, slappe spieren, huiduitslag en slechte suikerwaarden.
Daarnaast geven verschillende mantelzorgers aan dat zij zijn afgevallen of juist zijn
aangekomen. Ze verwaarlozen hun eigen gezondheid en stellen een tijdrovend medisch
onderzoek uit vanwege de situatie thuis. Vrijwel alle mantelzorgers geven aan dat zij moe,
uitgeput en op zijn. Het ontbreekt hen aan energie en veerkracht. In een enkel geval leidde
dit tot een ziekenhuisopname van de mantelzorger. Slapeloze nachten komen vaak voor
omdat de partner onrustig is of omdat de mantelzorger zelf ligt te piekeren
Verscheidene mantelzorgers geven aan dat hun karakter veranderd is. Ze zijn bijvoorbeeld
minder spontaan geworden omdat ze niet alles tegen hun partner kunnen zeggen. Of ze zijn
veel sneller geïrriteerd dan vroeger door de vermoeidheid. Janny vindt dat zij niet meer
zichzelf is, maar een rol speelt. Anderen geven aan dat zij door de situatie zorgzamer en
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Idem, p. 66.
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Idem, p. 271.

153

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
verantwoordelijker zijn geworden. Hierdoor voelen zij zich sterker. Tom vindt dat hij minder
egocentrisch is geworden door de situatie.200
De gezondheid van de mantelzorgers is er slechter aan toe dan die van de doorsnee
Vlaming:
Figuur/infografiek: De levenskwaliteit van de bij de Vlaamse Zorgverzekering
geregistreerde mantelzorgers 201

200

Stichting praten over gezondheid Nederland. Impact op het leven van de mantelzorger.

201

Vlaamse Ouderenraad. Mantelzorgers voelen zich minder goed dan Vlamingen. 2016
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Figuur/grafiek: Types ondersteuning op maat van de mantelzorger 202

Vrouwelijke mantelzorgers rapporteren doorgaans meer depressieve klachten, een slechter
subjectief welzijn en een minder goede lichamelijke gezondheid dan mannelijke
mantelzorgers. Gefocust op de mantelzorgsituatie worden deze geslachtsverschillen
verklaard doordat vrouwelijke mantelzorgers meer met stressfactoren in een
mantelzorgsituatie te maken krijgen zoals gedragsproblemen van de hulpbehoevende
persoon, intensiever hulp bieden of het opnemen van een grotere diversiteit aan taken.
Vrouwen zouden bovendien meer sociale druk ervaren om mantelzorg op te nemen en een
grotere extra huishoudelijke belasting ervaren dan mannen.203
Figuur/grafiek: De algemene gezondheidstoestand van Vlamingen vergeleken met de
geregistreerde mantelzorgers naar geslacht in 2016 204

202

Sporen naar duurzame mantelzorg. Hoe perspectief bieden aan mantelzorgers, 2016, p. 238.
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Idem, p. 290.
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Idem, p. 302
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Op de vraag: ‘hoe is uw gezondheid over het algemeen?’ geeft 58% van de 25- tot 79-jarige
mantelzorgers aan dat hun gezondheid (heel erg) goed is, 37% schat de gezondheid
‘redelijk’ in en 5% (heel erg) slecht. De algemene gezondheidsbeleving van mantelzorgers
verschilt daarbij significant van de ‘gemiddelde’ Vlamingen uit dezelfde leeftijdsgroep (χ2=
59,99; p=0,000). Vlamingen omschrijven hun gezondheid vaker als ‘(heel erg) goed’ (71%)
en minder vaak als ‘redelijk’ (24%). Er bestaan nauwelijks verschillen in het aandeel
Vlamingen en mantelzorgers die hun gezondheid als ‘(heel erg) slecht’ inschatten. Na
controle voor geslacht en leeftijd blijven deze vastgestelde verschillen in gezondheid bij 25tot 64-jarige mannen en vrouwen bestaan. Bij de 65- tot 79-jarige mannen blijkt eveneens
een minder groot aandeel mantelzorgers in een ‘(heel) erg goede’ gezondheid te zijn en een
groter aandeel in een ‘redelijke’ gezondheid dan bij de Vlamingen. Tegelijk valt op dat het
aandeel Vlaamse mannen in (heel erg) slechte gezondheid hoger ligt dan bij de mannelijke
mantelzorgers. Bij de 65- tot 79-jarige vrouwen blijken de vastgestelde verschillen niet
significant. Mantelzorgers hebben bovendien significant (χ2= 98,97; p=0,000) vaker last van
één of meerdere langdurige ziekt(en), aandoeningen of handicap(s) dan Vlamingen. In de
leeftijdsgroep 25 tot 79 jaar gaat het bij de mantelzorgers over 47% (versus 29% bij
Vlamingen). Die bevinding geldt slechts bij 25- tot 64-jarigen en bij 65- tot 79-jarigen, zowel
bij mannen als bij vrouwen. Bovendien komt/komen langdurige ziekt(en), aandoeningen of
handicap(s) zowel bij mantelzorgers als Vlamingen vaker voor in de leeftijdsgroep 65 tot 79
jaar dan in de leeftijdsgroep 25 tot 64 jaar. Bij aanwezigheid van één of meer langdurige
ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) zijn 19% van de mantelzorgers ‘voortdurend’, 53%
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‘af en toe’ en 28% ‘zelden of niet’ belemmerd in hun dagelijkse bezigheden. Vlamingen
blijken bij aanwezigheid van één of meer langdurige ziekte(n), aandoening(en) of
handicap(s) significant (χ2= 54,52; p=0,000) vaker belemmerd in hun dagelijkse bezigheden
dan mantelzorgers. Bij de Vlamingen is 40% ‘voortdurend’ belemmerd, 39% is ‘af en toe’
belemmerd terwijl 21% ‘zelden of niet’ belemmerd is.
Figuur/grafiek: Het last hebben van één of meerdere langdurige ziekte(n), aandoening(en)
of handicap(s) bij 25- tot 79-jarige geregistreerde mantelzorgers en Vlamingen naar leeftijd
en geslacht 205

Wat betreft de mate waarin depressieve klachten voorkomen bij 25- tot 79-jarige
mantelzorgers en Vlamingen: de antwoorden kregen een score van 0 (nooit of bijna nooit)
tot 3 (altijd of bijna de hele tijd). Het blijkt dat eenzaamheidgevoelens het minst vaak
worden gerapporteerd door mantelzorgers (gemiddelde score = 0,5) gevolgd door zich
gedeprimeerd voelen (0,6) en zich droevig voelen (0,7). Van de negatief geformuleerde
items wordt ‘slecht slapen’ het meest frequent aangestipt (gemiddelde score=1,1). Vijf
procent sliep ‘altijd of bijna de hele tijd’ en 21% sliep ‘meestal’ slecht de afgelopen week.
Veertien procent van de mantelzorgers bleek altijd gelukkig terwijl 12% altijd van het leven
kon genieten. Wanneer de gemiddelde scores van ‘gemiddelde’ Vlamingen en
geregistreerde mantelzorgers worden vergeleken, blijkt doorgaans dat de depressieve
klachten die bij mantelzorgers relatief laag scoren ook bij Vlamingen een lage score hebben.
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Naarmate items gemiddeld hoger scoren, neemt ook de gemiddelde score bij Vlamingen
toe. Tevens blijkt dat er tussen mantelzorgers en Vlamingen voor alle onderzochte
depressieve klachten significante verschillen bestaan. De verschillende depressieve
klachten komen bij mantelzorgers telkens vaker voor dan bij Vlamingen.
Na controle voor geslacht blijven zowel bij mannen als vrouwen de vastgestelde verschillen
tussen mantelzorgers en Vlamingen bestaan voor alle onderzochte items. Dit betekent dat
de onderzochte depressieve klachten vaker aanwezig zijn bij vrouwelijke mantelzorgers dan bij
Vlaamse vrouwen en dat vrouwelijke mantelzorgers minder vaak een geluksgevoel rapporteren
of van het leven genoten dan Vlaamse vrouwen. De vergelijking tussen mannelijke
mantelzorgers en Vlaamse mannen leidt tot een gelijkaardige bevinding. Na controle voor
leeftijd blijkt bij 25- tot 64-jarigen voor alle onderzochte depressieve klachten dat ze vaker
voorkomen bij mantelzorgers dan bij Vlamingen uit dezelfde leeftijdsgroep. Ook een gevoel
van geluk en ‘van het leven genieten’ komt minder vaak voor bij mantelzorgers in de
leeftijdsgroep 25 tot 64 jaar dan bij Vlamingen uit dezelfde leeftijdsgroep. Bij 65- tot 79jarigen bestaan gelijkaardige verschillen. 206

Mantelzorgers met een migratieachtergrond
Naar schatting 100.000 van de 600.000 mantelzorgers hebben een migratieachtergrond.
Uit getuigenissen blijkt dat mantelzorg bij personen met een migratieachtergrond zeker in
een eerste fase wordt gefocust op één persoon. De echtgenote, de moeder, de oudste
dochter voelt zich meteen aangesproken wanneer er nood aan zorg (koken, eten geven of
aangeven, verzorging, intiem wassen,…) is binnen het gezin. Dochters worden er sneller bij
betrokken en zonen voelen zich minder aangesproken en worden minder geappelleerd.207
Mantelzorgers met migratieachtergrond gaan voluit en willen hun tradities respecteren. Dat
wringt met de zorgcultuur in ons land, met ons arbeidsbestel, binnen de generaties. 208
Hoewel ze zich omringd weten door een grote familie- of kennissenkring, blijft de
mantelzorger met migratieachtergrond vaak eenzaam bezig. Ze vinden of zoeken geen
contacten en zoeken oplossingen in eigen kring. Er is soms sprake van taal- en financiële
barrières én informatiebarrière om eerstelijnszorg te zoeken.
Anderzijds getuigen verhalen van mantelzorgers met een migratieachtergrond van een
indrukwekkend parcours binnen de professionele hulpverlening en medische
zorgverlening. 209 Mantelzorgers met een migratieachtergrond lopen risico op burn-out,

206
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Anne Dedry. Mantelzorg met kleur. Hoe zorgtaken van mensen met een migratieachtegrond verlichten?,
Lannoo Tielt, 2017, p. 58
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vervroegde uitstap uit het arbeidscircuit, ze kampen met gezondheidsproblemen. Ze
hebben te maken met een mattheuseffect van kwetsbaarheid. Bovendien zijn er
mantelzorgers met heel verschillende migratieachtergronden (geografische en
generationele; oud- en nieuwkomers,…). Binnen elke gemeenschap ontstaan ook telkens
opnieuw verschillen inzake waardebeleving, openheid naar andere culturen,…Er is sprake
van diversiteit binnen gemeenschappen die daardoor weer wat anders worden (de
zogenaamde ‘superdiversiteit’). 210
Divers-sensitief zorg organiseren helpt mantelzorgers met een migratieachtergrond
volgens Anne Dedry. Haar aanbevelingen in het beknopt: 211
Algemene aanbevelingen:
-

-

De professionele hulpverlener behandelt de mantelzorger als volwaardige
zorgpartner.
De overheden zorgen voor meer kansen op adempauze en zorgen dat alle
mantelzorgers de pistes kennen (centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra,
oppas aan huis, gezinszorg,…).
De overheden maken de werk-zorgcombinatie haalbaar: werkbaar werk,
ongelimiteerd tijdskrediet, pensioenrechten voor mantelzorgers,…

Divers-sensitieve aanbevelingen:
- Inzetten op registratie van mantelzorgers met migratieachtergrond op alle
beleidsniveaus, zeker op lokaal vlak.
- Vervolgens outreachend en vraaggestuurd werken waarbij hulpverleners en
organisaties actief zoeken naar hulpbehoevenden en hun mantelzorgers.
- Het Vlaams bestaand zorgaanbod aanvaardbaar maken door drempelverlagend te
werken.
- Registratie en monitoring van het gebruik van dienstverlening door mantelzorgers
met migratieachtergrond.
- Per gemeente een goede en toegankelijke sociale kaart.
- Kwaliteitsvolle zelforganisaties erkennen en versterken. Ze hebben een belangrijke
rol te spelen in het systematisch betrekken van alle mantelzorgers (met
migratieachtergrond) in het zorg- en welzijnsbeleid.
- Hulp- en zorgverleners moeten verschillende talen van hun patiëntengroep
beheersen of een beroep kunnen doen op tolken.
- Met interculturele bemiddelaars werken.
210
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Voldoende tijd besteden aan mantelzorgsituaties bij mensen met een
migratieachtergrond.
Inzetten op bijscholing rond divers-sensitief werken bij zorgberoepen.
Inzetten op divers personeelsbeleid.

Op lokaal niveau:
- Uitbouw van een gemeentelijk zorgkadaster: veel mantelzorgers (met
migratieachtergrond zijn niet terug te vinden in de statistieken van de Vlaamse
Zorgverzekering.
- De noden van de huidige gemeentelijke mantelzorginitiatieven in beeld brengen.
- Buurtgerichte activiteiten voor mantelzorgers organiseren.
- Buurtgerichte mantelzorgers in beeld brengen (bijvoorbeeld 80-plussers bezoeken,
ook met intercultureel bemiddelaars).
- Voldoende aanbod respijtzorg.
Zorg- en hulpverleners:
Zouden moeten rekening houden met vijf aandachtspunten:
- Potentiële stoorzenders helpen voorkomen of wegwerken.
- Goede randvoorwaarden helpen creëren voor de mantelzorgers:
o emotionele ondersteuning, zowel door andere gezinsleden als door het
professioneel kader;
o praktische ondersteuning (aangepaste woning);
o ervoor zorgen dat reacties door de omgeving positief worden;
o zorgen dat de mantelzorger tijd voor zichzelf krijgt
o zorgen dat mantelzorgers hun eigen sociaal leven blijven opnemen;
- Drijfveren van mantelzorgers openlijk (h)erkennen.
- Verwachtingen van de mantelzorgers proberen in te lossen.
- Mantelzorgers als volwaardige partners behandelen.
- Een divers-sensitieve houding aannemen en luisteren naar de signalen van de
mantelzorger en die in een zorghouding vertalen.
- De eigen professionele hulp afstemmen op de mogelijkheden van de mantelzorgers.

De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
- Voldoende professionele zorg, zorggarantie en wegwerken van de wachtlijsten om
écht kiezen voor mantelzorg mogelijk te maken;
o Meer middelen investeren in de zorg voor mensen met een zorg- en
ondersteuningsbehoefte; zorgbudgetten die alle zorgnoden dekken
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toekennen op basis van de zorgnood en ongeacht of die zorg geboden wordt
door professionelen of mantelzorgers.
o het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) aanpassen om elke
persoon met een vastgestelde zorgnood het nodige budget te geven
waarmee hij zelf zijn zorg en ondersteuning op maat van het gezin kan
organiseren.
Monitoring van de gezondheidssituatie/beleving van de mantelzorgers (met
migratieachtergrond) vanuit de genderinvalshoek.
Een actieplan om de gezondheid van de mantelzorgers te bewaken en te
ondersteunen, o.a.;
o voldoende goed bereikbare buurtgerichte diensten en voorzieningen, samen
met de nodige respijtzorg (nacht- en/of dagopvang, buurtcentrum,
kortverblijf, vakantieopvang, oppasdiensten...);
o psychologische ondersteuning bij zorgende gezinnen, zeker in die gezinnen
waarin jonge en soms minderjarige mantelzorgers aanwezig zijn;
o bewaken dat de schoolloopbaan en de toekomstkansen van kinderen en
jongeren niet in het gedrang komen;
Gesubsidieerde mantelzorgverenigingen moeten outreachend werken om
mantelzorgers zoveel mogelijk te bereiken en hen:
o zoveel mogelijk te informeren over de aandoening van de zorgbehoevende
o specifieke vaardigheden aan te leren om met de zorgbehoevende op een
positieve manier te kunnen omgaan, bijvoorbeeld door hen wegwijs te
maken in diverse initiatieven zoals groepscoaching (mantelkracht,…),
individuele begeleiding, lotgenotengroepen,…;
o te informeren over respijtzorg en te stimuleren om er gebruik van te maken.

Vluchtelingen en asielzoeksters
Het Europees parlement maakt zich zorgen over de verstrekking van geestelijke
gezondheidszorg/faciliteiten aan meerderjarige en minderjarige vrouwelijke vluchtelingen
in de EU, met name over de omstandigheden in de noodvoorzieningen.
De lidstaten moeten het gezondheidsbeleid loskoppelen van immigratiecontrole door
toegang te beiden tot basisgezondheidsdiensten. De lidstaten moeten bovendien de
onderschreven richtsnoeren inzake de bescherming en ondersteuning van de geestelijke
gezondheid en het psychosociale welzijn van vluchtelingen, asielzoekers en migranten,
zoals opgesteld door WGO/Europa, de UNHCR en de IOM, uit te voeren.212
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Resolutie van het Europees Parlement, Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke
gezondheidszorg en het klinische onderzoek, 14/02/2017.
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Vluchtelingen ervaren vergeleken met de autochtone bevolking hun gezondheid doorgaans
slechter, waarbij dit verschil sterk toeneemt met de leeftijd, zo blijkt uit onderzoek. De
meeste vluchtelingen beschikken echter over een grote veerkracht. Hoe hun gezondheid
zich ontwikkelt is, net als bij andere burgers, geen statisch gegeven, maar afhankelijk van
de wijze waarop hun leven zich ontwikkelt, van preventie in brede zin en de mate waarin
zich beschermende en risicofactoren voordoen. Voor volwassen vluchtelingen zijn er (naast
jonge leeftijd en opleiding) belangrijke beschermende factoren: het zo snel mogelijk kunnen
oppakken van het normale leven met perspectief op werk, opleiding of andere vormen van
participatie, het beschikken over voldoende sociale steun/netwerken, de nabijheid van
naaste familie en duidelijkheid over verblijf.
Mentale gezondheid
Uit onderzoek komt naar voor dat vrouwelijke vluchtelingen meer trauma, depressie en
psychische klachten hebben dan mannen. De mate waarin deze klachten zich ontwikkelen
is mede afhankelijk van:
Preventieve inspanningen, tijdige signalering, het krijgen van goede zorg, sociale steun en
zich welkom voelen, de asielprocedure en zekerheid over de verblijfsvergunning en de
mogelijkheden tot daadwerkelijke participatie.
Seksuele en reproductieve gezondheid.
Seksueel geweld, tienermoeders, abortus en moedersterfte vragen bij de nieuwe vluchtelingen
om extra aandacht. Een deel van hen is extra kwetsbaar op deze terreinen, vooral jonge
vrouwen. De instroom van bijvoorbeeld Eritrese, Somalische en vrouwen uit Guinee vraagt
om aandacht voor het vóórkomen van vrouwelijke genitale verminking- VGV. Op de
website van de organisatie Intact staan de laatste cijfers over VGV in Vlaanderen en Europa.
Voorlichting en preventie zijn van groot belang. Dat geldt voor goede opvang en zorg na
seksueel geweld, rond tienermoeders, abortus en moedersterfte. De verloskundigen, de
eerstelijnszorg en sleutelpersonen zijn hierbij bijzonder van belang. Inzet van tolken op de
korte termijn is een voor de hand liggende voorwaarde.
Gezondheid en welbevinden
Gezondheid en welbevinden gaat met name om:
Het van meet af aan inzetten op participatie en het verder versterken van de veerkracht. De
positieve beïnvloeding van de gezondheid vanuit sociaal domein gaat vooral over de
vluchtelingen goed wegwijs maken in de samenleving, gelijk inzetten op participatie en
versterken van hun eigen regie en netwerken. Aanbevolen wordt te stimuleren dat
vluchtelingen sneller dan voorheen kunnen meedoen, door van meet af aan de taal te leren
en door vroegtijdige toeleiding naar werk, opleiding en andere vormen van participatie. Het
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is een van de belangrijkste determinanten van én versnellers van een goede gezondheid,
het welbevinden van vluchtelingen en hun integratie.
Bron: Pharos - Kennissynthese gezondheid van nieuwkomende vluchtelingen en indicaties voor zorg,
preventie en ondersteuning- 2016.

Vrouwelijke gedetineerden
Vlaams Onderzoeksproject gezondheidsprofiel gedetineerden
Het Onderzoeksproject Gezondheidsprofiel gedetineerden. Vlaanderen is zorg (2015) 213
toont aan dat gezondheidsproblemen en ongezond gedrag in verhouding vaker voorkomen
binnen de gevangenismuren dan in de algemene populatie.
De literatuur suggereert dat er bij een aantal subgroepen van gedetineerden een
bijkomende ziektelast verwacht kan worden. Deze subgroepen betreffen beklaagden,
geïnterneerden en vrouwelijke gedetineerden.
De onderzoekers focusten op de zelf-gerapporteerde gezondheid, chronische
aandoeningen, mentale gezondheidsproblemen, rookgedrag, voedingsgewoonten, fysieke
activiteit en sedentair gedrag, kennis over bevolkingsonderzoeken naar kanker.
De gegevens over de vrouwelijk gedetineerden die het onderzoeksrapport naar voor brengt:
- Vrouwelijke gedetineerden vertonen structureel meer angstgevoelens dan mannelijke
gedetineerden (gemiddelde score van 11,2 versus 8,2).
- Geslacht is de enige factor die significant in relatie staat met het ervaren van
depressieve gevoelens. Vrouwelijke gedetineerden rapporteren opvallend meer
depressieve gevoelens (8,6) dan mannelijke gedetineerden (7,5).
- Ook op basis van geslacht zijn structurele verschillen tussen gedetineerden op te
merken wat betreft fysieke activiteit (zie onderstaande figuur). Een groter aandeel
mannelijke gedetineerden (54,9%) is minstens 30 minuten per dag actief dan bij
vrouwelijke gedetineerden (34,8%). Dit geldt ook voor het aandeel gedetineerden
dat HEPA-actief is (54,7% voor mannen t.o.v. 37,9% voor vrouwen), voldoende fysiek
actief is om gewichtstoename te verhinderen (66,4% t.o.v. 53,0%) en voldoende

213

Aan de hand van een gestructureerde vragenlijst is hiertoe informatie verzameld bij een representatieve
steekproef van 817 gedetineerden in 12 geselecteerde gevangenissen, waarvan 73 vrouwen. Bij deze selectie is
uitgegaan van een maximale variatie wat betreft de beoogde doelgroep (mannen versus vrouwen,
arresthuizen versus strafhuizen, statuut gedetineerden,…), de grootte, het aanbod van hulp- en
dienstverlening (beperkt versus uitgebreid aanbod aan vrijetijdsbesteding en arbeidsmogelijkheden,
specifieke afdelingen zoals drugvrije afdeling etc.) en regime (open, half-open of gesloten regime) in de
gevangenissen. In 4 van de 12 gevangenissen verbleven vrouwelijke gedetineerden en in 6 ook vrouwelijke
geïnterneerden. Er is vooropgesteld om het aantal vrouwelijke gedetineerden te oversampelen (N=100). Dit
houdt in dat meer vrouwen zijn bevraagd dan dat er zich proportioneel in de gevangenis bevinden. Op deze
manier is deze substeekproef vrouwelijke gedetineerden groot genoeg om betrouwbare uitspraken te doen
over de resultaten van de vrouwelijke gedetineerden als subpopulatie en om vergelijking met de mannelijke
gedetineerden mogelijk te maken.
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fysiek actief genoeg is om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen (78,1%
t.o.v. 66,7%).
Slecht een beperkt deel van de gedetineerden valt binnen de doelpopulatie van één
van de drie lopende bevolkingsonderzoeken; N=60 voor bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskankerscreening, N=12 voor bevolkingsonderzoek
borstkankerscreening, N= 67 voor het bevolkingsonderzoek ter preventie van
dikkedarmkanker. Alle vrouwen tussen 25 en 64 jaar komen in aanmerking voor het
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskankerscreening. 58 vrouwelijke
gedetineerden vallen binnen deze populatie en hebben een geldig antwoord op deze
vragen gegeven. Van deze groep geeft drie kwart (74,1%) aan dat ze op de hoogte
zijn van het bevolkingsonderzoek en is een gelijkaardig aandeel (76,3%) ook bereid
om een gratis uitstrijkje te laten uitvoeren. Elf vrouwelijke gedetineerden vallen
binnen de doelgroep voor het bevolkingsonderzoek borstkankerscreening (tussen 50
en 69 jaar) en hebben een geldig antwoord op de vragen rond dit
bevolkingsonderzoek gegeven. Vijf van hen geven aan het bevolkingsonderzoek te
kennen. Acht van de vrouwelijke gedetineerden geven aan dat ze bereid zijn om op
tweejaarlijkse basis een gratis mammografie te ondergaan.

Figuur/grafiek: Fysieke activiteit naar geslacht bij gedetineerden 2015

Naar aanleiding van dit onderzoek werden reeds volgende stappen ondernomen:
- Er heeft overleg (24/08/2016) plaatsgevonden tussen de administratie Welzijn en
Volksgezondheid en de Dienst Gezondheidszorg van FOD Justitie (gezien een aantal van de
vaststellingen betrekking hebben op hun diensten en werking). Concreet werden een aantal
suggesties ter verbetering gedaan, o.a. wat betreft voeding, en een aantal afspraken
gemaakt, o.a. rond rookstopprogramma’s.
- Verschillende Vlaamse beleidscoördinatoren zijn het gesprek ook aangegaan met de
lokale gevangenisdirecteurs. Verandering in bijvoorbeeld het opschepgedrag (bij het
uitdelen van warme maaltijden) of aanpassingen van de kantinelijst (lijst met producten die
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gedetineerden mogen aankopen) werden zo gerealiseerd.
- Er is overleg geweest met het Agentschap Zorg & Gezondheid om een aantal zaken uit het
onderzoek verder uit te werken (19/05/2016 en 11/01/2017), o.a. het verkennen van de
verdere preventieve gezondheidsacties, experimenten met preventieve kankerscreenings,
etc..
- In de meeste gevangenissen is een samenwerking opgestart met de CGG
suïcidepreventiemedewerker.
- In meerdere gevangenissen is er ook samenwerking met de LOGO’s.
- Een belangrijke ontwikkeling is de uitrol van TANDEM. Hierbij werd gekeken naar de
ervaringen met het vroegere ‘CAP’, maar de scope werd uitgebreid. Niet enkel zullen
dossiers worden opgenomen i.k.v. verslavingszorg (buiten de scope van dit
gezondheidsonderzoek), maar ook in het kader van de ruimere geestelijke gezondheid. 214

KCE-rapport Gezondheidszorg in Belgische gevangenissen
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een rapport
Gezondheidszorg in Belgische gevangenissen; huidige situatie en toekomstige scenario’s
(2017)
Het KCE vermeldt op p. 21-22: “het is de taak van de DGZG 215 om gezondheidszorg aan te
bieden die gelijkwaardig is met deze in de vrije samenleving. Deze zorg moet aan de
specifieke noden van de gedetineerden is aangepast. Zo dienen de gezondheidstoestand en
de detentie in overeenstemming te zijn en moeten gedetineerden, indien nodig, naar een
ziekenhuis buiten de gevangenis worden overgebracht. Ook voor vrouwelijke gedetineerden,
vooral wanneer zij zwanger zijn, gehandicapte personen en verslaafden worden specifieke
maatregelen genomen.”
In de conclusie stelt het KCE dat de gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen veel
dimensies heeft en dat er veel partijen bij betrokken zijn. Het hervormen van deze zorg is
dan ook een majeure operatie die een strategisch plan vereist, dat moet worden
goedgekeurd door alle betrokken federale en gefedereerde ministers. Dit plan moet ook
door het veld worden gedragen.
Het KCE pleit voor het oprichten van een interdisciplinair team voor eerstelijnszorg, dat
uitgaat van een holistische aanpak, inclusief preventie en gezondheidspromotie. Voor de
tweedelijnszorg moeten overeenkomsten met nabijgelegen ziekenhuizen afgesloten
worden,… De aanbevelingenlijst van het KCE (p. 41-46) bevatten geen genderinvalshoek.

214

Vlaams Parlement. Schriftelijke vraag 8 mei 2017: Gezondsheidsprofiel gedetineerden –
onderzoeksresultaten.
215

De dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen
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Op basis van een multivariate analyse stelde het KCE in 2015 vast dat het aantal
consultaties - hoger lag bij: • gevangenen die minder dan 3 maanden in de gevangenis
waren tijdens onze observatieperiode • nieuwe gevangenen • de leeftijdsgroepen tussen 40
en 50 en bij de 60plussers • vrouwen • geïnterneerden
-lager lag bij: • gevangenen zonder verblijfsvergunning of EU-burgers zonder in België te
zijn geregistreerd. • gevangenen die geen Nederlands of Frans spraken • gevangenen in
voorarrest dan bij veroordeelden
De Vrouwenraad vraagt:
Op Federaal en Vlaams niveau:
-

Een grondig kwantitatief en kwalitatief onderzoek over vrouwelijke gedetineerden
vanuit intersectioneel perspectief.
Een strategisch plan hervorming van de gezondheidszorg in de gevangenissen, dat
oog moet hebben voor een gendersensitieve gezondheidszorg en de betrokken
middenveldorganisaties (o.a. vrouwenorganisaties) moeten bij de voorbereiding
betrokken worden.

Keizersneden
Eén op vier kinderen in de EU komt via keizersnede ter wereld. In België is dat volgens het
KCE één op vijf (21%): 20,6% in Vlaanderen, 22,2% in Wallonië en 20,4% in het Brussels
Gewest. In elke regio bestaan er echter belangrijke verschillen tussen de ziekenhuizen (van
11,8% tot 32,9%).
De kans op een inductie of electieve keizersnede ligt een derde hoger ligt bij laagst
opgeleide vrouwen ten opzichte van de best opgeleide.
Het KCE heeft in 2016 een rapport gepubliceerd: Geplande keizersnede: wat zijn de
gevolgen voor de gezondheid voor moeder en kind?
Een aantal gevolgen van een keizersnede zijn volgens het KCE duidelijk en laten geen
ruimte voor twijfel. Dat is het geval voor de effecten op de volgende zwangerschappen na
een eerste keizersnede. Het risico op uterusruptuur is duidelijk, ligt aanzienlijk hoger en neemt
toe met het aantal keizersneden.
De gevolgen op korte termijn voor de moeder van een geplande keizersnede: • verminderde
incidentie van perineale pijn en buikpijn tijdens de bevalling en de daaropvolgende drie
dagen (maar 4 maanden na de bevalling geen verschil meer); • matig verhoogd risico op
hartstilstand en hysterectomie; • tegenstrijdige resultaten voor infecties tijdens het post
partum, diepe veneuze trombose en complicaties van de anesthesie.
De gevolgen voor de baby: het risico op ademhalingsproblemen twee tot zeven keer zo
groot is bij een geplande keizersnede dan bij een vaginale geboorte. De grootte van dit
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relatieve risico lijkt afhankelijk te zijn van de gestationele leeftijd. Het risico is groot bij
baby's met een gestationele leeftijd van 37 weken of zelfs tussen 37 en 38 weken. Daarom
raden de auteurs aan om pas na minstens 39 weken een geplande keizersnede uit te voeren.
Als de keizersnede wordt uitgevoerd vóór het breken van de vliezen, verhoogt het risico op
astma bij het kind. Er is een statistisch significante verhoging, met 15 tot 20%, van het risico
op in utero overlijden bij vrouwen met antecedenten van keizersnede tegenover vrouwen
die bij vorige zwangerschappen altijd vaginaal bevallen zijn. Door het zeer heterogene
karakter van de studies die voor de meta-analyse gebruikt werden, kan deze associatie te
maken hebben met andere, niet vastgestelde (methodologische en klinische) factoren. De
onderliggende medische omstandigheden en de indicatie van de keizersnede spelen zeker
een grote rol bij de verhoging van het risico.
Figuur: De aanbevelingen van het KCE:

Het Belgian Obstretic Surveillance System (B.OSS) is een registratiesysteem voor ernstige
obstetrische complicaties en aandoeningen. Het is operationeel sinds 2012 en het brengt
ernstige maternale morbiditeit in kaart met de bedoeling om de kwaliteit en de veiligheid
van de obstetrische zorg te evalueren en te verbeteren. De 113 Belgische kraamafdelingen
werken mee via de maandelijkse oproep ‘nothing tot report’. Een eerste studie over de
periode 2012-2013 bracht volgende gegevens aan het licht: op een totaal van 250.000
bevallingen kregen 74 vrouwen (1 op 3.448) een volledige uterusruptuur en in 13% van de
gevallen leidde dit tot het overlijden van de baby en in 38% tot asfyxie. 9% van deze 74
vrouwen kreeg een hysterectomie, 22% kwam op intensieve zorg terecht en 40% kreeg een
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bloedtransfusie.
Een vaginale geboorte na een keizersnede wordt in België slechts in 47% van de vrouwen
gepland. Hiermee bevinden we ons aan de staart van de EU. Nochtans kan een succesvolle
vaginale geboorte bij vrouwen met een keizersnedelitteken bereikt worden in 60% tot 80%
van de gevallen.
Uit het B.OSS register blijkt ook dat 1 op 3.030 vrouwen een peripartum hysterectomie
ondergaat omwille van een grote bloeding tijdens de bevalling. De oorzaak is doorgaans
een abnormale placenta en/of baarmoeder atonie. 216
Aanbevelingen van dr. Griet Vandenberghe:
-

Een nationale richtlijn om vaginale geboorte na een keizersnede te promoten. 217
Een vervolgstudie naar alle gevallen van ernstige postpartumbloeding in België.
Aanvullende audits op basis van het B.OSS om bijvoorbeeld na te gaan of de
uitgevoerde hysterectomieën en embolisaties mogelijk vermijdbaar waren. 218

Borstvoeding
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beveelt aan dat zuigelingen tot 6 maanden
exclusief borstvoeding moeten krijgen. Nadien moet borstvoeding nog altijd een belangrijk
element zijn van de voeding van het kind tot 2 jaar. Om borstvoeding te ondersteunen heeft
België al belangrijke investeringen gedaan via het “Babyvriendelijk Ziekenhuis Initiatief” in
materniteiten. Dit had al een toename van moeders die borstvoeding geven bij het verlaten
van de materniteit tot gevolg.
Toch wordt in vergelijking met andere Europese landen in België veel minder borstvoeding
gegeven: in Denemarken krijgt 98 % van de pasgeboren baby’s borstvoeding, in
Noorwegen 99 % en in Nederland 83 %, tegenover slechts 77 % van de pasgeborenen in
Vlaanderen. Na drie maanden zakt dat cijfer bovendien tot 32 %; na 6 maanden bedraagt
het nog amper 8,7 %.
De meerderheid van de borstvoedinggevende moeders kan werk- en privéleven,
borstvoeding en kinderopvang niet combineren.
216

Arbeid adelt na keizersnede, in de Artsenkrant 17 mei 2018; interview met dr. Griet Vandenberghe, adjunctkliniekhoofd UZ Gent n.a.v. haar proefschrift ‘The Point of Surveying Maternal Morbidity. The Belgian
Obstretic Surveillances System (B.OSS). Ghent University, 2018.

217

Een TOLAC-richtlijn (Trial Of Labour After previous Caesarian Section).

218

De hypothese van dr. Griet Vandenberghe: een peripartum hysterectomie wordt sneller uitgevoerd in
kleinere kraamcentra zonder eerst eerste- en tweedelijnsinterventies toe te passen. Embolisaties worden
mogelijk te snel gedaan wanneer een dienst interventionele radiologie vlot beschikbaar is.
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De FOD Volksgezondheid en het Federaal Borstvoedingscomité (FBVC), waar onder andere
ook Kind & Gezin en ONE deel van uitmaken, stellen een reeks aanbevelingen voor die de
moeders die willen blijven borstvoeding geven tijdens de kinderopvang te steunen. 219
Info Kind & Gezin over borstvoeding.
Op wettelijk niveau worden zwangere vrouwen en moeders beschermd door de wet van
2007, die een direct onderscheid op grond van zwangerschap en moederschap gelijkstelt
met “direct onderscheid op grond van geslacht”. Zwangerschap en moederschap zijn
bijgevolg criteria die bescherming waarborgen. Maar vrouwen die in het openbaar hun kind
borstvoeding geven, zijn soms het slachtoffer van discriminatie en van ongewenst gedrag.
In bepaalde situaties kan de baby niet gevoed worden met de melk van de eigen moeder.
De Hoge Gezondheidsraad is van mening dat bij een gebrek aan melk van de eigen moeder
donormelk te verkiezen is boven melk voor prematuren. Moedermelk wordt in bepaalde
gevallen ook als geneesmiddel aan zuigelingen toegediend. In een aantal ziekenhuizen zijn
er moedermelkbanken maar er zijn soms tekorten. Het zijn lokale moedermelkbanken voor
intern gebruik in ziekenhuizen. Er zijn geen normen, noch structurele financiering
beschikbaar voor moedermelkbanken. 220
De Vrouwenraad vraagt :
Op federaal niveau:
-

-

Een regelgeving voor moedermelkbanken (inzameling, opslag, bewaring en
verdeling, afspraken inzake donatie); een kadaster van bestaande
moedermelkbanken voor de opvolging van de voorraad en de uitwisseling tussen
moedermelkdatabanken. financiering voor x-aantal ziekenhuizen om
moedermelkbanken aan te leggen.
Vrouwen die borstvoeding geven in het openbaar moeten beschermd worden tegen
discriminatie door het criterium borstvoeding toe te voegen in genderwet. 221

219

Moeders die borstvoeding geven in kinderopvangvoorzieningen beter begeleiden. Presscenter.org,
22/05/2014; www.borstvoedingnatuurlijk.be
220

Voorstel van resolutie ter aanmoediging van de totstandbrenging van moedermelkbanken in de
ziekenhuizen en over de vaststelling van regels voor de werking ervan, 7 mei 2018
221

Wetsvoorstel teneinde elke discriminatie in verband met borstvoeding te verbieden (22 september 2017):
“Dat zou vrouwen die borstvoeding geven, bescherming bieden bij alle vormen van discriminatie of
ongewenst gedrag in aangelegenheden die tot het toepassingsgebied van de voornoemde wet behoren; meer
in het bijzonder gaat het om toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar
zijn, de arbeidsbetrekkingen, of nog de toegang tot en de deelname aan, alsook elke andere uitoefening van
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Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

Zwangere werkneemsters beter informeren over hun recht op borstvoedingspauzes
en werkgevers ertoe aan te zetten die pauzes in optimale omstandigheden op de
werkvloer toe te kennen; om dus in te zetten op een borstvoedingsvriendelijke
organisatie. 222
Het voorzien van borstvoedingsruimtes op openbare plaatsen en gebouwen en
vervolgens informatiecampagnes ter ondersteuning van voorzieningen die ruimte
geven aan vrouwen die hun baby borstvoeding geven.

Borstimplantaten
Gedurende vele jaren gebruikte de PIP-producent (Poly Implant Prothese) frauduleus
industriële siliconen in plaats van de goedgekeurde medical grade siliconen in heel wat van
de geproduceerde borstimplantaten. Er werd hiernaar onderzoek gevoerd na
melding/vaststelling van heel wat lekkende borstimplantaten (ca. 1/4de). Als gevolg
daarvan werd de producent van de EU-markt geweerd. Het Scientific Committee on Health,
Environmental and Emerging Risks (SCHEER) van de Europese Commissie verzamelt en
analysteert informative (literatuurstudies, call for papers,…). 223
Anaplastic large cell lymphoma (ALCL) is a zeldzame vorm van lymphoma. De kanker tast
cellen in het immuunsysteem aan en bevindt zich meestal in het littekenweefsel rond een
implantaat. Op basis van literatuuronderzoek stelt SCHEER een mogelijk verhoogd risico
vast op ALCL maar pleit ook voor diepgaander onderzoek naar het mogelijke verband. 224 In
België kregen vier vrouwen de afgelopen jaren de zeldzame vorm van kanker volgens
het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
(FAGG). 225
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat vrouwen met siliconen borstimplantaten een grotere
kans hebben op de zeldzame kankersoort ALCL. Er zijn 200.000 vrouwen met siliconen
een economische, sociale, culturele of politieke activiteit toegankelijk voor het publiek. Het gaat derhalve om
alle gebieden van het maatschappelijk leven.”
222

Meer info: De Bakermat. Borstvoedingsvriendelijke organisaties in Vlaanderen.

223

Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks SCHEER SCIENTIFIC ADVICE ON
Evaluation of the availability of new scientific information on the safety of PIP breast implants, 28/09/2017.
224

Scientific Committee on Health Environmental and Emerging Risks SCHEER SCIENTIFIC ADVICE ON The
state of scientific knowledge regarding a possible connection between breast implants and anaplastic large
cell lymphoma, 19/10/2017.
225

Zeldzame vorm van borstkanker geconstateerd bij vrouwen met borstimplantaten, 24/03/2017; www.nu.nl
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borstprotheses. Dat is 3,3 procent van de Nederlandse vrouwen tussen de 20 en 70
jaar. ALCL is vastgesteld bij 32 vrouwen met siliconen borstimplantaten tussen 1990 en
2017, gemiddeld twee gevallen per jaar. In 2017 hebben zijn er 11 patiënten
geïdentificeerd. 226
In afwachting van een EU-verordening over borstimplantaten formuleert het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een aantal aanbevelingen om de Belgische
burgers beter te beschermen tegen de mogelijke gevaren en nadelen van onvoldoende
geteste medische hulpmiddelen, zonder daarbij de bestaande Europese wetgeving te
overtreden.227 Om een geneesmiddel op de markt te mogen brengen moet de fabrikant
bewijzen dat zijn product veilig is en een (meer)waarde biedt voor de patiënt. Het volstaat
dat de fabrikant voor zijn product een CE-label verkrijgt. De enige voorwaarde voor een CElabel is aantonen dat er geen onaanvaardbare risico’s zijn (bijv. uit een borstprothese
mogen geen giftige stoffen komen). Het KCE vraagt naar meer transparantie over de
onderzoeksgegevens waarmee de CE-markering werd verkregen want de werkzaamheid
wordt niet aangetoond en de keuringsagentschappen, die beslissen over de toekenning van
een CE-label, worden betaald door de fabrikant voor de behandeling van hun dossier.
De Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken zette in 2016 een register op voor hoogrisico medische hulpmiddelen. Dankzij het register kan men alle hulpmiddelen die bij
patiënten worden ingeplant, traceren. Bij problemen, zoals dit het geval was bij de lekkende
PIP-borstimplantaten, kunnen de artsen en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG) dan het implantaat en de betrokken patiënten snel
identificeren.
Het KCE beveelt aan om gebruik te maken van een of meerdere van de volgende
maatregelen:
-

-

226

Fabrikanten verplichten om hun product te laten testen in een klinische studie (RCTRandomized Clinical Trial) voordat het routinematig mag worden gebruikt, telkens
wanneer het vermoeden bestaat dat er een (te) hoog risico is en dat de
werkzaamheid onvoldoende is aangetoond.
De ingebruikname van een medisch hulpmiddel verbieden of beperken als het
product niet conform blijkt te zijn met de vereisten voor CE-label, of als er een
(potentieel) risico is, gerelateerd aan het product zelf.

Grotere kans op kankersoort ALCL door siliconen borstimplantaten, 5 januari 2018.

227

Burgers moeten beter beschermd worden tegen onveilige of onwerkzame implantaten en medische
hulpmiddelen, 06/07/2015, KCE
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Het routinegebruik van hoog-risico hulpmiddelen gedurende een bepaalde
periode beperken tot een klein aantal ziekenhuizen (referentiecentra) en hen indien
nodig opleggen om bijkomend onderzoek te doen.
De artsen aanzetten om hun patiënten tijdig, volledig en in begrijpelijke taal te
informeren over de (afwezigheid van informatie over) veiligheid, werkzaamheid en
kostprijs van een nieuw hoogrisico medisch hulpmiddel. De informatie moet ook de
beschikbare alternatieven vermelden. Het is pas daarna dat de patiënt
zijn geïnformeerde toestemming kan geven.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad formuleert aanbevelingen in zijn advies 9473 over
Borstimplantaat-geassocieerd anaplatisch grootcellig lymfoom met betrekking tot het
opsporen, de registratie en de follow-up bij de Belgische bevolking.
Dit advies heeft tot doel om informatie ter beschikking te stellen van de zorgverleners en
specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van de bevolking over de registratie en
klinische follow-up van BIA-ALCL-gevallen.
Het advies stelt dat vrouwen met borstimplantaten mogelijk een zeer laag maar verhoogd
risico lopen op het ontstaan van een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Hoe deze kanker
ontstaat is nog niet duidelijk. Volgens internationale schattingen zouden er 600
gerapporteerde gevallen zijn op meer dan tien miljoen protheses. 16 vrouwen zouden er aan
overleden zijn. De ziekte is goed behandelaar wanneer de diagnose snel gesteld wordt. In
België is er geen weet van bevestigde gevallen bij het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. De Hoge Raad vindt bijkomende screenings
of preventieve verwijdering van implantaten niet nodig. De Hoge Raad heeft wel
aanbevelingen voor:
- Gezondheidswerkers:
o Voor de implantatie: de keuze voor borstvergrotingen of -reconstructies met
implantaten worden gemaakt op basis van een goed geïnformeerde
beslissing. Daarvoor moeten alle risico’s uitvoerig worden besproken, met
inbegrip van het risico op BIA-ALCL. Net zo belangrijk is dat patiëntes wordt
geleerd hoe ze mogelijke tekenen van BIA-ALCL kunnen herkennen.
o Na de implantatie: als een patiënte consulteert naar aanleiding van het
laattijdig ontwikkelen (> 1 jaar na implantatie) van een persistent
periprothetisch seroom of massa's in de buurt van het borstimplantaat, moet
de mogelijkheid van BIA-ALCL worden overwogen. Als de diagnose wordt
bevestigd, moet het geval doorverwezen worden naar een multidisciplinair
oncologisch consult voor evaluatie en planning van de behandeling.
o Alle vermoede en bevestigde gevallen van BIA-ALCL moeten worden gemeld
aan het FAGG. Gegevens over BIA-ALCL moeten ook worden doorgegeven
aan het Belgisch Kankerregister (Sciensano). Er is een samenwerking
opgestart tussen het FAGG en het Belgisch Kankerregister om de
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identificatie van BIA-ALCL-gevallen verder te optimaliseren.
De betrokken vrouwen:
o Voor de implantatie: zelf informatie verzamelen over de risico’s en de
voordelen van de verschillende behandelingsopties zodat de betrokkene een
goed geïnformeerde beslissing kan nemen.
o Na de implantatie: regelmatig een zelfonderzoek te doen en bij de chirurg op
raadpleging te gaan voor periodieke opvolging. Bij ongewone veranderingen
(zoals een zwelling of knobbeltje, zelfs bij laattijdig optreden na meer dan
een jaar), contact op met arts.

Klinische proeven met geneesmiddelen
EC Gendererd innovations Health & Medicine Case Studies
Het onderzoek naar ziekten en medicijnen vertrekt vanuit cellijnen, proefdieren en nog
grotendeels mannelijke deelnemers. Vrouwtjesdieren zijn duurder en ze verstoren net als
vrouwelijke proefpersonen door hun hormonen mogelijk de onderzoeksresultaten. Het
blijkt ook dat volwassen vrouwelijke stamcellen actiever zijn dan mannelijke en meer
groeifactoren produceren.
Er komt steeds meer onweerlegbaar bewijs dat het onderzoek en de gezondheidszorg
rekening moet houden met sekse- en genderverschillen. Op de website van de Europese
Commissie over Gendered innovations/Health & Medicine Case Studies staan methoden om
die verschillen te analyseren; een overzicht van onderzoeksterreinen waar dergelijke
analyse al tot nieuwe kennis heeft geleid en aanbevelingen om de andere
onderzoeksvragen te stellen:
-

-

Dikkedarmkanker: vrouwen hebben een hoger risico dan mannen bij het
ontwikkelen van rechtszijdige (proximale) darmkanker, wat geassocieerd is met
agressievere vormen van neoplasie in vergelijking met linkszijdige (distale)
darmkanker. Vrouwen zijn ook gevoelig voor uitgestelde diagnose als gevolg van
respectievelijk fysiologische en pathologische verschillen in colon- en
colonneoplasie. Ondanks seks- en gendergerelateerde verschillen in het
metabolisme van voedingsstoffen en voedingsgewoonten, hebben weinig studies
geslachts- en genderspecifieke risicoschattingen voor voedingscomponenten
gerapporteerd.
Vrouw-specifieke knieprotheses zonder bewijs van klinische voordelen en geen
rekening houden met lengtes, lichaamsbouw, migratieachtergrond).
Dieet assessment methode: De Food Frequency Questionnaire (FFQ) is de meest
gebruikte voedingsbeoordelingsmethode in voedingsepidemiologiestudies.
Ondanks verschillen in geslacht in voedingsgewoonten, worden sekse- of
genderverschillen zelden in overweging genomen bij de vorming van de
voedsellijsten of onafhankelijk beoordeeld in de voedingsepidemiologie. Dit kan
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leiden tot onjuiste interpretaties van voeding en dieet-gerelateerde chronische
ziekten.
Ischemische hartziekten: is doodsoorzaak nummer één bij Europese vrouwen. Nog
steeds wordt hartziekte gedefinieerd als primair een mannelijke ziekte, en zijn
'evidence-based' klinische normen gebaseerd op mannelijke pathofysiologie en
uitkomsten. Als gevolg hiervan zijn vrouwen vaak mis- en ondergediagnosticeerd.
Nano-technologie-gebaseerde screening van HPV: Infectie met humaan
papillomavirus (HPV) "leidt naar schatting tot [...] 100% van gevallen van
baarmoederhalskanker" en draagt bij tot de incidentie van andere kankers die zowel
vrouwen als mannen treffen, waaronder anale kanker, orale en orofaryngeale
kankers en kankers van de genitaliën. Wereldwijd veroorzaakt
baarmoederhalskanker ongeveer 275.000 sterfgevallen per jaar waarvan 80% in
landen met beperkte medische middelen. Bestaande HPV-tests bieden een goede
gevoeligheid en specificiteit, maar worden in de ontwikkelingslanden zelden
gebruikt vanwege de kosten. Een voordelige, krachtige test zou de gezondheidszorg
in ontwikkelingslanden kunnen verbeteren…
Nutrigenomics: De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) stelt dat nietoverdraagbare ziekten (non-communicable diseases - NCD's), zoals hart- en
vaatziekten, kanker en diabetes, "de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld van
vandaag zijn" en dat beïnvloedbare risicofactoren, zoals een ongezond
voedingspatroon, lichamelijke inactiviteit en tabaksgebruik, verantwoordelijk zijn
voor de meerderheid van de NCD's. De prevalentie van deze risicofactoren verschilt
echter tussen de verschillende inkomensgroepen, waarbij het variatiepatroon
varieert tussen risicofactoren en met geslacht. De basis voor deze variabiliteit is
veelvoudig en nog steeds slecht gedefinieerd. Integratie van sekse-analyse op het
gebied van nutrigenomics biedt inzicht in hoe diëten vrouwen en mannen
beïnvloeden op het genetische, moleculaire en cellulaire niveau.
Osteoporose onderzoek bij mannen: herdenking van standaarden en
referentiemodellen.

EU Verordening nr. 536/2014 over klinische proeven
De EU Verordening nr. 536/2014 over klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk
gebruik bevat vereisten over de representativiteit van gendergroepen in proeven. In deze
verordening zijn geen specifieke bepalingen anders dan voor zwangere en borstvoeding
gevende vrouwen opgenomen.
Vrouwen zijn altijd al minder bestudeerd tijdens toxicologisch of biomedisch onderzoek en
in klinische proeven. Biomedisch onderzoek weerspiegelt voornamelijk een mannelijk
perspectief. Er is ook een tekort aan onderzoek naar specifieke behoeften van
interseksuelen.
De uitsluiting en ondervertegenwoordiging van vrouwen als onderzoeksobjecten of sekse
en gender als factoren in biomedisch onderzoek en klinische proeven kan hun gezondheid
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en levens in gevaar brengen.
Een ander heikel punt is dat vrouwen een grotere kans hebben op bijwerkingen van
geneesmiddelen dan mannen.

FAGG
Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) zorgt, in
het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid
van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Burgers kunnen bijwerkingen van
geneesmiddelen melden. In 2017 waren er meer dan 10 000 meldingen van bijwerkingen,
ongewenste reacties en incidenten geanalyseerd en meer dan 250 vragen van de media
beantwoord.
Het FAGG voert ook sensibiliseringscampagnes; waaronder de recentste:
Informatiecampagne Een geneesmiddel nemen bij kinderwens, zwangerschap of
borstvoeding? Het doel van deze campagne is vrouwen begeleiden en informeren door de
aanbevelingen voor het correct en voorzichtig gebruik van geneesmiddelen te herhalen, te
herinneren aan de noodzaak een zwangerschap te plannen wanneer zij langdurig
geneesmiddelen nemen, en door de dialoog met de arts, de apotheker en de vroedvrouw te
promoten.
Informatiecampage 2031 heeft jou nodig: Deze campagne is gericht op potentiële
deelnemers van klinische proeven en op artsen die een belangrijke speler zijn in het
informeren en bij het rekruteren van deelnemers.
De Vrouwenraad vraagt conform de aanbevelingen uit de EP-resolutie ‘Bevordering van
gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinisch onderzoek (14 februari
2017:
Op federaal niveau:
-

België moet erop aandringen dat dat de tenuitvoerlegging van de verordening
klinische proeven inzake geneesmiddelen moet geëvalueerd worden.
Er is nader onderzoek nodig om schadelijke nevenwerkingen van allerhande
geneesmiddelen op vrouwen te verminderen of weg te werken.
Klinische proeven moeten zowel representatief op vrouwen en mannen gebeuren.
Deze proeven moeten inclusief en niet discriminerend zijn, representatief voor de

228

Resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2017 over de bevordering van gendergelijkheid in de
geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek

175

-

-

-

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
populaties (ook migratieachtergrond) die ze gaan innemen en rekening houden met
specifieke kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen en personen. De resultaten
moeten gepubliceerd worden in een begrijpelijke taal, zodat de gebruikte
methodologie transparant is.
Ook zwangere vrouwen opnemen in klinische tests om het ziekte- en sterftecijfer bij
moeders en pasgeborenen terug te dringen.
De vermindering/wegwerking van de genderkloven in klinische proeven bij de
ontwikkeling van geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer, kanker, beroertes,
depressie, hart- en vaatziekten.
De bijsluiters van geneesmiddelen moeten aangeven of er klinische proeven op
mannen én vrouwen hebben plaatsgevonden en of mannen en vrouwen andere
bijwerkingen mogen verwachten.
Er moet onderzoek gebeuren naar lange termijneffecten van producten voor
hormoonvervangingstherapieën.

De Vrouwenraad voegt eraan toe:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

-

Dat de overheden inzetten op bewustmaking bij (biomedische) wetenschappers om
sekse en gendergevoelige analyses uit te voeren.
Dat de overheden de resultaten in het oog houden en nadien opvolgen van het
project European Gender Medicine Network - EUGenMed Roadmap for
implementation of sex and gender into biomedicine and health research in Europe
dat loopt tot 2020.
Door het FAGG worden via een meldingsformulier naar sekse uitgesplitste gegevens
verzameld (ook andere variabelen zoals gewicht, leeftijd,…) nadat de
geneesmiddelen in de handel zijn gebracht om de verschillende bijwerkingen te
registreren. Op basis van die gegevens wensen we een toelichting over eventuele
verschillen in de bijwerkingen op basis van sekse; informatiecampagnes moeten
indien relevant aandacht hebben voor sekse/gender.
De publicatie van de statistieken van het RIZIV/Farmanet (altijd) naar sekse
uitsplitsen:
o de jaarlijkse Farmaceutische kengetallen over het voorschrijfgedrag van de
huisartsen, specialisten en tandartsen en de geneesmiddelen afgeleverd in
openbare apotheken en het aantal patiënten per geneesmiddelengroep;
o ‘Infospot’: publicaties over geneesmiddelen.

Anesthesia

Onderzoek van de laatste jaren wijst erop dat vrouwen tweemaal sneller uit een narcose
ontwaken dan mannen als ze in verhouding met hun lichaamsgewicht dezelfde dosis
krijgen. Ze hebben achteraf ook meer bijwerkingen zoals misselijkheid, ventrikelfibrillatie.
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Dit is te wijten aan een andere resorptie, een eigen eiwitbinding, een verschillende
distributie naar het vetweefsel, een specifieke gevoeligheid van de hersenen, een anders
werkend metabolisme, de eigenheid van de uitscheiding. Dan zijn er ook nog de interacties:
de hormonen spelen een rol en nog meer tijdens de zwangerschap; per kg lichaamsgewicht
hebben vrouwen meer vetweefsel en dat beïnvloedt de distributie van de lipofiele en de
hydrofiele substanties; het tragere levermetabolisme; de lagere pijndrempel. De
morfinereceptoren in de hersenstam zijn bij vrouwen minder doeltreffend. 229
De Vrouwenraad vraagt:

Op federaal niveau:
Een richtlijn voor een vrouwvriendelijke ontwikkeling en toepassing van de anesthesie.

Consumptie van psychotrope geneesmiddelen
Uit de Gezondheidsenquête 2013 blijkt dat vrouwen meer slaap- en kalmeringsmiddelen en
antidepressiva nemen dan mannen en dat het verbruik stijgt met de leeftijd (behalve
antidepressiva bij mannen tussen 65 en 74 jaar):
Figuur/grafiek: Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24u een slaap- en
kalmeringsmiddel gebruikte, volgens leeftijd en geslacht (Belgische Gezondheidsenquête
2013)

229

Bron: Dr. Michèle Langedries, Gender anesthesia, in De Huisarts, 15 april 2010
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Figuur/grafiek: Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24u een antidepressivum
gebruikte, volgens leeftijd en geslacht (Belgische Gezondheidsenquête 2013)

De evolutie van het psychofarmacagebruik (antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen)
in België volgens de Gezondheidsenquêtes:
Het psychofarmacagebruik ligt voor vrouwen veel hoger dan voor mannen:
- Vrouwen: 1997 11%, 2001 15%; 2004 18%, 2008 bijna 20% van de respondenten (in
de 2 weken voorafgaand aan het interview).
- Mannen: 1997 5%; 2001 8%; 2004 9,5%; 2008 9%.
Positief is het dalend aantal gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen tussen 2008 en
2013. Deze daling wordt echter uitsluitend vastgesteld in het Brussels en het Waals Gewest,
niet in het Vlaams Gewest.
In 2012 gingen iets meer dan 12,8 miljoen doosjes (slaapmiddelen, kalmeermiddelen en
antidepressiva) in de afgelopen 2 weken over de toonbank. Het risico op gewenning of
verslaving aan slaap- en kalmeringsmiddelen is groot. Deze medicijnen kunnen geheugenof concentratiestoornissen veroorzaken of een depressie verbergen. Bij oudere patiënten
vormen slaapmiddelen een ernstig risico op vallen wanneer ze ’s nachts moeten opstaan.
Daarom is het dikwijls beter deze medicijnen te vermijden. Alleen bij ernstige problemen of
wanneer andere acties niet helpen, kunnen ze helpen na advies van een arts of een
apotheker.
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Hoewel slaap- en kalmeringsmiddelen bepaalde symptomen kunnen bestrijden, nemen ze
de onderliggende oorzaak niet weg. 230
De overheden (en de media) hebben het vaak over overconsumptie en voeren campagne
om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld:
- FOD Volksgezondheid: Slaap- en kalmeringsmiddelen, denk eerst aan andere
oplossingen
- FAGG Een geneesmiddel is geen snoepje
De indicator van slaapproblemen wordt in de Gezondheidsenquête berekend aan de hand
van drie vragen die betrekking hebben op problemen bij het inslapen, vroegtijdig wakker
worden en de kwaliteit van de slaap. Er wordt van uitgegaan dat een persoon een
slaapprobleem heeft indien deze persoon positief geantwoord heeft op elk van deze drie
vragen. In 2013 heeft niet minder dan 30% van de bevolking van 15 jaar en ouder
slaapproblemen, hetzij 33% van de vrouwen en 26% van de mannen (significant verschillend
na correctie voor leeftijd). Slaapproblemen nemen toe met de leeftijd.
Figuur/grafiek: Percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) met slaapproblemen,
volgens de SCL-90R score, volgens leeftijd en geslacht, (a) in 2008 en (b) in 2013,
Gezondheidsenquête, België, 2013

230

Bron: FOD Volksgezondheid lanceert campagne slaap- en kalmeringsmiddelen, Presscenter.org,
20/02/2014

179

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
Maar vrouwen en ook mannen verbruiken in verhouding tot hun klachten minder psychotrope
middelen (slaap- en kalmeermiddelen) dan dat ze klachten hebben. Is er dan werkelijk sprake
van overconsumptie zoals we wel eens in de pers lezen?
Consultatie bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s):
In Vlaanderen zijn er geen noemenswaardige sekseverschillen: het aandeel mannen ligt op
0,4% en het aandeel vrouwen op 2,0%. Er is ook geen duidelijke evolutie in de tijd.
Ook bij het contacteren van een psycholoog of psychotherapeut zijn de seksverschillen
kleiner dan bij het vrouwelijk overwicht bij psychofarmacagebruik.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

Af te stappen van het eerder negatieve/beschuldigende gebruik naar de consument
toe van het begrip overconsumptie van slaap- en kalmeermiddelen en te duiden op
de mogelijke verslavingsproblematiek en andere bijwerkingen voor de gezondheid.
Dat de federale overheid inzet op het aanpakken van de oorzaken van slaap-, angst
en depressieve gevoelens v/m en bij artsen aandringt op een efficiënter
voorschrijfgedrag in combinatie van het aanwenden van methodes om die angst,
stress- en slaapproblemen aan te pakken op maat van de patiënt.

Consumptie van pijnstillers
In de gezondheidsenquête 2013 wordt de impact van pijnklachten op het dagelijks leven
bevraagd door middel van twee vragen bij de bevolking van 15 jaar en ouder: de ernst van
en de hinder door lichamelijke pijn. De lichamelijke pijnscore wordt berekend door de
combinatie van deze twee vragen.
De vraagstelling rond lichamelijke pijn resulteert in een gemiddelde score voor vrouwen (27)
die hoger is dan deze voor mannen (19), wat er op wijst dat vrouwen zich meer gehinderd
voelen door lichamelijke pijn bij het uitvoeren van hun activiteiten dan mannen. Ouderen
blijken meer dan jongeren gehinderd te worden door lichamelijke pijn. Mensen van 75 jaar
en ouder hebben een score die oploopt tot 34. De laagst opgeleiden hebben een beduidend
hogere score (34) dan de hoogst opgeleiden (20). Deze socio-economische ongelijkheid kan
wellicht deels verklaard worden door de aard van het werk en de fysieke inspanning die
daarvoor vereist is. De gemiddelde score is lager in het Vlaams Gewest (22) dan in het Waals
(25) en het Brussels Gewest (24). Er is een significante dalende trend van de score tussen
1997 en 2013.
Figuur/grafiek: Gemiddelde SF36-score voor lichamelijke pijn bij de bevolking van 15 jaar en
ouder, volgens leeftijd en geslacht (Belgische gezondheidsenquête 2013)
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Niet-voorgeschreven geneesmiddelen zijn vooral niet-voorgeschreven pijnstillers,
ontstekingsremmers en geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel. Het gebruik van
pijnstillers en ontstekingsremmers (zowel voorgeschreven als niet-voorgeschreven) in de
afgelopen 24 uur tussen 2004 en 2013 significant gedaald. Het is dan ook aannemelijk dat
de halvering van het gebruik van niet-voorgeschreven geneesmiddelen (voor de
referentieperiode van 2 weken) tussen 1997 en 2013 voor een groot stuk kan worden
toegeschreven aan een dalend gebruik van niet-voorgeschreven pijnstillers en
onstekingsremmers. Dit is ongetwijfeld een positieve evolutie. Het lijkt er op dat mensen
minder vaak deze geneesmiddelen gebruiken zonder advies van een arts. 231
Figuur/grafiek: Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 24u een pijnstiller
gebruikte, volgens leeftijd en geslacht (Belgische Gezondheidsenquête 2013)

231

Belgische gezondheidsenquête 2013. Gebruik van een geneesmiddel.
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Zie ook: Statistiek Vlaanderen - Lichamelijke pijn (december 2018)
Advies nr. 91 van het bureau van de Raad van de Gelijke kansen van 21 december 2004
betreffende de pijnstillers:
Uit dit advies blijkt dat vrouwen veel meer dan mannen lijden aan pijnlijke aandoeningen en
bovendien dat een zeer groot gedeelte van de vrouwen boven 65 jaar lijden aan
verschillende types permanente of terugkomende pijnen. Proportioneel gezien nemen
vrouwen inderdaad meer pijnstillers dan mannen. Maar wanneer de frequentie van de
aandoeningen en het medicijnenverbruik dat daarmee gepaard gaat met elkaar vergeleken
wordt, wijst niets erop dat vrouwen overconsumeren, in tegendeel.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

Dat de overheden blijven wijzen op het gevaar van veelvuldig en langdurig gebruik
van pijnstillers en andere methoden van pijnbestrijding (bijvoorbeeld sessies
mindfullness) aanmoedigen en de nodige terugbetalingen voor de patiënten
hiervoor voorzien.

Cosmetische producten
Cosmetische producten kunnen soms huidklachten, zoals roodheid, jeuk en zwellingen,
veroorzaken. Cosmetica bevat ingrediënten die door onderzoekers ook in verband worden
gebracht met borstkanker, astma, allergieën en vruchtbaarheidsstoornissen. Opvallend
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is bijvoorbeeld dat een hoger gebruik van verzorgingsproducten samengaat met verhoogde
gehaltes van triclosan, parabenen en musks in het lichaam. 232 Er is dus reden tot zorg over
het cumulatieve effect dat de combinatie van (lage) doses en lange termijn blootstelling
heeft op onze gezondheid. De cosmeticaproducenten geven nog te weinig begrijpelijke
informatie aan de consument over ingrediënten in cosmetische producten die negatieve
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.
Cosmetische producten moeten beantwoorden aan Verordening 1223/2009 (EG, 2009).
Fabrikanten van cosmetica moeten voor al hun producten een grondig veiligheidsrapport
opstellen. 233
Zowel voor de fabrikanten als voor de veiligheidsevaluatoren zijn richtlijnen gepubliceerd.
Die bepalen welke gegevens het veiligheidsrapport moet bevatten hoe de
evaluatieprocedure moet verlopen.

Huidbleekmiddelen
Huidblekende producten worden gebruikt door personen met een lichte huidskleur om een
egalere huidskleur te bekomen of ouderdomsvlekken te verminderen. Huidblekende
cosmetica worden ook vaak gebruikt door mensen van Afrikaanse en Aziatische origine om
de intensiteit van de huid-tint te verminderen. Het Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (WIV-ISP) kan via een nieuwe analysemethode verschillende schadelijke
stoffen in cosmetische producten zoals crèmes, lotions, gels, oliën en zepen detecteren.
Twee op de drie van de geanalyseerde cosmetische producten, blijken één of meerdere
illegale huidblekende bestanddelen te bevatten. 234
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

Dat consumenten, artsen en beroepsbeoefenaars die met cosmetica werken
klachten kunnen melden in een registratiesysteem. 235

232

Persbericht: Milieugezondheid in Vlaanderen voor het eerst gedocumenteerd met referentiewaarden. juni
2010
233

Veiligheidsrapport:
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 25 november 2013 inzake richtsnoeren met betrekking tot
bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische
producten
Haarkleurstoffen:
VERORDENING (EU) Nr. 1197/2013 VAN DE COMMISSIE van 25 november 2013 tot wijziging van bijlage III bij
Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten
234

Illegale huidbleekmiddelen nog steeds op Belgische markt, 11/03/2014; Press.org.

235

Bijvoorbeeld zoals in Nederland: www.cosmeticaklachten.nl.
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Consumenten met allergieklachten moeten gratis een allergieonderzoek kunnen
ondergaan om vast te stellen welke productingrediënten de klacht veroorzaken.
De overheid moet monitoring gebruiken om na te gaan of de Europese regelgeving
voldoende beschermt.
Gezondheidsinstanties moeten de consument en de bevolking blijvend informeren
over schadelijke huidbleekmiddelen en deze producten uit de handel nemen.
Consumenten die huidblekende producten willen aankopen moeten de boodschap
krijgen dat ze dit best bij de apotheker of een erkende verdeler doen.

Aluminiumverbindingen in cosmeticaproducten
Volgens artikel 3 van de Verordening 1223/2009 (EG, 2009) moeten producenten aantonen
dat antitranspiranten die op de markt worden aangeboden "veilig zijn voor de menselijke
gezondheid” wanneer zij onder normale of redelijkerwijs te verwachten
gebruiksomstandigheden worden aangebracht.
De Hoge Gezondheidsraad beveelt in zijn advies over de Analyse van de globale toxiciteit
van aluminium en blootstellingsberekening met een bijzondere aandacht voor
aluminiumverbindingen in cosmetica (2015) het volgende aan:
-

-

Geen deodorants en antitranspiranten op een beschadigde huid of vlak na het
ontharen te gebruiken.
Geen of weinig antitranspiranten tijdens de zwangerschap te gebruiken.
Het gebruik van antitranspiranten met een hoog gehalte aluminiumzouten te
beperken en deze niet in warenhuizen, maar in de apotheek te verkopen
(therapeutisch gebruik: behandeling van hyperhidrose).
Op sommige zogenaamde natuurlijke producten, zoals aluinsteen duidelijk aan te
geven dat ze ook veel aluminium bevatten.
Een duidelijke etikettering op de producten aan te brengen, waarop de concentratie
aan aluminiumzout vermeld wordt.
Percutane absorptiestudies bij de mens in werkelijke omstandigheden van
blootstelling aan antitranspiranten uit te voeren om de interne blootstelling te
kunnen ramen en dus te bepalen of aluminium aanwezig in de antitranspiranten al
dan niet een onschadelijke karakter heeft zoals vereist door de wetgeving over
cosmetische producten.

Op de website van de FOD Volksgezondheid staat een rubriek info over cosmetica: wat wordt er onder
verstaan; de reglementering over de samenstelling van de producten en info aan de consument over
etikettering; FOD Volksgezondheid; Cosmetica.
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Hormoonverstoorders in cosmeticaproducten
Ze zitten dag- en nachtcrèmes, zepen, tandpasta en nagellak, haarverf en parfum.
Parabenen bijvoorbeeld bestrijden schimmels en bacteriën bestrijden en houden je potje
zalf hygiënisch. Ftalaten houden dan weer de kleur en geur van parfums en nagellak goed
vast.
De Gezinsbond geeft dan ook tips mee voor jongeren en volwassenen: 236
Bij aankoop van cosmetica en verzorgingsproducten kan je op het etiket controleren of ze
hormoonverstorende stoffen bevatten. Vooral bij producten die worden gebruikt door
zwangere vrouwen, en voor baby’s, jonge kinderen en tieners is oppassen de boodschap!
Vermijd ze door:
• Geen cosmetica of verzorgingsproducten met toegevoegde chemische geurstoffen te
kopen.
• Geen cosmetica of verzorgingsproducten met antibacteriële werking, omdat hiervoor vaak
stoffen met hormoonverstorende eigenschappen worden gebruikt.
• Natuurlijke producten te kiezen, maar vertrouw niet automatisch op marketing die een
product als natuurlijk of organisch aanprijst. Neem ook bij deze producten de lijst met
ingrediënten door.
Speur op de ingrediëntenlijst naar:
Hormoonverstorende stoffen bevatten vaak zeer complexe namen, maar er zit wel enige
logica in.
• Paraben/parabeen/parabenen – bijvoorbeeld: Methylparabeen Ethylparabeen;
• Bij ftalaten worden er vaak afkortingen gebruikt. Vermijd in ieder geval BzBP, DEP
en DMP. Indien de namen ervan wel volledig uitgeschreven zijn, kan je ze ook
herkennen aan de samenstelling met ‘ftalaten’;
• Vermijd ook producten met Bisfenol A (BPA), Triclosan, Benzofenon,
Cyclotetrasiloxane, Butylhydroxyanisoe (BHA) en Ethylhexyl methoxycinnamaat
(EHMC).

Zie ook website Gezinsbond goedgezind/hormoonverstoorders: om gezinnen te informeren
en sensibiliseren over de mogelijke schadelijke gevolgen van hormoonverstoorders voor
onze gezondheid; vooral gericht op kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, baby’s en
jonge kinderen. Zij zijn extra gevoelig aan hormoonverstoorders. Wanneer een ‘cocktail’,
kleine hoeveelheden van verschillende soorten hormoonverstoorders, een lichaam

236

Dag crème: “Minder hormoonverstoorders in het lichaam? Stop met smeren!
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binnendringen, kan dit het schadelijk effect voor de gezondheid nog vergroten. Wat zijn
hormoonverstoorders precies en hoe kunnen we ze vermijden?

Verband cosmeticagebruik zwangere vrouwen en vervroegde puberteit dochters
Ftalaten, parabenen en fenolen in verzorgingsproducten kunnen hormoonverstoorders zijn.
Ze kunnen de opname van natuurlijke hormonen zoals oestrogeen nabootsen of de opname
ervan verhinderen. Een foetus kan erg gevoelig zijn voor chemische invloeden en de
ontwikkeling kan erdoor beïnvloed worden. Uit onderzoek (VS) blijkt een verband bleek dat
de chemicaliën zowel in de urine van de zwangere vrouwen aanwezig waren als in
urinestalen van hun kinderen, die op regelmatige basis tot hun 9 jaar genomen werden.
Daarna werden de kinderen om de negen maanden tot hun dertiende verjaardag opgevolgd
om te zien in welke fase van de puberteit ze zich bevonden. Moeders die tijdens hun
zwangerschap een verhoogde concentratie van de chemicaliën hadden, hadden over heel
de lijn dochters die vroeger puberden (vervroegde menstruatie, sneller ontwikkeling van
borsten, schaamhaar). Bij jongens wad het verband verwaarloosbaar.
Kind & Gezin heeft een advies met het advies dat zwangere vrouwen best verzorgings- en
schoonheidsproducten die dergelijke stoffen niet bevatten. 237

Polyethylenen microbeads in cosmetica
Peelingproducten, gezichtsreinigers en douchegels bevatten soms polyethylenen
microbeads (microplastics), hetzelfde polyethyleen dat wordt gebruikt voor het
vervaardigen van plastic zakken waarvan de schadelijke impact op het milieu al jaren
gekend is. Zuiveringsinstallaties houden deze kleine vervuilers niet tegen, en zo komen zij
rechtstreeks in de oceanen en de drinkwaterreserves terecht.
De Vrouwenraad stelt voor: 238
Federaal:
Het volstaat niet om personen aan te moedigen verzorgings- en schoonheidsproducten te
gebruiken die geen hormoonverstoorders bevatten.
De federale overheid moet bij de grote industriële producenten van cosmetica aandringen
op een zo snel mogelijke verwijdering van microplastics uit hun producten en om te

237

Chemicaliën in make-up versnellen puberteit meisjes, in De Standaard, 4 december 2018, p. D9.

238

Bron: Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen
microbeads in cosmetica te beperken, 14 oktober 2016; Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de
Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen
microbeads in cosmetica te beperken, 20 november 2017.
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innoveren om te voldoen aan de groeiende vraag naar producten met een natuurlijkere
samenstelling.
Federaal en Vlaanderen:
De consumenten moet geïnformeerd worden over de samenstelling van de producten en de
mogelijke gevolgen ervan voor het milieu.

Cosmetologie en zelfbeeld
Steeds vrouwen en mannen willen hun uiterlijk aanpassen en doen daarvoor een beroep op
cosmetologie of esthetische chirurgie.
Wat de technieken betreft onderscheidt de Hoge Raad voor de Gezondheid 239:
- niet-invasieve en omkeerbare technieken zoals esthetische verzorging door
schoonheidsspecialisten;
- niet-heelkundige esthetische geneeskunde: niet invasief; een vorm van
antiverouderingsgeneeskunde die injecties gebruikt;
- meer invasieve en onomkeerbare technieken of esthetische chirurgie
- reconstructieve heelkunde
Het zelfbeeld betreft volgens de HGR niet alleen het lichamelijk uiterlijk maar ook
psychologische aspecten, die het lichaamsbeeld kunnen beïnvloeden. Elk individu heeft een
fysiek en psychisch beeld van zichzelf dat onder invloed van levensgebeurtenissen kan
veranderen.

Invasieve heelkunde
Ongeveer 30% van de personen die op raadpleging komen voor een esthetische
behandeling wordt uiteindelijk niet geopereerd omdat de vraag door de behandelaar als
irrationeel wordt beoordeeld. Dit toont het belang aan van een grondige evaluatie van de
hulpvraag.
10 tot 15 % van de mannen ondernemen zulke stappen. De meeste ingrepen hebben
betrekking op liposuctie, oogleden of facelift. De leeftijdsgroep ligt tussen 40 en 60 jaar
Uit de literatuur blijkt dat de grote meerderheid (gemiddeld 80 % of meer) van de patiënten
die esthetische chirurgie ondergaan, tevreden zijn over de operatie en het resultaat.
Bij de ontevreden patiënten, is de ingreep louter om psychosociale is uitgevoerd maar de
ontevredenheid kan ook voortvloeien uit een slecht gestelde diagnose, een slecht
uitgevoerde handeling, een verkeerd begrip van de esthetische verwachtingen van de
patiënt, te veel littekenweefsel, verwikkelingen zoals hematomen, infecties en vertraagde
239

Advies van de HGR, Cosmetologie - psychologische aspecten (2014), p. 1-2.
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wondgenezing. Patiënten met een voorgeschiedenis van psychologische of psychiatrische
problemen (depressie en angststoornis, een stoornis in de lichaamsbeleving, of een
borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis) zijn frequent ontevreden.
In het domein van esthetische chirurgie is reclame niet toegelaten maar dat is niet het geval
voor de niet-medische esthetiek waar misbruik is vastgesteld i.v.m. incorrecte informatie
over en aanbeveling van bepaalde producten.

Niet-invasieve en omkeerbare ingrepen
Schoonheidsspecialisten hebben geen medische en psychologische opleiding ontvangen.
De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan: 240
Medisch-esthetische aspecten:
-

-

Elke practicus moet vóór een interventie een gesprek hebben met de cliënt of
patiënt om deze bewust te maken van de eventuele voor- en nadelen van de
ingreep. Er wordt aanbevolen een vragenlijst op te stellen, die met de patiënt moet
worden doorlopen en daarna door de patiënt wordt ondertekend. Beide partijen
ontvangen een ondertekend exemplaar dat kan worden gebruikt in geval van een
geschil.
Elke patiënt met een vraag om esthetische chirurgie moet gescreend worden: de
eventuele bestaande psychologische problemen; of de patiënt zelf aan de basis van
de vraag ligt; of de patiënt een realistische visie heeft van de verwachte resultaten;
hoe eventuele vorige interventies geëvalueerd werden. In een eerste stap kan de
huisarts deze verantwoordelijkheid op zich nemen en in een tweede stap de chirurg.

Niet-medische behandelingen:
- Een specifieke opleiding "sociale schoonheidsspecialist".
- Een omvangrijke opleiding voor de schoonheidsspecialist (o.a. kennis van
cosmetische toestellen en verwante behandelingen; van strenge regels inzake
hygiëne om de invloed van infectieuze schade bij toepassing van deze technieken te
beperken); bijscholingen.
- Strengere controles om een goede en correcte praktijkuitoefening te garanderen.

Hormoonverstoorders
EDC' s of Endocrine Disrupting Chemicals (=hormoonontregelende chemische stoffen of
HCS’en) zijn synthetische stoffen die volgens diverse wetenschappelijke onderzoeken onze
hormonenhuishouding in de war kunnen brengen. Het gaat om stoffen als ftalaten,
parabenen, vlamvertragers, dioxines, Bisphenol A, die te vinden zijn in

240

Advies van de HGR, Cosmetologie - psychologische aspecten (2014),
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verzorgingsproducten zoals shampoos en zepen, tandpasta en nagellak, haarverf en
parfum. Die stoffen dienen om de producten smeerbaar, langer houdbaar of aantrekkelijker
te maken. EDC’s zitten ook in geplastificeerde prints op kledij, voedselverpakkingen, in
voeding,…
Volgens heel wat wetenschappers kunnen ze onze hormonenhuishouding in de war
brengen en werken ze onvruchtbaarheid, obesitas, diabetes, borst- en prostaatkankers,
immuniteitsproblemen, hart- en longziekten, neurologische stoornissen (zoals autisme of
concentratiestoornissen) mee in de hand. 241 Ook zijn er aanwijzingen dat industriële
vervuiling in de baarmoeder begint en de effecten daarvan zouden te zien zijn in de
motorische, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling van het kind.242
Meer info: Hoe gevaarlijk zijn hormoonverstoorders of ECD's? op Gezondheid.be
In mei 2012 verscheen het rapport van Kom op tegen Kanker: ‘Een kritische blik op het
beleid inzake aan kanker gerelateerde chemische stoffen in onze leefomgeving.’ Kom op
tegen Kanker besteedt in het rapport ook ruime aandacht aan hormoonverstorende
chemische stoffen. Hormoonverstoorders worden in verband gebracht met ernstige
chronische ziekten, waaronder kanker.
Het standpunt van Childproof 243 over hormoonverstorende stoffen vraagt de overheid om
kinderen en andere kwetsbare groepen beter te beschermen tegen de negatieve
gezondheidsimpact van hormoonverstorende stoffen. Typisch voor hormoonverstoorders is
dat ze op een heel bijzondere manier schadelijk zijn tijdens specifieke fasen van de
menselijke ontwikkeling, voornamelijk wanneer de meeste weefsels zich nog aan het
vormen zijn. Dit betekent dat ongeboren en jonge kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor
de impact van EDC's. Eind april 2015 onderschreven verschillende belangen- en
milieuorganisaties de eis om het gebruik van glyfosaathoudende producten door
particulieren te verbieden want die stof zou kankerverwekkend zijn.
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) formuleerde in juni 2014 een deskundigenadvies over
hormoonontregelende chemische stoffen (HCS'en) op basis van gegevens en concepten uit
het wetenschappelijk onderzoek. 244 De lage-dosis effecten van HCS'en worden gedefinieerd
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http://gezinsbond.be/images/stories/studie/childproof/edc%20final.pdf
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Patrick De Neve, Verstoren vlamvertragende stoffen de ontwikkeling in de baarmoeder? In Artsenkrant, nr.
2220, 17 februari 2012.

243

Een interdisciplinair forum van zes wetenschappers en vijftien maatschappelijke organisaties.

244

Hormoonontregelaars, Presscenter.org, 02/06/2014
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als alle (biologische, anatomische, histologische, ...) aantastingen die voorkomen aan
dosissen lager dan die welke worden gebruikt in de klassieke testprotocollen voor
toxicologische beoordeling of die zich voordoen aan dosissen in de grootteorde van die
waaraan de algemene menselijke bevolking is blootgesteld. De HGR vindt dat lagedosiseffecten belangrijk zijn. De schadelijkheid van de werking van HCS’en is afhankelijk
van verschillende factoren (leeftijd bij blootstelling, de individuele gevoeligheid,
mengseleffecten, ...). De HGR besluit dat er voldoende bewijzen zijn voor de zeer hoge
gevoeligheid van het zich ontwikkelende organisme tegenover blootstelling aan chemische
stoffen die de normale hormonale werking en opbouw van fysiologische
aanpassingsmechanismen tijdens kritische perioden van de ontwikkeling kunnen
ontregelen. Deze perioden omvatten de zwangerschap (embryonale en foetale levensfasen),
borstvoeding en adolescentie, maar ook senescentie. De aandacht wordt gevestigd op de
mogelijke latentie tussen de bloots telling, bv. tijdens het foetale leven, en het optreden van
schadelijke effecten gedurende de gehele levensduur.
We verwijzen naar de EU-verordening van 2007 op het gebied van chemische stoffen,
registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie (REACH).
Vanaf oktober 2018 is de verkoop van glyfosaat aan particulieren verboden in België.
Landbouwers en tuinaannemers mogen het nog wel blijven kopen en gebruiken
(onkruidverdelger Roundup). 245
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

Een nationale strategie die tot doel heeft de blootstelling aan hormoonverstoorders
te verminderen en die gericht is op onderzoek, de opleiding van beroepsmensen,
informatie en preventie bij de verkoop, en waarin voorts de volgende aspecten
vervat moeten zijn 246:
o De nieuwe wetenschappelijke paradigma’s inzake: i. de grotere gevolgen van
lage dosissen; ii. de bijzonder ongunstige invloed op de hormonale
ontwikkeling van de mens wanneer hij of zij op specifieke momenten aan
bepaalde stoffen wordt blootgesteld; iii. de “cocktaileffecten”; iv. de
transgenerationele effecten; v. de latentietijd;
o De zoektocht naar vervangingsproducten zonder hormoonverstorende
stoffen, met dien verstande dat de actoren en de economische stakeholders
worden betrokken in de daarmee gepaard gaande innovatie-initiatieven.

245

De Standaard, 21 augustus 2018, p. 11.
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De Kamer, Voorstel van resolutie betreffende de hormoonverstorende stoffen, 9 oktober 2015
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o De opsporing, de follow-up en de traceerbaarheid van producten die
hormoonverstoorders bevatten, en die in beperkte mate mogen worden
gebruikt of die verboden zijn.
o Het opstellen van een databank waarmee de hormoonverstoorders en de
gevolgen ervan voor de gezondheid van de mens kunnen worden
geïdentificeerd.
o Het vraagstuk van de hormoonverstoorders in de arbeidsgeneeskunde en de
bescherming van de werknemers.
Het advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het invoeren van een testbeleid dat
betrekking heeft op alle chemische stoffen waarvoor er aanwijzingen bestaan dat
deze een hormonale werking hebben, met mogelijke ontregelingen van het
endocriene stelsel tot gevolg, uit te voeren. Deze tests moeten de endocrinologische
principes omvatten, ondanks het feit dat deze niet in de klassieke paradigma's uit de
toxicologie passen.

Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

Nog meer wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot gezondheid en milieu,
rekening houdend met sekse en gender. Hierover moet ook een forum gecreëerd
worden tussen relevante beleidsdomeinen, wetenschap en betrokken middenveld.
De ontwikkeling van milieu gezondheids-gender-indicatoren.
De opvolging van wetenschappelijke studies en op basis van de resultaten
beleidsmaatregelen nemen, zoals strengere productnormen.
De overheden moeten burgers informeren over de mogelijke gevolgen van
hormoonverstorende stoffen en daarbij aandacht hebben voor kwetsbare groepen,
zoals zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen, ouderen.

Milieugezondheid en -ziekten
Nationaal Actieplan milieugezondheid
In 2003 onderschreef België het ‘National Environment and Health Action Plan’ van de
Wereldgezondheidsorganisatie.
Ook de Europese Commissie heeft in juni 2003 een ‘Europese strategie voor milieu en
gezondheid’ goedgekeurd. De algemene doelstelling van deze strategie is het voorkomen
van ziektes die worden veroorzaakt door milieufactoren. Ze steunt op de volgende
basisprincipes die, in de Engelse taal, het acroniem SCALE vormen:
• Science: ze vertrekt van wetenschappelijke kennis en vergroot zo het inzicht in de
vaak erg ingewikkelde verbanden tussen milieu en gezondheid.
• Children: ze richt de aandacht op de kinderen, omdat zij bijzonder kwetsbaar zijn
tegenover milieurisico’s.
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• Awareness: ze wil de bevolking informeren en sensibiliseren over
gezondheidsproblemen die in verband staan met het leefmilieu en over de
methodes waarmee we die kunnen aanpakken.
• Legislation: ze wil de wetgeving van de gemeenschap aanpassen, zodat beter
rekening wordt gehouden met de situatie en bijzondere noden van kinderen.
• Evaluation: ze steunt een aanpak die stoelt op permanente evaluatie.
De EU-Commissie stelde een actieplan Milieu - Gezondheid 2004-2010 op.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ontwikkelde ook
een eerste Belgisch Nationaal Actieplan milieugezondheid 2004 tot 2010 waarbij de
klemtoon lag op ziektebeelden bij kinderen:
• ademhalingsproblemen, astma, allergieën;
• problemen met de neurologische ontwikkeling;
• kanker;
• verstoringen van het endocriene stelsel.
In het NEHAP zijn de belangrijkste elementen inzake de relatie tussen milieu en gezondheid
op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau samengebracht. Het NEHAP maakt een
inventaris op van de wetenschappelijke gegevens die beschikbaar zijn rond de problematiek
van leefmilieu en volksgezondheid. Het somt de maatregelen op die werden genomen op
het niveau van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Het maakt de
balans op van de algemene situatie rond de verbanden milieu - gezondheid in België. Het
stelt ook voor welke acties best eerst worden ondernomen en tekent een algemeen
oriënterend kader voor alle betrokkenen.
NEHAP formuleert zeven aanbevelingen als leidraad voor het geheel van de acties naar het
grote publiek.
1. Een functionele samenwerking opstellen tussen de bestaande structuren voor
leefmilieu en volksgezondheid.
2. Gegevensbanken aanleggen en beheren over de totaliteit van de aspecten milieu gezondheid.
3. Onderzoek prioritair toespitsen op de verbanden tussen leefmilieu en gezondheid.
Daarbij is het belangrijk om eigen onderzoek te laten aansluiten op Europese en
internationale projecten en waar nodig synergie te creëren.
4. Een preventiebeleid voeren voor de verbanden tussen leefmilieu en gezondheid.
Preventie is een basismethodiek voor de aanpak van de wederzijdse beïnvloeding
van milieu en volksgezondheid.
5. Een communicatiebeleid voeren rond de verbanden tussen leefmilieu en
gezondheid. Het is van groot belang om de bezorgdheid van de bevolking opnieuw
ter discussie te stellen op het juiste beslissingsniveau.
6. Opleidingen en vormingssessies subsidiëren rond het thema milieu - gezondheid.
Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat de leefmilieudimensie een onderdeel
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vormt van de opleiding van gezondheidswerkers.
7. De bevolking sensibiliseren en opvoeden over de verbanden tussen leefmilieu en
gezondheid. Het is de opdracht om de burgers, in de eerste plaats jongeren, op
termijn zo ver te krijgen dat ze hun leefwijze veranderen (bijvoorbeeld kiezen voor
andere transportmiddelen, hun privé-woning milieubewuster inrichten, enz.),
Meer info: website FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu:
Milieu - Gezondheid: Naar een coherente aanpak, op elk niveau

Luchtvervuiling met fijn stof
Een studie over de korte termijn impact van luchtvervuiling op mortaliteit van ISP-WIV
(Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) en van Leefmilieu & Gezondheid van juli 2017
besluit dat de blootstelling aan luchtvervuiling in de zomer het risico op sterfte door
ademhalings- of hart- en vaatziekten verhoogt. Ook 25-64 jarigen zijn kwetsbaar, vooral na
een stijging van ozonconcentraties. Preventieadviezen gelden daarom niet alleen voor 65plussers en kinderen, en kunnen best ook gevolgd worden door <65-jarigen, zeker bij
intensieve buitenactiviteiten. Deze studie bevat geen gegevens naar geslacht.
We verwijzen ook naar het Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking
tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering
van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid van de
Senaat (6-391/3) van 09/07/2018 met diverse aanbevelingen:
De Senaat beveelt aan:
- Een coherent en gecoördineerd beleid inzake luchtkwaliteit te ontwikkelen tussen,
de lokale, gewestelijke en federale beleidsniveaus.
- De problematiek van luchtkwaliteit niet te verengen tot die van het klimaat. Alle
milieuproblematieken moeten deel uitmaken van een geïntegreerde vermindering
van verontreiniging waarbij « valse oplossingen » worden vermeden.
- Synergiewinsten te zoeken tussen beleidslijnen die zowel een invloed hebben op het
verminderen van de luchtverontreiniging als op het beperken van de
broeikasgasemissies, verantwoordelijk voor de klimaatverandering.
- Bijkomende maatregelen te treffen om zo snel mogelijk de Europese emissiedoelen
van 2020 voor NOx (stikstofoxiden) te halen en die van 2030 voor alle
luchtverontreinigende stoffen.
- De twee hoofdoorzaken van ongezonde lucht prioritair aan te pakken, zijnde het
wegverkeer en de verwarming door huishoudens.
- Te investeren in maatregelen om het gedrag van de burgers, bedrijven en overheden
te veranderen en in technologische veranderingen die op zich niet volstaan om alle
aspecten van de problematiek aan te pakken.
- Dat alle entiteiten bij hun voorgestelde luchtkwaliteitsmaatregelen rekening houden
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met de socio-economische context van de verschillende doelgroepen om te voorkomen
dat de incentives, de fiscale maatregelen en de verboden die in deze aanbevelingen
worden voorgesteld een negatieve impact hebben op gezinnen met een laag
inkomen of op kansarmen.
- Dat het opstellen van normen en beleidslijnen gericht moet zijn op groepen die het
meest blootgesteld worden en het meest gevoelig zijn voor een slechte luchtkwaliteit,
zoals kinderen of personen die wonen in zones van slechtere lucht.
- De aanbevelingen opgesteld door de Dieselgate-commissie van de Kamer van
volksvertegenwoordigers, aangenomen op 28 april 2016, versneld uit te voeren.
En verder zijn er aanbevelingen over:
- Een betere samenwerking binnen de EU
- Een betere samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten in België.
- Wetenschappelijk onderzoek en de bekendmaking van resultaten.
- Informatie en sensibiliseren (ook doelgroepen die risico lopen), een betere opleiding
van medisch personeel, beroepsrisico’s voor bepaalde werknemers, bevolking
informeren over kwaliteit binnenlucht en rol die middenveld kan spelen, de functie
van luchtmeester creëren, het PM2.5-fijnstof in de alarmdrempels van de
pollutiepiekplannen op te nemen en op termijn de integratie van PM0.1 ultrafijnstof,
bij het overschrijden van de informatiedrempel voor fijnstof de bevolking in de
gewesten informeren, de voorspellingsmethode van de luchtkwaliteit te verbeteren.
- Mobiliteit: een afsprakenkader tussen de gewesten, de mobiliteitsvisie en het
mobiliteitsbeleid uit te werken volgens het STOPprincipe (achtereenvolgens
inzetten op stappers, trappers, openbaar vervoer en personenvervoer),
gemeentelijke mobiliteitsplannen, maatschappelijk debat in geval van een groot
mobiliteitsproject, trapsgewijs inzetten op minder verplaatsingen met vervuilende
vervoermiddelen, snelheidsverlagende maatregelen die rekening houden met lokale
luchtkwaliteit, vergroeing van de automobiliteit, inzetten op het mobiliteitsbudget
als alternatief voor de subsidiëring van salariswagens, de fiets als transportmiddel
aanmoedigen door de overheidsmiddelen daarvoor geleidelijk op te trekken, bij de
transitie naar een massale toename van de inschrijving van elektrische voertuigen
een degelijke regeling invoeren om het gebruik van batterijen met een geplande
korte levensduur tegen te gaan, investeren in duurzame alternatieven (bv.
binnenscheepvaart, Light and Safe Car, de overslag op kleinere elektrische
vrachtwagens tot zo diep mogelijk in de stadskernen, de opleidingen voor de autoindustrie in het secundair en hoger onderwijs afstemmen op nieuwe technologieën,
de arbeidsbemiddelingsdiensten moeten ook gepaste beroepsopleidingen
aanbieden afgestemd op de nieuwe technologieën, in de dichtbevolkte stadscentra
maatregelen nemen om de mobiliteit en de vlotte doorstroming van het openbaar
vervoer te bevoordelen en indien nodig ten nadele van het personen- en
vrachtverkeer, een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod tussen
federale overheid en Gewesten (mobiliteitsregie), voertuigen op fossiele
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brandstoffen afbouwen, ondernemingen die kobalt en andere ertsen aankopen in
conflictgebieden moeten verplicht worden de OESO-richtlijnen toe te passen, België
moet er bij de Europese Unie op aandringen een ambitieuze euronormering voor
nieuwe vliegtuigen in te voeren, dringend onderzoek uitvoeren naar de impact van
de uitstoot van fijnstof door vliegtuigen en het effect hiervan op de nabije omgeving
van de luchthavens, roetfilters en groenere brandstoffen bij scheepvaart, onderzoek
naar en de ontwikkeling van schonere scheepsmotoren verder stimuleren.
Ruimtelijke ordening: meer rekening houden met de impact op de luchtkwaliteit bij
de ontwikkeling en het onderhoud van logistieke infrastructuren, die beschouwd
worden als « groeipolen », zoals luchthavens, havens en nieuwe wegen voor veel
verkeer, in het bijzonder in de nabijheid van dichtbevolkte woongebieden of
gebouwen voor kwetsbare groepen (crèches, scholen,rusthuizen, ziekenhuizen,
enz.), alsook bij de bespreking van bouw- of uitbreidingsprojecten van zulke
gebouwen in de buurt van dergelijke, reeds bestaande, logistieke infrastructuren, de
aanleg van « groene » en ruime corridors die ruimte laten tussen de gebouwen
aanmoedigen om te voorkomen dat er nieuwe « streetcanyons » ontstaan, bij de
invalswegen van de steden ontradingsparkings aanleggen die voorzien zijn van
elektrische laadpaalinfrastructuur, gemakkelijk bereikbare haltes en
overstapstations openbaar vervoer, investeren in het plaatsen van oplaadpalen voor
elektrische voertuigen en in infrastructuren waar compressed natural gaz (CNG) en
waterstof kan worden getankt, transitie naar smart cities, intelligente en ecologische
leveringsmechanismen aan moedigen via gemakkelijk bereikbare distributiecentra,
digitale applicaties en elektrische of op aardgas rijdende voertuigen, meer
(stads)groenaanplantingen, lage emissiezones invoeren en uniformliseren in de
stedelijke centra waar de normen voor luchtvervuiling systematisch overschreden
worden, een gemeentelijk geïntegreerd luchtbeleid, inzetten op
houtverbrandingsbeleid,...

Onderzoekers van Queen Mary University Londen hebben vastgesteld dat roetdeeltjes
zichtbaar in placenta zijn waar te nemen. Inwoners in Londen worden jaarlijks gemiddeld
aan 15 microgram fijn stof per kubieke meter blootgesteld. Dat is vergelijkbaar met de
gemiddelde waarden in Vlaanderen. Deze waarden voldoen aan de Europese
drempelwaarden. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert een jaargemiddelde
van 10 microgram per kubieke meter.247

247

Voor het eerst roet gevonden in moederkoek, in De Standaard, 18 september 2018, p. 8.
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Luchtvervuiling met stikstofdioxide
VITO248 stelt dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen sterk kan verschillen van regio tot regio.
Hoge concentraties luchtvervuiling worden doorgaans gemeten in steden met een hoge
bevolkingsdichtheid, veel verkeer en industrie. Maar luchtkwaliteit wordt ook beïnvloed
door vervuilingsbronnen buiten de steden. Deze achtergrondluchtkwaliteit wordt beïnvloed
door emissies afkomstig van de landbouw, (binnen)scheepvaart, natuurlijke bronnen en
verder gelegen stedelijke gebieden. De huidige luchtkwaliteitskaarten voor Vlaanderen
worden door VITO aan de Vlaamse Milieumaatschappij aangeleverd.
20.000 Vlamingen hebben deelgenomen aan Curieuzeneuzen om de luchtkwaliteit in
Vlaanderen in kaart te brengen. De meting van stikstofdioxide, een schadelijk gas dat in de
uitlaat van wagens zit, startte op 28 april 2018. De resultaten waren bekend op 30
september 2018. Wat blijkt? De gemiddelde concentratie over alle meetpunten is 22,8
ug/m3, wat vrij goed is in verhouding tot de Eurpese norm van 40 microgram per m3. Een
meerderheid van de Vlamingen woont du op een plaats waar de impact van verkeer op de
luchtkwaliteit beperkt is. 2,3% van de meetpunten of 410 locaties zit boven de norm. Het
gaat om 150.000 mensen. Overschrijdingen komen voor in 1/3de van de gemeenten. De
WHO gaat de advieswaarden herzien. Wellicht gaat het richting 30 microgram/m3 in 2020.
12,5% van Vlaanderen zit boven 30 microgram/m3 en dat betreft dan 813.000 Vlamingen.
Momenteel gebruikt de WHO een drempelwaarde van 20 microgram/m3. Vanaf dan treden
er gezondheidseffecten op. 60% van de meetpunten zit boven die WHO-drempelwaarde.
35,7% van de dosis verkeersvervuiling doen we thuis op; 34,4% op werk, school; winkelen en
vrije tijd, 29,8% onderweg. 249
En de gevolgen voor onze gezondheid?
Het Europees Milieuagentschap (EEA) berekende in 2014 dat er in België 1.870 mensen
stierven door de gevolgen van stikstofdioxide.
10 % van de mensen heeft astma en er zijn opstoten op dagen met meer pollutie. Te veel
kinderen kampen met luchtwegeninfecties, meer dan in de ons omringende landen.
Hoewel het aantal rokers daalt is er een onrustwekkende stijging van het aantal
longtumoren. Een zesde van alle longkankers bij mannen (15%) en een vierde van de
longkankers bij vrouwen (28%) komt voor bij niet-rokers. Luchtvervuiling is de mogelijke
oorzaak.
Een grootschalig onderzoek bij 15.000 vrouwen in de EU toonde een verband tussen
luchtvervuiling (de mix in de dieseluitlaat) en borstkanker.

248

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame
ontwikkeling. VITO wil de transitie versnellen naar een duurzame wereld.
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Hoe gezond is de lucht in uw straat? Curieuzeneuzen: de resultaten op 20.000 meetpunten, dossier in De
Standaard, 29-30 september 2018.
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Andere grootschalige studies linken stikstofdioxide in de uitlaat van wagens aan
hartaanvallen en sterfte door hart- en vaatziekten. Bij elke toename van 10 microgram/m3
stijgt het risico naar 10 tot 15 %.
De gezondheidskosten van de luchtvervuiling bedragen jaarlijks acht miljard euro in
Vlaanderen. De transportsector staat in voor 3,5 miljard euro.

Luchtvervuiling met radon
Radon is een natuurlijk radioactief gas. Het is afkomstig van het radioactief afval van
uranium, dat wereldwijd in de bodem en in gesteentes voorkomt, met variabele
concentraties. Het gaat om een reuk- en kleurloos gas dat enkel met een detector kan
gemeten worden. De concentratie radon kan hoog oplopen in gesloten ruimten zoals
huizen, scholen, werkplekken.
Bij inademing van radon komt het longweefsel in aanraking met radioactieve afvaldeeltjes,
afkomstig van radongas en de vervalproducten. Decennialange blootstelling aan hoge
radonconcentraties verhoogt het risico op het ontwikkelen van longkanker. In België gaat
het om ongeveer 500 overlijdens per jaar; zo’n 7 tot 8% van de longkankergevallen is in
België gerelateerd aan de blootstelling aan radon. Elk jaar sterven ongeveer 7.400 Belgen
aan longkanker. Vooral rokers lopen het grootste risico wanneer zij aan radon worden
blootgesteld, omdat de schadelijke gevolgen van tabak en radon elkaar versterken. Rokers
die in een huis wonen met een hoge concentratie aan radon, lopen een bijzonder groot
risico om longkanker te krijgen.
De radonconcentratie in de lucht wordt uitgedrukt in Becquerel per kubieke meter (Bq/m³).
België zit in het proces van de omzetting van de Europese richtlijn 2013/59/Euratom inzake
de basisnormen voor stralingsbescherming. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de
bestaande regelgeving is dat het referentieniveau voor radonconcentratie wordt
verlaagd van 400 Bq/m³ naar 300 Bq/m³.
Het referentieniveau is de radonconcentratie in woningen en werkplaatsen waarboven elke
blootstelling aan radon moet worden vermeden. Dit nieuwe referentieniveau vervangt het
huidige niveau van 400 Bq/m³. Het direct gevolg hiervan is dat het geschatte aantal
betrokken gebouwen met een te hoge radonconcentratie in België stijgt van 21.000 naar
36.000, dus ongeveer met 80%!
Veel hangt ook af van de samenstelling van de bodem. In België geven schist en kalksteen in
de ondergrond hogere concentraties. Vlaanderen behoort niet tot het radongebied.
Om de Belgische bevolking te sensibiliseren over de problematiek van radon, organiseert
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) jaarlijks de Radonactie van 1
oktober tot 31 december. Tijdens die periode kan iedereen een radontest (voor in de woning
of werkplek of school) bestellen tegen een goedkoper tarief (20 euro).
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Zie: www.radonactie.be; FANC Radon en radioactiviteit in uw huis

Pesticiden in ons haar
De Europese Groene fractie bestelde bij het Franse Institut de Recherche & d’Experience
Scientific (IRES) een analyse van 148 haarstalen uit zes EU-landen, waaronder België. De
stalen werden onderzocht op dertig veervoorkomende pesticiden, zoals fipronil en
propiconazool. Vijftien van de 30 onderzochte pesticiden werden in de haarstalen
teruggevonden. In België werden in bijna 70% van de dertig stalen pesticiden ontdekt,
voornamelijk fipronil (23,1%), propiconazool (42,3%) en permethrin (19,2%). Globaal gezien
telde een vierde van de stalen minstens twee pesticiden.
Veel van die pesticiden hebben kankerverwekkende en/of hormoonverstorende
eigenschappen. 250
De Vrouwenraad vraagt:
Een grootschalig onderzoek om een zicht te krijgen op welke schadelijke stoffen er in welke
lichaamsdelen, weefsels en bloed zitten per geslacht, leeftijdsgroep, stedelijk of landelijk
gebied, en andere relevante variabelen en de link met soorten kankers,…

FRDO-conferentie effecten luchtverontreiniging op gezondheid
De conferentie van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling over de effecten van
luchtverontreiniging op gezondheid ging door op 12 oktober 2018.
Luchtverontreinigingspieken gaan gepaard met een significante toename van het aantal
hartaanvallen. Kinderen zijn extra kwetsbaar voor de effecten van luchtverontreiniging. Het
effect van luchtverontreiniging al begint te spelen vanaf de conceptie; heeft veranderingen op
het celniveau (telomeren) als gevolg; heeft een risico op vroeggeboorte; een lager geboortegewicht. Het verhoogt het risico op de ontwikkeling van astma, allergieën, verhoogde
bloeddruk, leukemie, obesitas, pneumonie, metabolische problemen (diabetes type 1), cardiorespiratoire problemen, endocrinologische wijzigingen (kanker, vruchtbaarheidsproblemen,…)
maar ook effecten in de hersenen en het cognitieve functioneren worden vastgesteld.
In België dreigen we gemiddeld negen maanden vroeger te sterven, maar misschien is het
verlies van levenskwaliteit en vooral ziek oud worden een groter risico.
Kwetsbare groepen zijn: zwangere vrouwen en de foetus, kinderen, mensen met chronische
ziekten (allergie, astma, cardio-vasculair) en oudere mensen.
Er zijn twee types luchtverontreiniging : gasvormig of fijnstof. Bij de gassen kan men ozon
en de stikstofoxiden (NO en NO2 ) vermelden. Fijnstof wordt ingedeeld naargelang van de
omvang : PM10, PM2.5 en UFP (ultra-fijnstof). Op een ander niveau onderscheidt men twee
250

Fipronil in ons haar, in De Standaard, 8 november 2018, p. 13.
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soorten stofdeeltjes. Enerzijds is er mineraal stof afkomstig van erosie (landbouw,
subsahara-winden, enz.) dat niet erg schadelijk is. Anderzijds is er fijnstof afkomstig van
verbranding (voertuigmotoren, stookhout, enz.) dat duidelijk schadelijker is, want het
brengt diverse chemische stoffen tot in de organismen. 251
In de meeste gebieden in België voldoet de lucht aan de Europese kwaliteitsnorm, maar niet
aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Carol Greider, Elisabeth Blackburn en Jack Szostak ontvingen in 2009 de Nobelprijs voor de
Geneeskunde voor hun onderzoek naar telomeren 252: “Hoe chromosomen worden
beschermd door telomeren en het enzym telomerase.”
In de literatuur over biologische veroudering zijn er studies die aantonen dat mensen met
gezonde voedingsgewoonten en vrouwen over het algemeen langere telomeren hebben.
Korte telomeren zijn te zien bij het optreden van ouderdomsziektes, bij rokers en ook bij
blootstelling aan luchtverontreiniging.
Gemiddeld hebben vrouwen langere telomeren dan mannen. Dat ligt in principe vast bij de
geboorte en bepaalt de levensverwachting (langere telomeren geven een hogere
levensverwachting). Maar luchtvervuiling heeft een negatieve impact op de lengte van de
telomeren. Daardoor zijn er al verschillen in de lengte van telomeren bij de geboorte,
afhankelijk van de blootstelling aan luchtvervuiling. Gezonde lucht voor en tijdens de
zwangerschap en een gezond gewicht van de moeder bepalen de genetische
voorbeschiktheid om oud te worden van de volgende generatie.
De huidige EU standard voor blootstelling aan fijn stof beschermt niet voor de effecten van
vroegtijdige veroudering op het niveau van de cel. 253 Door de luchtvervuiling gaat er één
levensjaar verloren. Maar ook bij gezonde personen is er bijvoorbeeld een stijging van
ontstekingsreacties in de longen te zien. Dat komt algemeen voor en hoeft daarom niet
noodzakelijk een klinisch probleem te zijn bij gezonde mensen. Bij personen met
onderliggende ziektes kan dat wel een klinisch effect hebben. Die ontstekingsreacties
blijven niet in de longen, maar komen in de verschillende organen terecht.

251

Uiteenzetting van prof. dr. Jean-Francois Argacha, cardioloog, Centrum voor hart en vaatziekten, UZ
Brussel, hoogleraar VUB; Informatieverslag Senaat, De verbetering van de luchtkwaliteit, p. 100-101.
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Telomeren zijn de doppen aan het einde van elke streng DNA die onze chromosomen beschermen, zoals de
plastic uiteinden aan veters. Zonder deze coating rafelen veters. Zo kunnen ook telomeren beschadigd
geraken waardoor cellen hun werk niet meer kunnen doen. Ze worden korter waardoor er veroudering
optreedt.
253

Tim Nawrot (hoogleraar Milieu-epidemiologie), Powerpointpresentatie, Effecten van luchtvervuiling op de
gezondheid, 12 oktober 2018; zie ook: Uiteenzetting van prof. dr.Tim Nawrot, Faculteit Wetenschappen,
UHasselt en afdeling Pneumologie, Faculteit Geneeskunde KUL: informatieverslag Senaat, De verbetering van
de luchtkwaliteit, p. 84.-92.
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Wat zijn in het mengsel van luchtverontreiniging de meest schadelijke stoffen? Hét
probleem is dat die deeltjes dermate klein zijn dat ze vanuit de longen in de bloedbaan
terechtkomen en zich zo in het hele lichaam kunnen verspreiden. De effecten blijven
bijgevolg niet beperkt tot een verminderde longfunctie of aandoeningen van de longen. Het
sterkste effect van luchtverontreiniging vinden we terug bij cardiovasculaire ziekten. Recent
werd vastgesteld dat zelfs bij zeer lage concentraties, de koolstofdeeltjes bij kinderen
detecteerbaar zijn. Ze zijn terug te vinden in de urine. Dat wijst erop dat ze in de bloedbaan
zijn terechtgekomen, en daarna in de nieren, om vervolgens te worden uitgescheiden. De
concentratie die bij kinderen terug te vinden is, is afhankelijk van de woonplaats. Hoe
dichter een kind bij een drukke verkeersweg woont, hoe groter de concentratie aan
partikels.
Wat de cardiovasculaire aandoeningen betreft zijn er effecten van luchtvervuiling op lange
en korte termijn:
Op lange termijn na jarenlange blootstelling, een hoger risico op:
- arteriosclerose: vernauwing, verlies van elasticiteit, met andere woorden een
voortijdige veroudering van de slagaders
- myocardinfarct
- beroerte
Op korte termijn n.a.v. van luchtvervuilingspieken, een hoger risico op:
- hartfalen
- hartritmestoornissen
- hartinfarct

Binnenhuisluchtvervuiling
90% van onze tijd brengen we binnen door. Indoor zijn er heel wat polluenten, fijn stof,
schimmels, vacht,… die een negatieve invloed op onze gezondheid hebben. Zelfs al zijn de
concentraties laag dan kunnen ze door langdurige blootstelling nog een impact hebben.
Figuur/tabel: Overzicht binnenhuisvervuiling en gezondheid – parameters, bronnen en
gezondheidseffecten (VITO)
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Er is nood aan tools om de combinatie van polluenten indoor te meten.

Luchtvervuiling door verkeer 254
Het wegverkeer is een belangrijke bron van luchtvervuiling, van ongezondheid en van
gezondheidskosten.
De Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling bracht een advies uit over:
De governance inzake de luchtkwaliteit (22 mei 2018) met daarin aandacht voor gender en
ongelijkheden:
…
“Lucht, gender en ongelijkheden
[24] De Raad wijst er nogmaals op dat de effecten van luchtvervuiling tot in de
sociaaleconomische werking van onze maatschappij merkbaar kunnen worden. Zo zullen
volwassenen op kinderen moeten passen die ziek worden door de slechte luchtkwaliteit. Die
volwassenen zullen dan afwezig zijn op het werk, wat mogelijkerwijs grote gevolgen kan
hebben op het verloop van hun carrière.

254

Luc Int Panis, Luchtkwaliteit, Verkeer en Gezondheid. Maatregelen, kosten en bevoegdheden, Conferentie
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO), 12/10/2018.
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[25] Bepaalde bevolkingscategorieën zijn overigens statischer dan andere, wat een
weerslag kan hebben op hun blootstelling. Daardoor bestaat er ongelijkheid in de
blootstellingen, ook
doordat kwetsbare personen vaak in zones wonen met een slechtere luchtkwaliteit.
[26] De Raad beveelt bijgevolg aan om bijzondere aandacht te besteden aan kansarme
groepen en aan de genderdimensie in het beleid inzake de luchtkwaliteit.
[27] Tot slot zou het opstellen van normen en beleidslijnen die gericht zijn op de groepen die
het meest blootgesteld worden en het meest gevoelig zijn voor een slechte luchtkwaliteit,
zoals kinderen, ook gunstig kunnen zijn voor de gehele bevolking in de zin van “design for
all”
…
De federale inbreng in het Nationaal Energie Klimaat Plan 2030 (30 mei 2018)
De Senaat maakte een informatieverslag (13 juli 2018) over De verbetering van de
luchtkwaliteit. Dit document bevat een reeks aanbevelingen (p. 31-51); opsomming
aanbevelingen zie hoger bij luchtvervuiling met fijn stof.

Nanoplastics
Bij plastic en de effecten op de gezondheid gaat het doorgaans om hormoonverstoorders.
Maar plasticafval in het milieu schept ook problemen. Op termijn valt het uit elkaar in kleine
plasticdeeltjes (microplastics, kleiner dan 5 mm). Als ze nog kleiner worden, heten ze
nanoplastics (kleiner dan 100 nanometer en niet zichtbaar voor het blote oog). Nanoplastics
dringen door tot in de bloedbaan. Bovendien bevatten ze giftige stoffen. Deze stoffen
worden afgegeven in de longen of het spijsverteringsstelsel. Tot hiertoe zijn er nog geen
grote bevolkingsstudies gebeurt naar de effecten op nanoplastics op de volksgezondheid.
Er zijn enkele casestudies die alvast op negatieve gevolgen voor de gezondheid lijken te
wijzen. Een rechtstreeks verband is tot nu tot moeilijk te bewijzen maar het lijkt erop dat
het aantal allergieën of chronische bronchitis kunnen toenemen, astmatische klachten,
meer maag- en darmstoornissen, problemen met hart- en bloedvaten,… Het mechanisme
dat dit veroorzaakt, wordt oxidatieve stress genoemd (moleculen die de celwanden
aantasten). 255
De Vrouwenraad vraagt: 256
Federaal en Vlaanderen:

255

Nanoplactics baren medische wereld zorgen, in De Standaard, 20 september 2018, p. 5.

256

Bron: Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een
uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes, 8 mei 2017.
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De regeringen en alle actoren bevoegd voor volksgezondheid en milieu verder te werken
aan een geïntegreerd beleid inzake milieuziekten met een geactualiseerd Nationaal
Actieplan Milieu en Gezondheid.
Daarin komen volgende items aan bod:
- Een beleid van wetenschappelijk onderzoek en van interuniversitaire projecten
inzake milieuziekten en de evaluatie van de economische gevolgen van deze ziekten
voor de sector van de gezondheidszorg en de sector van de werkgelegenheid; steeds
met gegevens uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus,…;
- Nauwere samenwerking tussen de bevoegdheidsniveaus om de luchtkwaliteit te
monitoren en aanzienlijk te verbeteren;
- Een biometrische gegevensbank over alle aspecten van milieuziekten;
- De samenstelling van een specifiek Belgisch cohort met betrekking tot de
blootstelling van pasgeborenen aan milieuziekten en het betrekken van de
overheden bij de bestaande Europese projecten vanuit genderbewuste invalshoek;
- Het leggen van de focus op het vroeg herkennen van de signalen en het zoeken naar
de beste diagnose;
- Verder inzetten op preventie en informeren van de bevolking;
- De oprichting van referentiecentra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van
milieuziekten.
Federaal:
-

-

-

Het instellen van maatregelen, in samenwerking met het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (RIZIV), de verzekeringsmaatschappijen en de
arbeidsartsen, die leiden tot de erkenning en de behandeling van milieuziekten;
Het evidence based uitbreiden van het medisch dossier met risico-determinanten
gelieerd aan omgevingsfactoren;
België en Vlaanderen moeten de grenswaarde van de
Wereldgezondheidsorganisatie op het vlak van luchtvervuiling hanteren: een
jaargemiddelde van maximum 10 microgram fijn stof per kubieke meter;
Regelgeving over nanoplastics (zolang ze niet verbannen worden):
o Casestudies in België naar de effecten op de gezondheid van vrouwen en
mannen;
o een houdbaarheidsdatum op plastic aanbrengen die aangeeft wanneer het
object kan uiteenvallen door aantasting of verwering. Op dat moment moet
het plastic vernietigd worden of gerecupereerd/verwerkt;
o de norm vastleggen van hoeveel nanodeeltjes er in de lucht toegelaten zijn,
rekening houdend met de evolutie van de wetenschappelijke bevindingen.

Vlaanderen:
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De organisatie van opleidingen (basiskennis en voortdurende vorming vanuit
genderbewuste invalshoek), in de eerste plaats voor artsen, en de invoering van een
attest inzake milieugeneeskunde;
Het blijven inzetten op projecten/initiatieven die het belang van een gezond
binnenmilieu propageren en de potentiële gezondheidsrisico’s ten gevolge van de
verontreiniging van het binnenmilieu mee in kaart brengen en bestrijden.

Tampons en maandverbanden
Eind juli 2018 werd de zogenaamde tampontaks geschrapt. Vanaf 1 augustus 2018 daalde
de BTW op tampons en maandverbanden van 21% naar 6%, dankzij de lobby van de
vrouwenbeweging.
In de internationale pers verschijnen de laatste jaren geregeld artikels over onderzoekers
die sporen aantreffen van toxische en zelfs kankerverwekkende stoffen die verwerkt zijn in
tampons en maandverbanden.
De FOD Volksgezondheid heeft in 2018 een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van
schadelijke stoffen in babyluiers. Er zijn sporen teruggevonden in sommige luiers, maar in
concentraties die 1000 maal onder de Europese limietwaarden liggen.
De FOD Volksgezondheid plant in 2018 ook een gelijkaardige studie naar schadelijke
stoffen in tampons en maandverbanden. 257
De Vrouwenraad vraagt:
Federaal:
- De volledige afschaffing van de tampontaks: 0% BTW ; ook voor maandverbanden
en pampers.
- Gratis (hoeveelheid of lagere prijs voor) tampons en maandverbanden en pampers
voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.
- De bevoegde minister moet er bij de fabrikanten van tampons, maandverbanden en
incontinentiemateriaal op aandringen om de samenstelling van deze producten
bekend te maken op de verpakking en er geen toxische en kankerverwekkende
stoffen in te verwerken.

Toiletbezoek en volksgezondheid
Niet naar het toilet kunnen gaan kan heel wat gezondheidsproblemen veroorzaken:
ontstekingen van de urinewegen, van de blaas en nierontstekingen, maag-darmklachten,...

257

Belgische studie naar schadelijke stoffen in luiers: alle luiers voldoen aan de Europese normen,
Presscenter.org, 04/09/2018.
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Plassen is essentieel om overbodig vocht te verwijderen en het lichaam zuiver te houden.
Als mensen niet kunnen plassen en ze hun plas ophouden, komt de urineblaas onder druk te
staan. Het is een fabeltje dat het goed zou zijn om je blaas te trainen om je plas op te
houden: dit zet alleen maar overbodige druk op je blaas, waardoor ze gaat uitrekken en
waardoor ze op lange termijn minder goed zal functioneren.
De blaas kan ook druk ondervinden van afvalstoffen in de urine, die de blaaswand kunnen
beschadigen. Vooral bij wie vaak z’n/haar plas ophoudt kan er op die manier schade
ontstaan aan de blaas waardoor je weer meer kans maakt op het ontwikkelen van infecties.
Regelmatig je plas ophouden is schadelijk voor het lichaam en ongezond. Als het je af en
toe eens overkomt dan is dat op zich geen probleem. Minder water drinken om te vermijden
dat je moet gaan plassen is eveneens ongezond: omdat de blaas dan schade kan
ondervinden van het gebrek aan vocht en de kans op het krijgen van nierstenen verhoogt.
Naar het toilet gaan is geen kwestie van luxe, maar een basisbehoefte. Uit onderzoek en
ervaring is gebleken dat dit het best wettelijk gereglementeerd (afgedwongen) moeten
kunnen worden, ook in de publieke ruimte.
Niet naar het toilet kunnen gaan kan ook veiligheidsproblemen met zich meebrengen:
rijden met een volle blaas lijdt tot concentratieverlies en additionele stress.
Iedereen die zich voor een (halve) dag of meerdere uren buitenshuis begeeft heeft nood aan
‘publieke’ toiletten (British Toilet Association, 2001). Publieke toiletten zijn een belangrijke
beïnvloedende factor voor de publieke gezondheid en voor de deelname aan het openbare
leven: politiek, economisch, sociaal, cultureel.
Het voorzien van publieke toiletten moet daarom gezien worden als een integraal
onderdeel van de stadsplanning en stedelijk design en niet als een bijkomende kost of last,
waarbij weinig of geen rekening gehouden wordt met de ruimtelijke, sociale of design
aspecten van de stad. Publieke toiletten moeten opgenomen worden in de strategische
stadsplanning, in het mobiliteitsbeleid en binnen de design-overwegingen van de
stadsontwikkeling stelt Clara Greed, professor emeritus inclusieve stadsplanning,
universiteit van West England, Bristol.
Voldoende geschikte publieke toiletten in de openbare ruimte, d.w.z. voor iedereen
toegankelijke en nette, goed onderhouden, veilige toiletten zijn een belangrijke factor die
o.m. de toegankelijkheid van de publieke ruimte, de mobiliteit en de deelname van in het
bijzonder vrouwen en ouderen aan het culturele, sociale maatschappelijke leven in de
stad/gemeente beïnvloedt.
De beschikbaarheid van voldoende geschikte publieke toiletten is voor iedereen belangrijk,
maar dit geldt in het bijzonder voor vrouwen, zwangere vrouwen, menstruerende vrouwen,
vrouwen in de menopauze en voor personen (v/m) met een handicap of ziekte zoals
incontinentie, de ziekte van Crohn, colitis, een voedselintolerantie, prostaatvergroting of
prostaatkanker, blaaskanker, voor oudere personen (v/m), voor vrouwen en mannen op stap
met (kleine) kinderen en voor kinderen … die vaker naar het toilet moeten gaan.
Chronische ziekten gaan ook vaak gepaard met urineverlies of blaasproblemen. Bij
chronische neurologische aandoeningen zoals Multiple Sclerose gaat het over bijna 90%
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van de patiënten en bij Parkinson over bijna 50%. Een groeiende groep zijn mensen met
dementie die vaak medicatie krijgen voorgeschreven die de blaas kan prikkelen.
Uit onderzoek (Bichard et al, 2004) bleek dat vele oudere mensen en vrouwen hun
verplaatsingen naar en binnen de stad/gemeente zorgvuldig moeten plannen, of dat ze er
zelfs van afzien, ze hun gedrag aanpassen en thuisblijven omdat er geen toiletten
voorhanden zijn.
Sommige mensen houden hun plas op omdat ze het moeilijk vinden om in een openbaar
toilet, onder het oog of in de nabijheid van anderen te urineren. Plasangst en plasschaamte
veroorzaken stress voor de persoon en kunnen leiden tot sociale problemen en zelfs sociale
fobie. Bijvoorbeeld, als er iemand naast je staat te plassen lukt het niet. Of nog erger: in een
drukke zaak staan mensen in de rij te wachten tot jij gedaan hebt met plassen. Om niet op
te vallen, hou je je plas dan maar op en verlaat je het toilet. Niet kunnen plassen uit
schaamte is een van de meest voorkomende plasproblemen bij mannen.
Naast schaamte kan ook de angst om op een niet hygiënisch toilet te moeten gaan plassen
een reden zijn voor mensen om hun plas op te houden. De angst om te moeten plassen op
een plaats die niet schoon is gaat je dan al bezighouden op het moment dat je vertrekt.
Door te anticiperen op die angst ga je al meteen stress ontwikkelen en je blaas onder druk
zetten. Je plas ophouden wordt dan haast een obsessie.
De functie van geschikte publieke toiletten is oneindig veel ruimer dan het tegengaan van
overlast zoals wildplassen. Voldoende geschikte publieke toiletten versterken de
toegankelijkheid van de stad en dragen, zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, bij tot
de sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel in de publieke ruimte, tot het behoud van het
culturele erfgoed en tot het burgerschap en de deelname aan het stadsgebeuren en
dorpsleven. Ze ondersteunen ook de economische activiteiten en ontwikkeling van steden
en gemeenten: de toegang tot winkels, markten, kermissen, culturele evenementen,
bezoek van het historische centrum (toeristen) … wordt erdoor versterkt.
Indien mensen weten en zeker zijn dat ze gemakkelijk een toilet zullen vinden en ze er
kunnen op rekenen dat deze toiletten open en netjes zullen zijn zullen de ‘miljoenen
mensen’ die nu ontbreken in de stad uit hun huizen komen en deelnemen aan het
maatschappelijk leven (zie Roberts en Greed, 2001). Hierbij gaat het wel degelijk om
geschikte publieke toiletten. Het is niet omdat er toiletten aanwezig zijn in voor het publiek
toegankelijke gebouwen (cafés, winkels) dat er geen openbare of publieke toiletten meer
nodig zijn. De toiletten in het openbare domein moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
Niet iedereen is of voelt zich vrij om een café binnengaan om naar het toilet te gaan
(bijvoorbeeld, kinderen, (moslim)vrouwen). Goede voorzieningen qua openbare toiletten
houden rekening met de lokale behoeften en komen tegemoet aan de noden van alle
burgers. Zo dragen ze bij aan de creatie van een meer inclusieve, toegankelijke en
duurzame samenleving voor iedereen.
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De meeste steden en beheerders van publieke ruimtes (parken, (groene) recreatiezones,
stations, busstations/bus-stop op het eind van de lijn, parkings …) hebben echter geen
strategische inclusieve toiletplanning, laat staan een planning die rekening houdt met en
tegemoet komt aan de behoeften van alle bewoners en bezoekers, gebruikers, passanten.
Dit heeft deels te maken met het feit dat onze steden en gemeenten dateren uit een
periode waarin het publieke domein vooral gezien werd als het (quasi exclusieve) domein
van mannen en deels met het feit dat stadsplanning en architectuur nog steeds zwaar
gedomineerd worden door mannen, wat verklaart waarom in het voorzien van publieke
toiletten (bijna) uitsluitend, rekening gehouden wordt met de behoeften van mannen. En
ook in dit verband rijzen er vragen, zoals blijkt uit een recente Nederlandse enquête.
Een plasonderzoek in Nederland uit 2016, uitgevoerd door het bureau GfK en waarin 1.289
personen bevraagd werden, naar hun plasgedrag bleek dat plassen in het openbaar ook
voor mannen niet zo evident is. Plassen wordt gezien als een intieme gebeurtenis. 34% van
de respondenten gaf aan moeite te hebben met plassen in de directe aanwezigheid van
anderen. Ongeveer de helft van de respondenten meent dat het mannentoilet viezer is dan
het vrouwentoilet. En hoewel mannen bij openbare toiletten vaak worden geacht gebruik te
maken van een urinoir, geeft 43% van de mannen de voorkeur aan een normaal toilet. Een
derde van de heren wil liever zitten tijdens het plassen. Hygiëne is daarbij wel een
voorwaarde. Maar liefst 39% van de heren ziet af van een toiletbezoekje wanneer zij
urinesporen aantreffen op het urinoir. Onder de vrouwen die een openbaar toilet bezoeken
bevindt zich vooral veel ‘hangpubliek’. Slechts 4 op de 10 vrouwen zit altijd op de bril. Ruim
40% van de dames hangt boven de toiletpot.
Steden en gemeenten hebben bij ons doorgaans openbare toiletten voor mannen, maar
openbare toiletten voor vrouwen zijn schaars en de netheid ervan laat vaak te wensen over.
Het is belangrijk dat er voldoende toiletten aanwezig zijn. Maar wat is voldoende? Clara
Greed berekende dat er 1 zitbloktoilet per 500 vrouwen en kinderen nodig is, 1 zitbloktoilet
per 1100 mannen, 1 uniseks zitbloktoilet voor personen met een handicap per 10.000
‘inwoners/passanten’ en 1 uniseks luiertafel faciliteit per 10.000 ‘inwoners/passanten’. Er
moeten meer toiletten zijn voor vrouwen dan voor mannen omdat vrouwen het toilet langer
nodig hebben dan mannen en ze vaker naar het toilet moeten gaan en ze bovendien meer
dan mannen aangewezen zijn op de aanwezigheid van publieke toiletten. Japan hanteert
een 2 op 1 ratio voor vrouwen en in sterk toeristische gebieden zelfs een 3 op 1 ratio v/m.
(Miyanishi 1996).
Adequate toiletten: zijn netjes, hebben toiletpapier, zeep, sloten die werken
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Uit het onderzoek van o.m. Clara Greed blijkt ook dat barrières voor betaling vermeden
moeten worden, omdat ook dit de toegang beperkt. 258
De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
-

-

-

Een Vlaamse strategisch publieke toiletplanning voor iedereen toegankelijk met de
nodige middelen voor de gemeenten en steden om voorafgaand een
behoeftenonderzoek (hoeveel en op welke plaatsen) te organiseren; daarna voor de
uitvoerende fase (de bouw) en voor de aanwerving van personeel vermits de
toegang tot openbare toiletten gratis moet zijn.
Een lijst en blindevlekkenplan van Vlaamse voor het publiek toegankelijke
gebouwen waar mensen gratis naar het toilet kunnen gaan en bekendmaking van
deze lijst aan het grote publiek; via een app zoals Hogenood.
De bouw van de openbare toiletten moet decretaal geregeld worden en aan de
nodige voorwaarden voldoen zoals hierboven omschreven.
Een aanbod van tampons, maandverbanden, pampers en condooms in openbare
toiletten.

Onderwijs – eindtermen
Voorstel nieuwe eindtermen met betrekking tot het ordeningsprincipe ‘gender’ voor het
secundair onderwijs: opgesteld door Vrouwenraad (koepelorganisatie van 40-tal
verenigingen die strijden voor gelijkheid van vrouwen en mannen), Ella (kenniscentrum
gender en etniciteit), Furia (feministische denktank en actiegroep) en RoSa (kenniscentrum
voor gender en feminisme) - 2018:
De leerlingen hebben competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel
bewustzijn en op het vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid:
- inzicht in het begrip gender en de impact ervan op ieders denkpatronen, attitudes en
gedrag;
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Meer info o.a.: Cunnigham, S. and Norton, C. (1993), Public inconveniences: suggestions for improvements.
(All Mod Cons and the Continence Foundation, London); Greed, C. Inclusive Urban Design: public toilets,
Elsevier, Oxford; Roberts, M. and Greed, C. (2001) Approaching urban design: The design process. 1st. UK:
Routledge. Bichard, J. , Hanson, J. and Greed, C. (2004), Access to the built Environment. Barriers, Chains and
the Missing Links, University College London, London; Greed, C. (2006) A strategic spatial planning approach
to public toilet provision in Britain. In: Bust, P. D., ed. (2006) Contemporary Ergonomics 2006: Proceedings of
the International Conference on Contemporary Ergonomics (CE2006), 4-6 April 2006, Cambridge, UK. Taylor
& Francis, pp. 426-430. zie verder: https://people.uwe.ac.uk/Person/ClaraGreed; Gezondheid&Co,
Plasklachten: het verschil tussen mannen en vrouwen.
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- kunnen het verschil omschrijven tussen geslacht/gender/genderidentiteit en expressie;
- kennen de mechanismen van vooroordelen en stereotyperingen en kunnen die
illustreren aan de hand van concrete voorbeelden voor verschillende identiteitsassen
(zoals sekse, kleur, religie, etniciteit en seksuele voorkeur) of het kruispunt ervan;
- kennen geldende normen zoals het schoonheidsideaal en zijn veranderlijkheid naar
gelang tijd en plaats en kunnen de impact ervan op de lichaamsbeleving en
gezondheid uitleggen en bespreken;
- kennen niet alleen de technische aspecten van seksualiteit, maar ontwikkelen ook
emotionele en relationele vaardigheden in het algemeen en kunnen praten over hun
emotioneel welzijn in het bijzonder.
Deze competenties horen thuis in de eerste, tweede en derde onderwijsgraad van het
secundair onderwijs.

Arbeidsongeschiktheid
Kortdurend ziekteverzuim
In 2013 was 6,26% van de werknemers in de privé-sector op een doorsnee dag ziek en dat is
een toename met 1/3de ten opzichte van tien jaar voordien. Vooral het stijgend aantal
langdurig zieken heeft hier een grote impact. In 2013 was 2,27% meer dan één jaar ziek
thuis. De vergrijzing speelt een rol. Het aandeel 50-plussers in de arbeidsmarkt is het
voorbije decennium verdubbeld, ook het aantal langdurig zieken. Een andere verklaring is
stress (spanningshoofdpijn, slapeloosheid, depressie), goed voor 37% van de
afwezigheidsdagen. Andere factoren zijn langere afwezigheden bij arbeiders dan bij
bedienen en de stijging van lange afwezigheden bij vrouwen. In de eerste helft van 2013
bijvoorbeeld, tellen ze 40% meer afwezigheidsdagen met invaliditeitsuitkeringen, dan
mannen.259
Het kortdurend ziekteverzuim (minder dan een maand) blijft stabiel blijft – maar nog altijd
hoog ligt – maar langdurige ziekte neemt toe. Vergrijzing is één van de belangrijkste
oorzaken van langdurig ziek zijn.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:

259

Securex. Cijfers ansenteïsme 2013.
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Dat sociale partners nog meer werk maken van werkbaar werk en initiatieven nemen
op maat van oudere werknemers; een leeftijds- en een genderbewust
personeelsbeleid.

Ziekteafwezigheidspercentage
Volgens Securex 260 waren er in 2016 dan 7 werknemers op de 100 afwezig door ziekte of
privéongeval op een gemiddelde werkdag. Het totale ziektepercentage evolueerde van 6,95
procent in 2015 naar 7,26 procent in 2016. Deze opwaartse evolutie wordt, net zoals in de
vorige jaren, bepaald door de continue stijging van de afwezigheden langer dan 1 jaar.
Terwijl het korte (minder dan een maand) en middellange (van 1 maand tot 1 jaar)
absenteïsme stabiel bleven (respectievelijk 2,13 procent en 2,02 procent), kende het
langdurige absenteïsme een stijging met 9,51 procent: van 2,84 procent in 2015 naar 3,11
procent in 2016.
Meer dan 3 procent van alle werknemers is dus langer dan een jaar afwezig. Voor het vijfde
jaar op rij noteert Securex een stijging met bijna 10 procent of meer. Op 15 jaar tijd is het
langdurige ziektepercentage verdrievoudigd. Er is een trend dat steeds meer dertigers en
veertigers langdurig afwezig zijn.
Psychische problemen en spier- en gewrichtspijnen blijven in 2016 de belangrijkste
oorzaken van lange afwezigheden, meer nog dan andere medische problemen zoals kanker
en cardiovasculaire aandoeningen. Het aantal ziektedagen met een psychische oorzaak
groeide in vijf jaar tijd met 27 procent.
Spier- en gewrichtsklachten, de tweede belangrijkste oorzaak van het langdurig
absenteïsme, bleven stabiel. Ze zijn jaarlijks verantwoordelijk voor eenzelfde percentage
van de groeiende groep lange afwezigheden, behalve bij de 25-29-jarigen, bij wie er op vijf
jaar tijd een stijging met 21 procent is.
Er zijn steeds meer overmatig gestresseerde werknemers met meerdere spanningsklachten
(+30 procent), die in sommige gevallen zelfs chronisch worden.
Figuur/tabel: Absenteïsmepecentages volgens geslacht en frequentie en duur van
absenteïsme door ziekte volgens geslacht in 2017 (Securex Absenteïsme in 2017)
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Steeds meer dertigers duiken op in de absenteïsmecijfers. HR Square, 04/05/2017.
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De steekproef van Securex betrof 234.358 werknemers uit de privésector.
De risicogroepen zijn: werknemers van 60 tot 64 jaar (21%), werknemers mat 5 tot 9 jaar
anciënniteit (14%), werknemers van 55 tot 59 jaar (13%), gescheiden werknemers (12%),
werknemers in grote ondernemingen (10%), werknemers 65+ (10%).
De sectoren met veel absenteïsme zijn: beschutte en sociale werkplaatsen (21%), kleding en
textiel (arbeiders) (15%), technische personeel vrij onderwijs (15%), dienstencheques (14%),
chemie (12%), grote kruidenier (12%). 261

sdWorx 262 concludeert uit onderzoek bij meer dan 660.000 werknemers bij ruim 19.500
Belgische bedrijven in de privésector dat het ziekteverzuim in België de laatste tien jaar met
33% gestegen is. Zo was de Belgische werknemer in 2008 gemiddeld 9,4 dagen afwezig op
het werk, terwijl dat gemiddeld 12,1 dagen waren in 2017. Die stijging komt vooral door het
langdurig verzuim: in tien jaar tijd klom het aantal werknemers dat tussen een maand en
een jaar ziek thuis zit met liefst 31,4%. Minder evolutie is er in het aantal mensen dat
minstens een dag per jaar afwezig is door ziekte: vorig jaar was dat 61,7%, ten opzichte van
59,95% tien jaar geleden.

Primaire arbeidsongeschiktheid
De recentste RIZIV statistieken m/v over de primaire arbeidsongeschiktheid werknemers en
werklozen gaan tot 2014:

261

Securex, Absenteïsme in België. Hoeveel, wie, waar, wanneer, hoe lang en waarom? in Human Interest. Het
Magazine voor een gedreven HR Management, Herfst 2018, p. 13.
262

Ziekteverzuim Belgische werknemers neemt laatste tien jaar fors toe, sd Worx, 15/02/2018.

211

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
Figuur/tabel en grafiek: Aantal primaire uitkeringsgerechtigden – arbeiders en bediende,
naar geslacht, evolutie 2010-2014

Figuur/tabel en grafiek: Aantal primaire uitkeringsgerechtigden – arbeiders en bediende,
naar geslacht en per leeftijdsgroep, op 31 december 2014
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Tussen 2010 en 2014 is het aantal verzekerden met 1,21% toegenomen: bij de vrouwen is er
een toename met 1,85%, bij de mannen met 0,62%. Het groeipercentage ligt bij de vrouwen
ongeveer drie keer hoger dan bij de mannen. Deze tendens kan onder andere verklaard
worden door:
- de stijgende participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt
- de vergrijzing van de bevolking.

Invaliditeit
De recentste RIZIV statistieken m/v over invalide werknemers en werklozen gaan tot 2014.
Tussen 2010 en 2014 is het aantal invaliden toegenomen, en dit vooral bij de vrouwelijke
gerechtigden. Bij de vrouwelijke bedienden en de vrouwelijke arbeiders kan er
respectievelijk een gemiddelde jaarlijkse stijging met 7,78% en 6,90% worden vastgesteld,
ten opzichte van een gemiddelde jaarlijkse toename met 3,96% voor de mannelijke
bedienden en 3,87% voor de mannelijke arbeiders. Deze evolutie kan verklaard worden aan
de hand van de volgende factoren: de stijgende participatiegraad van vrouwen; de
vergrijzing van de bevolking en nieuwe ziektebeelden die aanleiding geven tot invaliditeit,
zoals psychische stoornissen en aan musculoskeletale aandoeningen. Volgens het RIZIV
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leggen steeds meer analyses het verband tussen stress, de werkomstandigheden en het
gebrek aan interesse voor het werk enerzijds en de arbeidsongeschiktheid anderzijds. De
impact van de werkomgeving op de terugkeer naar het werk is erg belangrijk. De relaties
met de collega’s, de leidinggevenden en de werksfeer in het algemeen bepalen in
belangrijke mate of een gerechtigde al dan niet gemotiveerd is om een deeltijdse activiteit
aan te vatten. 263
Gezondheid en werk hangen op verschillende manieren met elkaar samen:
gezondheidsproblemen kunnen participatie op de arbeidsmarkt en het inkomen
verminderen, en omgekeerd, kunnen slechte arbeidsvoorwaarden of werkloosheid een
negatieve invloed hebben op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Richtlijnen duur arbeidsongeschiktheid
De Federaal minister van Volksgezondheid werkte in 2018 aan richtlijnen die bepalen
hoelang arbeidsongeschiktheid voor acht aandoeningen kan duren. De richtlijnen zijn
bedoeld als hulpmiddel voor artsen. Het is geen besparingsmaatregel volgens de minister.
Het gaat om volgende ziekten:
- aandoening in de pols
- aandoening in de schouder
- acuut hartinfarct
- borstkanker
- burn-out
- knieprothese
- lage rugpijn
- lichte angst en depressie
Per ziekte bestaat de richtlijn uit een tabel met aanbevolen termijnen die variëren
naargelang de leeftijd van de patiënt, de aard van zijn beroep, en eventuele bijkomende
gezondheidsproblemen. Begin 2019 zullen de eerste tabellen klaar zijn en zal er overleg met
de artsen zijn. 264

Citroenloopbaan en hogere ziektecijfers
Tabel: Evolutie langdurig zieken 2015-2017 naar geslacht in België
2015
2016
2017

Vrouwen
204.246
218.051
118.061

mannen
166.162
172.714
176.596
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RIZIV, Statistieken over invaliditeit van werknemers en werklozen in 2014
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Zegt Maggie De Block straks hoelang de huisarts je ziekteverlof mag geven? In De Standaard, 26/10/2018
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Eind december 2017 waren er in België volgens de RIZIV-cijfers 404.657 langdurig zieken
tegenover 370.408 eind december 2015. Voor een groot deel is dit te wijten aan een sterke
stijging van het aantal langdurig zieke vrouwen. Bij vrouwen is er een toename tussen 2015
en 2017 met 11,7% en bij mannen met 6,3%.
Bovendien hebben de beleidsmaatregelen rond langer werken een effect waardoor
vrouwen via langdurige ziekte uitstromen. Er is ook een toename in de jonge
leeftijdsgroepen. Langdurige ziekte blijkt het vaakst te wijten te zijn aan mentale
problemen, zoals burn-out, dat het meeste voorkomt in sectoren waar veel menselijk
contact is, zoals zorg, onderwijs,… sectoren waar veel vrouwen werken. Vooral dertigers en
veertigers krijgen met mentale problemen te maken. Deze leeftijdsgroep moet loopbaan
combineren met zorg voor kinderen en voor ouders. Volgens enkele professoren die in de
pers reageren op deze RIZIV-cijfers is er meer nood aan betere en snellere begeleiding bij
mentale gezondheidsproblemen want die komen te laat bij de huisarts of de arbeidsarts.
Ook zijn er volgens hen sterkere prikkels nodig om langdurig zieken weer naar de
arbeidsmarkt toe te leiden. 265
Beroepsactieve vrouwen zijn vaker kort, middellang en langdurig ziek dan mannen.
Voor de Vrouwenraad tonen de cijfers aan dat er iets grondig mis is met de work.life
balance en dat in eerste instantie de vrouwen daarvan de dupe zijn gezien ze ondanks het
feit dat ze (naast het hoog percentage deeltijds werk) vaak fulltime werken en dan ook nog
altijd het grootste deel van de zorg voor huishouden en kinderen op zich nemen. De
oplossing is voor ons om te zorgen voor een meer ontspannen arbeidsmarkt met minder
werkuren voor mannen en vrouwen, langer geboorteverlof, een echt recht op kinderopvang
voor elk kind en nog meer stimulansen opdat mannen meer ouderschapsverlof zouden
nemen, een betere ondersteuning van de mantelzorg en ook hier meer mannen stimuleren
om ook op dit terrein hun verantwoordelijkheid op te nemen.
Deze toename van langdurig zieken mag niet resulteren in besparingsmaatregelen (lagere
uitkeringen, degressiviteit,…).
De rol van werkgevers: de korte, middellange en lange absenteïsmecijfers analyseren op
een gendersensitieve manier en een kwalitatief onderzoek voeren (anonieme enquêtes
en/of focusgroep/gesprekken) om op basis van deze gegevens een absenteïsmeplan op te
stellen samen met de vakbonden, de arbeidsarts en gedragen door de werknemers.
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De Standaard, Aantal zieke vrouwen stijgt dubbel zo snel als mannen, 2 juli 2018, p. 6.

215

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019

Arbeidsvoorwaarden-flexibiliteit werkgever
Uit het doctoraatsonderzoek over de verhouding tussen jobs en gezondheid (2018) van
Karen Van Aerden (VUB) blijkt dat hoe meer een job flexibel wordt (vanuit de kant van de
werkgever), hoe groter het risico op gezondheidsproblemen wordt. 266
Van Aerden onderzocht jobs in 27 EU-landen (kwantitatief) waarbij onder meer het
contracttype, de verloning, de werktijden en de informele machtsverhoudingen in rekening
werden gebracht. Het onderzoek leidde tot vijf jobtypes.
Er is een rechtstreeks verband vast te stellen tussen de flexibiliteit die in een job wordt
gevraagd door de werkgever en verhoogde gezondheids- en welzijnsrisico’s. De risico’s
staan los van de jobinhoud en de mogelijke gevaren die eigen zijn aan het werk. De meeste
risico’s zijn te vinden in de precaire banen met nadelige arbeidsvoorwaarden en –
verhoudingen, vooral bij intensief werk. In de West- en Noord-Europese EU-lidstaten zit het
grootste probleem bij precaire deeltijdse jobs die vooral door vrouwen worden uitgevoerd.
De zogenoemde "portfolio-tewerkstelling", gekenmerkt door een kwalitatieve
tewerkstelling, maar een grote kans op ongunstige werktijden, zou ook gepaard gaan met
gezondheidsrisico's. "Bij een bevraging van mensen met dat soort jobs blijkt een groot
aantal aan te geven dat ze hun job niet tot hun 60ste vol zullen houden. Ze lopen een
verhoogd risico dat ze problemen krijgen met hun mentale en algemene gezondheid," aldus
Van Aerden.
De best scorende jobs zijn deze met een vast contract en een deftig loon, gecombineerd
met min of meer vaste werktijden en goede arbeidsrelaties.
In België is de situatie vooralsnog redelijk gunstig. "Het grootste deel van de jobs in België
zijn nog standaardtewerkstelling, soms in een afgeslankte vorm met minder goede
arbeidsvoorwaarden", volgens Van Aerden. "Maar de beleidsmaatregelen met betrekking
tot de flexibiliteit, die recent zijn goedgekeurd, baren ons toch zorgen. Daarbuiten zien we
ook een stijgend aantal parttime jobs met kleine werkzekerheid en een laag loon. Net als in
de buurlanden worden die vooral door vrouwen ingevuld."

Burn-out
Cijfers in België en Vlaanderen
Momenteel is er geen algemeen aanvaarde definitie noch officiële normen voor
diagnosecriteria. Daarom zijn cijfers over de prevalentie van burn-out heel moeilijk te
vinden, laat staan te vergelijken.

België
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Onderzoek naar burn-out in de
Belgische bevolking

266

Flexibiliteit op het werk verhoogt risico op gezondheidsproblemen. De Morgen Wetenschap, 30/05/2018;
Flexibel werk veroorzaakt gezondheidsproblemen, Metro, 30/05/2018
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In 2010 heeft de FOD Werkgelegenheid aan onderzoekers gevraagd om een onderzoek te
voeren naar burn-out.
Op basis van een literatuurstudie heeft dit onderzoek het mogelijk gemaakt de diverse
begrippen te verduidelijken: burn-out, stress, depressie, fibromyalgie, chronische
vermoeidheid, werkverslaving. Ook de belangrijkste risicofactoren voor burn-out werden
geïdentificeerd.
In 2012, hebben de FOD Werkgelegenheid en de FOD Volksgezondheid een tweede
onderzoek gefinancierd naar burn-out in de ziekenhuissector. Het in 2013 gepubliceerd
rapport is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: 2013 - Burnout bij de
artsen en de verpleegkundigen.
Hoge Gezondheidsraad, Advies nr. 9339 over Burn-out en werk, 2017

Vlaanderen
De werkbaarheidsmonitor (zie sectorprofiel en rapport burn-out), de Personeelspeiling en
de BUE (Bottom-up evaluatie) van 2014 geven een algemeen beeld over hoe het gesteld is
met risicofactoren bij de Vlaamse overheid.
Uit het burn-out rapport blijkt dat in 2013 9,6% van de Vlaamse werknemers zich in een
acuut problematische situatie bevond op het vlak van psychische vermoeidheid. Dit kwam
overeen met ongeveer 220.000 Vlaamse werknemers die niet meer naar behoren konden
functioneren op de werkplek maar wel effectief aan de slag waren (niet langdurig afwezig
wegens ziekte). Deze werknemers waren wel vaker en langer afwezig in de voorbije 12
maanden. Het aandeel bij de vrouwen lag met 10,1% iets ligt hoger dan bij de mannen
(9,1%).
Cijfers over stress en burn-out bij de Vlaamse Overheid

Definitie - oorzaken - oplossingen
Prof. Dr. Hans De Witte van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan
de KU Leuven diepte het fenomeen burn-out uit tijdens het Vrouwenraadevent ‘Minder
werken en meer liefhebben in het Vlaams Parlement’ (2 juni 2017).
De Witte definieert een burn-out als een negatieve psychologische toestand bij werkenden,
die wordt gekenmerkt door een psychologisch pad van a)(emotionele en/of mentale)
uitputting; van b) depersonalisatie (dehumanisering) en cynisme waarbij de werkende
afstand neemt (distantie) die te groot wordt (100%) en het gevoel geeft je werk niet meer
goed te kunnen doen; van c) verminderde professionele bekwaamheid. Burn-out is
onderzocht bij beroepssectoren en specifieke beroepen maar ook de werkenden in het
algemeen. Er bestaan meetinstrumenten zoals MBI (VS) en UBOS (Nederland) en aparte
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versies voor verschillende soorten beroepen of werkenden in het algemeen. Binnenkort
wordt BAT (Burn-out Assessment Tool) gelanceerd.
Recent onderzoek aan de KU Leuven heeft geleid naar een nieuwe definitie met vier
kernsymptomen (uitputting, cognitief controleverlies, emotioneel controleverlies, mentale
distantie) en drie bijkomende symptomen (depressieve klachten, gedragsmatige
spanningsklachten, psychosomatische spanningsklachten).
In welke mate zijn de oorzaken van burn-out te wijten aan het individu zelf, aan de privésituatie of aan het werk? De Witte is duidelijk: burn-out is een werkgebonden fenomeen en
de kern is te langdurige en overmatige werkbelasting. Concreet gaat het over de werkdruk
die zowel kwantitatief als kwalitatief te hoog is; over onduidelijke taken die rolconflicten
creëren; emotionele belasting; weinig vaardigheidsbenutting/autonomie; weinig steun van
chef en collega’s en gebrek aan taakgericht leiderschap. Er is dus een gebrek aan evenwicht
tussen hulpbronnen (goed) en werkeisen (kwaad) op het werk en dat leidt tot een gebrek
aan recuperatie voor de werkende.
Het geslacht en de leeftijd van de werkenden spelen niet zo’n een rol, wel het werk dat ze
doen. Persoonlijkheidskenmerken hebben een zekere invloed, bijvoorbeeld perfectionisme
(zelf de lat steeds hoger leggen) of neuroticisme (zwartkijken) of coping. Ook opvattingen
zoals te hoog gespannen verwachtingen (irrealistisch idealisme) hebben een zekere invloed.
Deze elementen spelen een versterkende of een afzwakkende rol bij burn-out maar vormen
zeker niet de kern.
Wat met het gezin als eventuele oorzaak? Werk heeft in een sterkere impact op het gezin
dan het gezin op het werk. Bij een negatieve werk-thuis interferentie wordt de
werkbelasting meegenomen naar huis. Dus, ‘work life balans’ is niet dé oorzaak zoals in de
media vaak wordt voorgesteld. De samenhang wijst op werk dat de thuissituatie belast in
plaats van omgekeerd. De thuissituatie vormt zelfs vaak een buffer bij de verwerking van
werkstress, maar als deze wegvalt door extra belasting op het thuisfront dan vergroot de
kans op burn-out wel.
Bij burn-out gaat het dus om een genuanceerd verhaal en een complex samenspel. Kort
samengevat: burn-out uit zich op het werk en dat werk is de dominante oorzaak door een
disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen waardoor er te weinig
recuperatiemogelijkheden voor de werkende zijn. De persoon en de gezinssituatie als
secundaire bronnen, kunnen zowel bevorderende als afzwakkende factoren zijn.

Er bestaan oplossingen. Op preventief vlak kan de werkgever maatregelen nemen om burnout te vermijden. Er kunnen functies gecreëerd worden of aan bestaande functies
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gesleuteld, zodanig dat ze minder belastend zijn. De werkgever kan ook workshops
organiseren met informatie, hoe aan zelfdiagnose doen,… Op curatief vlak is het nodig om
de werkende te laten herstellen en dat kan via therapie. Ook moet het werk aangepast
worden (herontwerp van de functie) ofwel kan de werkende een ander beroep kiezen.
Dr. Elly Van Reusel van de denktank ‘Weerwerk’ gaf tijdens het Vrouwenraadevent een
toelichting over burn-out en de organisatie van onze arbeid en stelt de vraag of een
betere combinatie tussen werk en gezin tot minder burn-outs kan leiden?
Van Reusel ziet burn-out als een psychische stoornis maar het uit zich ook fysiek. Vaak is het
gekoppeld aan een incident op het werk. Ze verwijst ook naar gevalideerde burnoutmeetschalen maar dat blijft toch voor een stuk een subjectief gegeven. Uitgebreid
onderzoek naar endocrinologische, neurologische en genetische modellen toont dat die
modellen (nog) niet toepasbaar zijn in de eerstelijnsgezondheidzorg.
Op basis van de verhalen van patiënten die bij haar over de vloer komen (casuïstiek), stelt ze
vast dat werkgevers burn-out op verschillende manieren aanpakken en dat dit afhangt van de
sector. In sectoren die met hoger geschoolden werken, denken werkgevers meer na om en
hoe werkenden opnieuw te integreren. Dat is veel minder het geval in sectoren die met
lager geschoolden werken, bijvoorbeeld de poetssector. Ze ziet een verschil tussen sectoren
met een duurzaam arbeidsbeleid versus sectoren met een overschot van werkenden op de
arbeidsmarkt.
Een kwetsbare groep zijn bijvoorbeeld de zelfstandige freelancers. Wanneer die een burnout krijgen, vallen ze zonder inkomen.
Studies geven aan dat burn-out epidemische vormen aanneemt. En tegelijkertijd zitten er
volgens Van Reusel mazen in het sociaal vangnet. Er zijn steeds meer precaire jobs, er is
meer competitie op de arbeidsmarkt, er is een afbouw van de eindeloopbaanmaatregelen
en andere vormen van loopbaanonderbreking, de pensioenleeftijd stijgt,… Verder stelt ze
een shift vast van de RVA naar het RIZIV en van het RIZIV naar het OCMW. Burn-out neemt
toe naarmate de maatschappij ongelijker is.
Van Reusel pleit voor een sociale benadering van burn-out. Daarvoor moet de rol van de
vakbonden versterkt worden, bijvoorbeeld via participatief actieonderzoek, collectieve
controle re-integratie, maatregelen inzake arbeidsomstandigheden. De wetgeving welzijn
op het werk is volgens haar een goede aanzet om het probleem te erkennen en
bespreekbaar te maken maar meestal zijn mensen te moe om er gebruik van te maken. De
“informele” procedure eindigt heel vaak in ontslag. De complexiteit is niet geschikt voor
lager opgeleiden. Werkgevers moeten de werkorganisatie in vraag durven stellen want
flexibiliteit, verhoogde productiviteit en arbeidsonzekerheid zijn risicofactoren. Van Reusel
ziet gemeenschappelijke doelen voor werkgevers en werknemers “a happy worker is a
productive worker”, maar er zijn ook tegengestelde belangen, met name de kost aan de
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sociale zekerheid en de kost van het verlagen van de werklast. Verder waarschuwt ze ervoor
dat het Koninklijk Besluit over het recht op re-integratie zal leiden tot een versneld ontslag
van chronisch zieken, wetende dat burn-out tot langdurige arbeidsongeschiktheid leidt.
Van Reusel besluit dat burn-out een sociaal probleem is en een collectieve benadering vereist.
Het is één van de belangrijkste redenen van langdurige arbeidsongeschiktheid en het is
gerelateerd aan tal van aspecten van de arbeidsorganisatie. Pioniersprojecten zoals
Svartendalen in Göteborg, zijn belangrijk zowel vanuit onderzoeks- (academisch) als
beleidsperspectief (syndicaal, krachtsverhoudingen). Ze kijkt alvast uit naar de impact van
de 30-urenweek, zoals voorgesteld door Femma, op de prevalentie van burn-out en andere
arbeidsgerelateerde aandoeningen zowel psycho-sociaal als musculo-skeletaal.
De Hoge Gezondheidsraad geeft volgende definitie in zijn advies 9339 van 2017:
” Burn-out is
- een multifactorieel proces
- dat voortvloeit uit een langdurige blootstelling (meer dat 6 maanden)
- in een arbeidssituatie
- aan voortdurende stress, een gebrek aan reciprociteit tussen de investering (eis) en
wat daar tegenover staat (hulpmiddelen) of een gebrek aan evenwicht tussen de
verwachtingen en de reële werksituatie,
- die professionele uitputting (zowel emotioneel, fysiek als psychisch) veroorzaakt:
extreme vermoeidheid waarbij de normale rusttijd niet volstaat om te recupereren
en die chronisch wordt, het gevoel zijn hulpmiddelen volledig uitgeput te hebben.
Deze uitputting kan ook een impact hebben op de controle van de emoties
(prikkelbaarheid, woede, huilbuien enz.) en het cognitieve vermogen (aandacht,
geheugen, concentratie), wat dan weer kan leiden tot veranderingen in het gedrag
en de attitudes:
o Mentaal afstand nemen: de persoon distantieert zich en wordt cynisch. Dit is
in feite een (ondoeltreffende) copingmethode ten opzichte van de eisen
waaraan de persoon niet meer kan voldoen: langzaamaan raakt hij minder
betrokken bij zijn werk, investeert hij zich minder en houdt zijn omgeving op
afstand of krijgt hij een slecht beeld van de personen met wie hij werkt; deze
afstand wordt op zich een probleem.
o Dat leidt tot een gevoel van professionele onbekwaamheid: verminderde
persoonlijke bekwaamheid op het werk, verminderde eigenwaarde, de
persoon heeft het gevoel dat hij niet meer efficiënt werkt.
Die gemoedstoestand kan voor de werkende bovendien vaak lange tijd onopgemerkt
blijven.”
Volgens het Advies van de Hoge Gezondheidsraad Burn-out en werk, 2017, blijkt ook:
-

Het geslacht lijkt geen belangrijke voorspellende factor van burn-out.
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- Wat de burgerlijke staat betreft, lopen alleenstaanden en vooral alleenstaande
mannen meer risico op burn-out. Sociale ondersteuning van de partner kan immers
het effect van burn-out verminderen.
- Hoger opgeleide personen lijken meer gevoelig voor burn-out, waarschijnlijk omdat
ze functies met grotere verantwoordelijkheden uitoefenen of omdat ze meer
verwachten van hun werk.
- Verschillende auteurs vermelden de rol van persoonlijkheidskenmerken in verband
met burn-out. Het zou kunnen gaan om:
o neuroticisme dat gepaard gaat met een angstige, vijandige en depressieve
persoonlijkheid (neiging om de werkelijkheid en de gebeurtenissen als
bedreigend, zwaar en problematisch te ervaren);
o aanpassingsstrategieën voor stressvolle situaties (coping) die veeleer
vermijdend of passief zijn dan strijdbaar of actief;
o een laag zelfbeeld;
o meer vertrouwen op feeling dan op reflectie bij het handelen;
o neiging tot perfectionisme, een consciëntieuze persoonlijkheid (methodisch,
georganiseerd, verzorgd, nauwgezet, doorzettend enz.);
o de “locus of control” en de toeschrijvingstijl;
o een sterk verband tussen burn-out en zelfrespect, het gevoel doeltreffend te
zijn, de “locus of control”, emotionele stabiliteit, extraversie, een
consciëntieuze persoonlijkheid, optimisme, een proactieve persoonlijkheid,
een positieve of negatieve affectiviteit en moed;
o sommige mensen koesteren hoge verwachtingen van hun werk, zowel wat
de aard van het werk als de prestaties op het werk betreft. Enkele studies
hebben aangetoond dat als deze verwachtingen weinig realistisch zijn, ze
kunnen leiden tot burn-out.
Samenvattend stelt de Hoge Gezondheidsraad dat geen enkele factor met uitzondering van
werkdruk, het ontstaan van burnout kan verklaren. Werkdruk verwijst hier dan naar de
subjectieve ervaring dat de draaglast hoger is dan de draagkracht. Noch leeftijd noch
geslacht blijkt een predictieve factor te zijn. Wanneer oudere werkenden uitvallen, blijkt
hun herstelperiode langer te zijn. Uit de verschillende bestaande meta-analyses blijkt dat er
steeds minder een sectorrisico wordt teruggevonden. Persoonlijkheidskenmerken lijken
zowel beschermend als faciliterend te kunnen werken afhankelijk van de context waarin ze
voorkomen.
Advies van de Hoge Gezondheidsraad Burn-out en werk, 2017 met volgende aanbevelingen:
Burn-out is een actuele problematiek die betrekking heeft op zowel het domein van de
gezondheid als de arbeidssector waardoor er vele actoren bij betrokken zijn. De laatste
jaren werden er bovendien verschillende interessante initiatieven uitgevoerd. De HGR heeft
geprobeerd om een stand van zaken op te maken waarin rekening wordt gehouden met de
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verschillende aspecten, namelijk primaire, secundaire en tertiaire preventie, zowel vanuit
het standpunt van het individu als van de organisatie. Deze stand van zaken leidt tot
verschillende aanbevelingen:
- Omdat burn-out samenhangt met het maatschappijmodel raadt de HGR op het vlak
van preventie ook aan dat de sociale partners en de overheid algemeen nadenken
over het maatschappijmodel, meer bepaald over een nieuw model van
werkorganisatie dat “duurzamer” en “werkbaarder” is en minder prestatiegericht;
- Voor primaire, secundaire en tertiaire preventie van burn-out, beveelt de HGR om
eerst op organisatieniveau acties uit te voeren;
- Voor preventie en een vroege opsporing raadt de HGR aan om de rol van de
bedrijfsarts te herwaarderen zodat hij in deze context zijn taak ten volle kan
uitvoeren. Hij moet er meer bepaald beter toe opgeleid zijn, maar moet ook
gemakkelijker en directer bereikbaar zijn voor de werkenden;
- Een snelle adequate professionele hulp moet gegeven worden bij de eerste tekenen
van het lijden (werkstress bij voorbeeld);
- Voor de evaluatie en de begeleiding van personen met burn-out raadt de HGR aan
om er zich van te vergewissen dat de zorgverleners een opleiding hebben gevolgd en
beschikken over de competenties die beschreven staan in het competentieprofiel.
Daarvoor zou een certificaat van “zorgverlener burn-out” kunnen worden gecreëerd.
De opleiding dient aandacht te hebben voor een accreditatiesysteem dat tevens
rekening houdt met de klinische activiteit per kalenderjaar. Dit domein is dusdanig in
beweging dat een zorgverlener die zeer weinig burn-out behandeld het risico loopt
om niet meer de best mogelijke zorg aan te bieden;
- Bovendien moeten deze zorgverleners onafhankelijk van de werkgever of van
anderen controle-instanties zijn en mogen dus niet behoren tot de professionele
wereld van de betrokkene (bijvoorbeeld preventiediensten);
- Voor de diagnose, waarvoor er geen officiële criteria of gevalideerde
evaluatieinstrumenten voorhanden zijn, raadt de HGR aan om een goedgekeurd en
betrouwbaar meetinstrument met duidelijke cut-offscores te ontwikkelen. Dit
instrument zou het enerzijds mogelijk moeten maken om de prevalentie van burnout in de bevolking te ramen en anderzijds de individuele gevallen van burn-out te
identificeren. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om te bepalen waar er
secundaire preventiemaatregelen nodig zijn;
- Wat de begeleiding van personen met burn-out betreft zou een tweesporenbeleid
gevoerd moeten worden waarbij er simultaan en integraal aandacht wordt besteed
aan klachtreductie en werkhervatting. Er zou kunnen worden overwogen om de
aanbevelingen die de zorgverlener voor burn-out doet aan de organisatie in verband
met primaire preventie bindend te maken;
- De HGR raadt ook aan om te voorzien in een follow-up van het zorgtraject om de
impact ervan op de werkhervatting te kunnen beoordelen;
- Naast de opleiding van de “zorgverleners burn-out” raadt de HGR ook aan om in de
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opleidingsprogramma’s en de permanente vorming van beroepsbeoefenaars in de
gezondheidszorg meer aandacht te besteden aan psychosociale pathologieën.
Bepaalde beroepen met een hoog risico op burn-out, bijvoorbeeld leerkrachten of
verpleegkundigen, zouden ook gebaat zijn met specifieke aandacht voor burn-out
tijdens hun opleiding;
De bewustmaking in verband met welzijn, stressbeheersing, andere
copingmethodes en een gezonde levensstijl zou al kunnen gebeuren in de kindertijd,
meer bepaald op school. Er kunnen over dit onderwerp ook informatiecampagnes
voor het grote publiek worden opgezet;
Omdat er verschillende actoren bij betrokken zijn, zou het nuttig zijn om een
coördinatiestructuur tussen de verschillende betrokken partijen (werk, gezondheid,
sociale zekerheid, onderzoek enz.) te creëren om de samenwerking te
vergemakkelijken en een coherent beleid te voeren.

Beroepsziekten
We verwijzen naar het onderzoeksrapport van Laurent Vogel, Genderanalyse van de
gegevens over beroepsziekten in België, Europees Vakbondsinstituut (EVI), opgesteld in het
kader van een overeenkomst met de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen
(België), 2011. De gegevens over de aangifte en erkenning van beroepsziekten tonen aan
dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn en die ondervertegenwoordiging lijkt niet te
worden gerechtvaardigd door objectieve arbeidsomstandigheden. Dit rapport bevat ook
een reeks aanbevelingen. Door de systeemdiscriminatie ten opzichte van vrouwen, wordt
hen het recht op vergoedingen omwille van beroepsziekten ontzegd.
De genderdimensie is opgenomen in het Beheerscontract van het Fonds voor de
Beroepsziekten (FBZ) 2013-2015. Het FBZ heeft in 2013 bijvoorbeeld een stagerapport
opgesteld over de beslissing dat dermatose, tendinopathie en hepatitis erkend worden op
grond van een analyse van seksestatistieken. De genderdimensie wordt voortaan
transversaal verwerkt in alle cijfergegevens van het jaarrapport. Er wordt ook rekening
gehouden met de parameter deeltijds werk.
Het Fonds voor Beroepsziekten is samen met het Fonds voor arbeidsongevallen op 1 januari
2017 Fedris geworden (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s), een openbare instelling
van sociale zekerheid die deel uitmaakt van de federale overheid.
Ter info: Fedris Lijst van de beroepsziekten (20130212); Europese lijst van de beroepsziekten
(Belgisch Staatsblad 24/01/2005); Fedris Jaarverslag 2017 :
Figuur/tabel: Verdeling volgens de opgegeven pathologie en geslacht; eerste aanvragen in
2017 werknemers prive-sector in het lijst- en open systeem
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Figuur/tabel: Verdeling volgens leeftijd en geslacht; eerste aanvragen in 2017 werknemers
prive-sector in het lijst- en open systeem

Overeenkomstig het Advies nr. 134 van 16 april 2013 van de Raad van de gelijke kansen
voor mannen en vrouwen inzake beroepsziekte vraagt de Vrouwenraad op federaal niveau:
-

Het herzien, in termen van gender, van de sociaal-juridische criteria die het mogelijk
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maken om ziekten te classificeren in het lijstsysteem, dan wel in het open systeem.
Een gestructureerd actieplan dat de overheid moet opstellen en aannemen, inclusief
een jaarlijkse rapportage over de verwezenlijkingen.
De bestudering van de tewerkstellingsgraad van vrouwen (en mannen) tussen de 55 en
65 jaar in relatie tot beroepsziekten, of breder, het algeheel welzijn op het werk.
De bestudering van de relatie tussen kanker en arbeidsomstandigheden.
Een aanvulling van “de lijst” met ziekten die voornamelijk vrouwen treffen (bepaalde
kankers, musculoskeletale aandoeningen…), conform de Europese lijst van ziekten die
vaker voorkomen bij vrouwen.
Een proactieve houding wat betreft de preventie van beroepsziekten door FEDRIS door
werkomstandigheden te analyseren in sectoren waar veel vrouwen tewerkgesteld zijn,
bijvoorbeeld de schoonmaaksector, de gezondheidszorg, met de bedoeling om
beroepsziekten sneller op te sporen.

We verwijzen ook naar de aanbeveling:
“In future studies which intend to contribute to a more accurate risk assessment and
improved healthcare in the working environment, a simple gender comparison is not
enough. A multivariate model should be used to study which protective and risk factors are
important in the workplace, and whether they differ with gender. Based on
different health awareness in men and women, workplace health promotion strategies need
different approaches for male and female audiences.” 267

Nachtwerk
Verhoogd risico op kankers
Een studie, gepubliceerd in het tijdschrijft Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
toont een verband tussen langdurig nachtwerk en een verhoogd risico op 11 soorten
kankers bij vrouwen. Het gaat onder andere om borst- en huidkanker. De studie is
gebaseerd op 61 eerdere internationale onderzoeken bij 3.909.152 vrouwen uit Europa,
Azië, de Verenigde Staten en Australië.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat vrouwen die ‘s nachts werken (zoals
verpleegsters) 19 % meer kans hebben op kanker dan andere vrouwen. Ze hebben onder
andere meer kans op:
 huidkanker (41 %)
 borstkanker (32 %)
 kanker van het maag-darmstelsel (18 %).

267
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occupational allergies – Secondary publication and update, World Allergy Organization Journal (2017) 10:44
DOI 10.1186/s40413-017-0175-y

225

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019
Onderzoekers stelden vast dat na elke schijf van vijf jaar nachtarbeid het risico op
borstkanker verhoogt met 3,3 %.
Verpleegsters met nachtdienst hebben het meeste kans om borstkanker te krijgen (58 %).
Bij hen is ook het risico op kanker van het maag-darmstelsel (35 %) en op longkanker (28 %)
groot.
Een mogelijke verklaring is dat deze beroepscategorie frequenter wordt gescreend, wat dus
meer kankergevallen aan het licht brengt. De nachtshifts, die veel eisen van het lichaam,
spelen mogelijk ook een rol.
Nachtwerk moet volgens de onderzoekers beschouwd worden als een risicofactor die de
kans op kanker bij vrouwen kan vergroten. De studie beveelt medische onderzoeken en
regelmatige screening aan van vrouwen die ’s nachts werken. Op die manier kan een
eventuele kanker in een vroeg stadium worden opgespoord. 268
Nachtwerk zou ook de kans op eierstokkanker met een kwart verhogen bij vrouwen ouder
dan 50 jaar. 269

Verhoogd risico op hartproblemen en diabetes
Uit een onderzoek van de Gezondheidsraad van Nederland blijkt dat wie jarenlang ’s nachts
werkt, een hoger risico op hart- en vaatziekten en op ouderdomsdiabetes heeft. Hoe meer
je ’s nachts werkt, hoe hoger het risico. Voor mensen die 40 jaar lang nachtdienst draaien
verhoogt het risico op diabetes type 2, beter bekend als ouderdomsdiabetes, en op hart- en
vaatziekten met 7 tot 8 procent. In België werkt zo’n 3 procent van de beroepsbevolking af
en toe of regelmatig ’s nachts; in Nederland is dat zo’n 15%. 270
De Vrouwenraad vraagt :
Op federaal niveau:
Onderzoek door het KCE naar de invloed van nachtwerk in België en de regio’s op het
ontstaan van
-

(welke) kankers bij vrouwen en mannen;
verhoogd risico op hartproblemen en diabetes bij vrouwen en mannen;
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In welke functies/beroepen? Opleidingsniveaus? Leeftijdsgroepen?

Geweld
Vrouwen (ook mannen) die het slachtoffer geworden zijn van gendergerelateerd geweld
ondervinden daar gevolgen van voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, vaak hun
leven lang.
Volgens het World Report on Violence and Health van de WHO kunnen de implicaties van
gendergeweld voor vrouwen van diverse aard zijn: fysieke gevolgen (kneuzingen, breuken,
chronische pijn, arbeidsongeschiktheid, fybromyalgie, maag- en darmstoornissen enz.);
psychische en gedragsproblemen (alcohol- en drugsmisbruik, depressie en angsten, eet- en
slaapstoornissen, schaamte- en schuldgevoelens, fobieën en paniekaanvallen, een laag
zelfbeeld, posttraumatische stressstoornis, psychosomatische stoornissen, suïcidaal en
zelfdestructief gedrag, onzekerheid in latere relaties enz.); seksuele en reproductieve
gevolgen: gynaecologische stoornissen, onvruchtbaarheid, complicaties bij de bevalling,
abortus, seksueel disfunctioneren, seksueel overdraagbare aandoeningen, ongewenste
zwangerschap enz.); en fatale gevolgen (moord/doodslag, suïcide, overlijden na een het
oplopen van een seksueel overdraagbare aandoening enz.). 271
We verwijzen naar het Vrouwenraadmemorandum Geweld en het Schaduwrapport van de
coalitie van Belgische vrouwenorganisaties waaronder de Vrouwenraad naar aanleiding van
het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld.

Re-integratie werknemers na langdurige ziekte
Eind 2016 waren er bijna 392.000 mensen langdurig afwezig op het werk, een toename met
70% in tien jaar. Eind 2016 is het nieuwe re-integratiebeleid van arbeidsongeschikten in
werking getreden. De arbeidsrechtelijke aspecten van het re-integratietraject werden ook
aangepakt. Er is voortaan rechtszekerheid in de arbeidsrelatie tijdens de periode van
uitvoering van het aangepast werk. Sedert begin 2017 kan de arbeidsovereenkomst van de
definitief arbeidsongeschikte werknemer slechts beëindigd worden wegens medische
overmacht nadat het re-integratietraject volledig werd doorlopen.
De nieuwe wetgeving heeft als doel langdurig zieken te ondersteunen en hen terug te
begeleiden naar werk door hen via een re-integratietraject tijdelijk of definitief ander of
aangepast werk aan te bieden. Het re-integratietraject kan niet geactiveerd worden bij een
werkhervatting na een arbeidsongeval of een beroepsziekte.
De focus ligt in eerste instantie op het nagaan van de re-integratiemogelijkheden bij
de eigen werkgever tussen gekende collega’s, wat de kansen op een vlotte re-integratie
271
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verhoogt. Wanneer uit overleg blijkt dat er geen re-integratie mogelijk is, kan de
werknemer samen met de re-integratiecoach onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op
de externe arbeidsmarkt.
Werkgevers die in gebreke blijven kunnen een boete krijgen van 800 euro per
tekortkoming. Werknemers die weigeren om mee te werken, lopen het risico dat
hun uitkering gedurende een maand met 5 tot 10 % verminderd wordt.
Voormelde sancties gelden enkel voor ondernemingen met minstens 50 werknemers. Zieke
mensen die geen restcapaciteit meer hebben om aan het werk te gaan en hun werkgevers
worden niet geviseerd.
Indien de werknemer het re-integratieplan weigert kan de arbeidsovereenkomst beëindigd
worden wegens medische overmacht.
Meer info: Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
Dat jaarlijkse statistieken naar sekse uitgesplitst worden + na welke ziekte opnieuw aan het
werk en tijdelijk of definitief ander of aangepast werk.

Eerstelijnszorg
De termen 'eerstelijnszorg', 'tweedelijnszorg' en 'derdelijnszorg' maken een opdeling
binnen het brede veld van de zorg in Vlaanderen:
- Nulde lijn van zelfzorg en zelfhulp
- Eerste lijn: een eerste deskundige opvang van patiënten/zorgbehoevenden, dus nog
niet bijzonder gespecialiseerd;
- Tweede lijn: zorgverleners die werkzaam zijn in algemene ziekenhuizen of zorgcentra;
enkel na doorverwijzing (ambulante hulpverlening);
- Derde lijn: intramurale zorg , enkel na doorverwijzing mogelijk en zeer gespecialiseerd.
Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn is het rapport van de conferentie
eerstelijnszorg. Reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen (16 februari 2017):
De eerste lijn kan als volgt worden gedefinieerd:
- Verwijst naar rechtstreeks toegankelijke, ambulante, generalistische zorg voor nietgespecificeerde gezondheids- of welzijns(gerelateerde)problemen, zowel van
fysieke, psychologische en sociale aard;
- Vormt in de regel het eerste contact met professionele zorg;
- Kan diagnostische, curatieve, revaliderende en palliatieve zorgverlening aanbieden
voor het overgrote deel van de problemen;
- Biedt preventie voor individuen en risicogroepen in de eigen populatie;
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Houdt rekening met de persoonlijke en sociale context van mensen;
Verzekert continuïteit van zorg over de tijd en tussen zorgaanbieders;
Ondersteunt de informele zorg rondom de patiënt/cliënt.

De vier grote doelstellingen voor de eerste lijn zijn:
- Het verbeteren van de zorg zoals die door het individu wordt ervaren;
- Het verbeteren van gezondheidstoestand op bevolkingsniveau met bijzondere
aandacht voor toegankelijkheid en sociale rechtvaardigheid;
- Het realiseren voor de patiënt van meer "waarde" op het vlak van gezondheid met de
ingezette middelen;
- Ervoor te zorgen dat professionelen in de gezondheidszorg hun werk op een goede
en duurzame manier kunnen doen.
De zorgaanbieders die actief zijn in de gezondheidssector op de eerste lijn zijn onder
andere: apothekers, diëtisten, huisartsen, kinesitherapeuten, psychologen, tandartsen,
logopedisten, (thuis)verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten,
podologen, verzorgenden, sociaal werkers (niet exhaustieve lijst).
Onontbeerlijke actoren uit de welzijnssector in de eerste lijn: de woonzorgactoren (diensten
voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, diensten voor logistieke hulp, diensten voor
oppashulp, diensten voor thuisverpleging (erkenning), diensten maatschappelijk werk van
het ziekenfonds, lokale dienstencentra, diensten voor gastopvang, dagverzorgingscentra,
centra voor herstelverblijf, centra voor kortverblijf, groepen van assistentiewoningen,
woonzorgcentra en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, centra voor algemeen
welzijnswerk (CAW) en openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW),
opbouwwerk, buurtwerk en verenigingen waar armen het woord nemen. Uiteraard spelen
de jeugdzorg en de sector van de personen met een beperking (VAPH) evenals Kind en
Gezin (K&G) een belangrijke rol in de eerste lijn. Zij maken deel uit van de beleidsraad die
maandelijks samenkomt met de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin, waar afstemming en beleidsoriëntatie worden afgesproken.
Er zijn heel wat uitdagingen die de transitie van de eerstelijn noodzakelijk maken:
- Demografische en epidemiologische ontwikkelingen: we worden ouder en de
prevalentie van kanker neemt toe.
- Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en hun implicaties voor de
betaalbaarheid van de gezondheidszorg: perspectief van nieuwe preventieve en
curatieve mogelijkheden op het vlak van genetica, hart- en vaatziekten,
neurowetenschappen, zorg voor kanker en geestelijke gezondheidszorg; informatieen communicatietechnologie in de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg; de
verkorte hospitalisatieduur; de stijging van daghospitalisaties; meer technologi in de
thuiszorg.
- Globalisering en sociaal-culturele ontwikkelingen: de diversiteit in de samenleving
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neemt toe; mensen gaan ook internationaal op zoek naar oplossingen voor hun
gezondheidsproblemen; mensen die behoren tot etnisch-culturele minderheden,
brengen een grote diversiteit mee in de zorgsituaties, waarmee men passend moet
omgaan; meer mensen werken langer en zoeken een nieuwe balans werk-privé en
dat heeft een belangrijke impact op informele zorg (afname van de beschikbaarheid
van vrijwilligers, mantelzorg,…).
De existentiële component van het mens-zijn wint aan belang; naast de fysieke en
psychosociale problemen waarmee mensen geconfronteerd worden, wil ieder van
ons ook investeren in kwaliteit en zinvolheid van het leven en betekenisgeving aan
de activiteiten waarin personen geëngageerd zijn.
Op sociaal-economisch vlak zijn er grote gezondheidsverschillen tussen landen,
maar ook tussen sociale groepen binnen één bepaald land; er is een sociale
gezondheidskloof in ons land; sociaal-economische factoren zoals werkloosheid,
alleenstaand zijn, een lager opleidingsniveau, een laag inkomen zijn medebepalend
voor een verhoogd risico op mentaal onwel bevinden, depressie en zelfdoding.
Tegelijkertijd zijn factoren als werkloosheid, armoede, eenzaamheid ook vaak een
gevolg van depressie of andere psychische problemen.

Wat zal de Vlaamse overheid veranderen?
- De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staat in het centrum
- Ondersteuning van de zorgaanbieders
De Vrouwenraad heeft in het kader van de eerstelijnszorg in dit memorandum vooral
aandacht voor gezondheid van de informele zorgaanbieders, voornamelijk de
mantelzorger, die als volwaardige partner in de zorg beschouwd wordt.
Het eerstelijnszorgdecreet 2018 legt de basis voor de hervorming van de eerste lijn. Dit
decreet wil de zorg in Vlaanderen door meer samenwerking, expertisedeling en efficiëntie
voorbereiden op de maatschappelijke en demografische uitdagingen van de nabije
toekomst. Het nieuwe decreet voorziet daarvoor onder andere een aantal nieuwe
structuren, zoals de eerstelijnszones, die overal in Vlaanderen de zorgverleners dichter bij
elkaar brengen en expertise laten uitwisselen. De expertise zal dus in elke zone toenemen,
dankzij het uitwisselen van kennis en ook doordat de zones ondersteund zullen worden
door een centrale expertiseorganisatie, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn.
De Vrouwenraad vraagt voor de mantelzorgers op Vlaams niveau:
• Voldoende professionele zorg, zorggarantie en wegwerken van de wachtlijsten om écht
kiezen voor mantelzorg mogelijk te maken;
o Meer middelen investeren in de zorg voor mensen met een zorg- en
ondersteuningsbehoefte; zorgbudgetten die alle zorgnoden dekken toekennen
op basis van de zorgnood en ongeacht of die zorg geboden wordt door
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professionelen of mantelzorgers;
Monitoring van de gezondheidssituatie/beleving van de mantelzorgers (met
migratieachtergrond) vanuit de genderinvalshoek;
Een actieplan om de gezondheid van de mantelzorgers te bewaken en te ondersteunen,
o.a.;
o voldoende goed bereikbare buurtgerichte diensten en voorzieningen, samen
met de nodige respijtzorg (nacht- en/of dagopvang, buurtcentrum, kortverblijf,
vakantieopvang, oppasdiensten...);
o psychologische ondersteuning bij zorgende gezinnen, zeker in die gezinnen
waarin jonge en soms minderjarige mantelzorgers aanwezig zijn;
o bewaken dat de schoolloopbaan en de toekomstkansen van kinderen en
jongeren niet in het gedrang komen;
Gesubsidieerde mantelzorgverenigingen moeten outreachend werken om
mantelzorgers zoveel mogelijk te bereiken en hen:
o zoveel mogelijk te informeren over de aandoening van de zorgbehoevende
o specifieke vaardigheden aan te leren om met de zorgbehoevende op een
positieve manier te kunnen omgaan, bijvoorbeeld door hen wegwijs te maken in
diverse initiatieven zoals groepscoaching (mantelkracht,…), individuele
begeleiding, lotgenotengroepen,…;
o te informeren over respijtzorg en te stimuleren om er gebruik van te maken.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
Abortus
Jaarlijks bevallen er in België een 120.000-tal vrouwen.
De abortuscijfers zijn laag in België. In West-Europa ligt het gemiddelde op 12 abortussen
per 1000 zwangere vrouwen. In België ligt het abortuscijfer op 9,3/1000 vrouwen (15 j – 44 j)
en de abortusratio is 13% (13/100 zwangerschappen worden afgebroken).
Ongeveer 20.000 vrouwen breken hun zwangerschap af in de loop van één jaar in België.
Elk jaar hebben +/- 500 Belgische vrouwen een zwangerschapsafbreking in Nederland
omwille van de zwangerschapsduur. 272
Het aantal zwangerschapsafbrekingen volgt de vruchtbaarheidscurve. De meeste
abortussen komen voor in de leeftijdsgroep 20-24 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop
vrouwen een abortus ondergaan is 27 jaar. De laatste jaren is er een stijging van de
abortuscijfers, vooral in de leeftijdsgroep 25-29 jaar.
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Cijfers Luna, Powerpointpresentatie op Vrouwenraad, 14 december 2017.
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Acht op de tien abortussen gebeuren buiten het ziekenhuis, dus in de extramurale centra. In
2014 worden deze abortussen door een 90-tal huisartsen en enkele gynaecologen
uitgevoerd. De meesten onder hen zijn 50 jaar of ouder. 273
Het psychisch welbevinden van vrouwen die ooit een ongewenste zwangerschap lieten
afbreken is over het algemeen hoger dan het psychisch welbevinden van vrouwen die een
ongewenste zwangerschap uitzitten. 274
40% van alle vrouwen die in Belgische abortuscentra een abortus ondergaan, zijn van
buitenlandse herkomst. Volgens onderzoek is dit te wijten aan de geringe kennis van
anticonceptiegebruik, als gevolg van socio-economische, culturele en religieuze factoren.
Dit geldt ook voor autochtone kwetsbare vrouwen in slechte socio-economische situaties.
De gevestigde meestal tweedegeneratie vrouwen van buitenlandse herkomst hebben deze
kennis meestal wel. 275

Abortuswetgeving 1990
De abortuswetgeving 1990 heeft bijna 30 jaar bestaan: de wet van 3 april 1990 betreffende
de zwangerschapsafbreking tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het
Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek; de wet van 13
augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3
april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350,
351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek.
Abortus is niet strafbaar wanneer een aantal voorwaarden vervuld zijn. We hebben het dan
over de vaste wil en toestemming van de vrouw, over een noodsituatie, over
informatieverstrekking door het abortuscentrum, over de wettelijke tijdslimiet en de
toegestane uitzondering daarop, en over de uitvoeringsbepalingen.
De Belgische abortuswet van 1990 heeft onmiskenbaar vele verdiensten. Het taboe werd
toen eindelijk doorbroken. Vrouwen kunnen tot 12/14 weken zelf beslissen om hun
zwangerschap af te breken. Dat is een niet onbelangrijke verworvenheid binnen het
zelfbeschikkingsrecht. Minderjarige meisjes hebben geen ouderlijke toestemming nodig om
een abortus te laten uitvoeren. De invoering van het begrip 'noodsituatie' was ook een
pluspunt.
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Julie Luong, Zijn er weldra te weinig abortusartsen? Artsenkrant, 34
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Onderzoek van Sexpert van Prof. Dr. Ann Buysse.
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jaargang, nr. 2351, 21 februari 2014.
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Bron: Toegang tot de zorg kwetsbare groepen in België; RIZIV, Groenboek over de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg in België, Kluwer, 2014, p. 249-254.

232

Vrouwenraadmemorandum Gezondheid/zorg - Bio-etiek – Seksuele en
reproductieve rechten 2019

Abortus is een recht (?) 2018
Na jaren lobby vanuit de vrouwen- en feministische beweging en andere organisaties zoals
Luna, Sensoa, CAL (Centre d’action Laïque),… 276 wordt abortus zogenaamd een recht in
plaats van een misdrijf. Op 3 juli 2018 kwam de regering tot een akkoord 277 om abortus uit
het Strafwetboek te lichten en een aparte abortuswet op te stellen waarin zal staan dat
abortus een recht wordt in plaats van een misdrijf indien de voorwaarden gerespecteerd
worden.
Op 4 oktober 2018 werd de wet gestemd: ‘Wet betreffende de vrijwillige
zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek,
tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse
wetsbepalingen.’
Sommige voorwaarden van de wetgeving van 1990 worden wat versoepeld:
- De verplichte bedenktijd van zes dagen wordt behouden maar vervalt wanneer de
gezondheid van de vrouw in gevaar is;
- De termijn van twaalf weken waarin een vrouw abortus mag vragen kan verlengd
worden: indien de eerste raadpleging plaatsvindt minder dan zes dagen voor het
einde van de termijn, dan wordt die termijn verlengd prorata het aantal niet
verstreken dagen van de termijn van zes dagen;
- De notie noodsituatie verdwijnt uit de wetgeving;
- Artsen die weigeren een abortus uit te voeren, worden verplicht om door te
verwijzen naar collega’s.
Er komen straffen voor wie een vrouw verhindert een abortus uit te voeren.
Een vrouw die de termijn van twaalf weken of de andere voorwaarden niet respecteert, blijft
op dezelfde manier strafbaar als in de wetgeving van 1990.
Abortushulpverleners moeten nog steeds adoptie ter sprake brengen.
Bij late abortussen om medische redenen moet de diagnose van aangeboren afwijkingen
met 100% zekerheid vastgesteld zijn. In de praktijk is dat vaak niet mogelijk. De ethische
commissies van de ziekenhuizen blijven op dit vlak verantwoordelijk. De ‘wet uitoefening
gezondheidsberoepen’ en de ‘wet patiëntenrechten’ werken als een ‘lex generalis’ voor alle
aspecten die niet geregeld worden in de nieuwe abortuswet (vb. het recht van de patiënt
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Door de historische erfenis (de sociale structuur gebaseerd op de macht van de man, het vaderschap en de
echtgenoot) houdt de bestraffing van abortus geen rekening met de levens van vrouwen. Een ongewenste
zwangerschap is voor de Vrouwenraad geen misdaad, noch een morele fout maar het gevolg van seksuele
betrekkingen tussen man en vrouw. Bovendien zijn anticonceptiva niet 100% sluitend.
Vrouwen met een ongewenste zwangerschap denken na en nemen een beslissing in eer en geweten. Het
probleem is niet de abortus maar de ongewenste zwangerschap. Abortus is voor vrouwen een oplossing, de
laatste in de rij. Abortus in de Strafwet behouden houdt het culpabiliseren van vrouwen in stand.
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Wetsontwerp abortus 4 oktober 2018
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om zijn dossier te bekijken). De nieuwe abortuswet verwijst niet naar die generieke
gezondheidswetten.
Persbericht Vrouwenraden 4 oktober 2018: oproep aan de parlementsleden
Zo goed als alle experten hebben aangetoond dat een vrouw die vastbesloten is om tot abortus over te gaan,
onnodig lijdt wanneer men haar verplicht om nog een week te wachten alvorens de ingreep plaatsvindt.
Vrouwen die hun twijfels hebben wanneer ze onverwacht zwanger zijn, nemen de tijd om na te denken en
hebben geen behoefte aan een wetgever met een belerend vingertje.
De adoptiespecialiste heeft aangetoond dat het naast de kwestie is om een vrouw die om een
zwangerschapsafbreking vraagt, voor te stellen het kind te voldragen om het daarna af te staan voor adoptie.
Vrouwen zijn meer dan zwangere buiken. Het zijn mensen die het recht hebben om te beslissen of, wanneer
en met wie ze moeder willen worden.
Wat de wettelijke limiet betreft, is ons standpunt duidelijk: abortus op vraag van de vrouw moet toegestaan
de
worden tot de 18 week; bij de zwangerschappen tussen 12 en 18 weken moet de ingreep in ieder geval
plaatsvinden in een ziekenhuis. We herinneren u eraan dat Belgische vrouwen hun zwangerschap gemiddeld
de
onderbreken wanneer ze in de 7 week zijn. De aanvragen boven de 12 weken komen van vrouwen die met
enorme moeilijkheden geconfronteerd worden, vaak op momenten in hun leven dat alles misloopt. De komst
van een kind zou hun situatie immers nog verergeren. Hoe zou men hen dan willen dwingen om de
zwangerschap te voldragen? Ze moeten dus noodgedwongen naar het buitenland voor hulp. Hier steekt men
liever het hoofd in het zand in plaats van procedures in te stellen om hen te begeleiden en te helpen. Tot
vandaag voorziet de wet ook geen enkele verlenging van de termijn voor vrouwen die het slachtoffer zijn van
verkrachting. Dat terwijl we toch allemaal het angstaanjagende cijfer kennen van 100 verkrachtingen per dag
in België.
Ten slotte is het onaanvaardbaar dat een vrouw die de termijn van 12 weken gepasseerd is een
gevangenisstraf riskeert. Dat zal onvermijdelijk leiden tot een terugkeer naar clandestiene abortussen. Van
een achteruitgang gesproken! En dat terwijl we al in 2018 zijn!

De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
- De inschrijving van de wet van 15 oktober 2018 met betrekking tot de vrijwillige
zwangerschapsafbreking in een medisch-juridisch wet (aansluiting van abortus op
artikel 2 van de wet van 10 mei 2015 op de gezondheidszorg en de wet van 22
augustus 2002 over de rechten van de patiënt).
- De afschaffing van de strafrechtelijke sancties tegen vrouwen en artsen.
- De verlenging van de wettelijke periode waarin een abortus kan worden uitgevoerd
van 12 naar 18 weken.
- Het uitvoeren van abortus in het tweede trimester in gespecialiseerde structuren
met multidisciplinaire teams en aangepaste uitrusting.
- De afschaffing van de bedenktijd omdat het een fundamenteel recht van vrouwen is.
- De garantie van kwaliteitsvolle psychosociale ondersteuning, gefinancierd door de
overheid en voorzien in de wet voor elk type structuur (ziekenhuis en buiten het
ziekenhuis).
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Het verstrekken van volledige, nauwkeurige en neutrale informatie over het recht en
toegang tot abortus, onder meer via een correcte verwijzing op officiële websites en
het vermelden van contactgegevens van alle instellingen die abortus mogen
uitvoeren.
De oprichting van een wetenschappelijk instituut in plaats van de nationale
commissie voor de evaluatie van de wet van 15 oktober 2018. Dit instituut,
bestaande uit experts, praktijkmensen, verenigingen die werken met de doelgroep
en verzamelt alle gegevens over de praktijk van abortus in België, maakt
wetenschappelijke analyses en formuleert aanbevelingen.
De gratis levering van de morning after-pil in centra voor gezinsplanning en de
wijziging van de wet op geneesmiddelen.

Op Vlaams niveau:
- Een regelmatig voorlichtings- en preventiebeleid voor meisjes en vrouwen in
verschillende leeftijdsgroepen, al of niet met een migratie-achtergrond.
- De opname (met neutrale benadering) van het abortusthema in de opleidingen van
alle betrokken actoren, zoals studenten geneeskunde en professionals in de
hulpverlening in het kader van de abortuspraktijk.

Anticonceptiva
Volgens Sensoa Feiten en cijfers 2016 zijn er 3 opvallende vaststellingen in verband met het
anticonceptiegebruik in België.
Trend 1: het anticonceptiegebruik bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-49 jaar) stijgt
Het anticonceptiegebruik bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-49 jaar) is toegenomen
met 6% (van 48% naar 54%).
Meer bewust van anticonceptie:
Dat de cijfers stijgen is een positieve zaak: meer vrouwen beschermen zich met moderne
anticonceptiva tegen een ongeplande zwangerschap. Dat wijst erop dat meer vrouwen zich
bewust zijn van anticonceptie en zich beschermen tegen een mogelijk ongeplande
zwangerschap.
Trend 2: het anticonceptiegebruik bij jongeren stijgt fors
De stijging van het anticonceptiegebruik komt gedeeltelijk door een sterke stijging bij
jongeren. Het anticonceptiegebruik bij jongeren tussen 15 en 21 jaar is verdubbeld.
Verdubbeling anticonceptiegebruik bij jongeren:
In 2015 zien we dat 58% van alle jongeren (15-21 jaar ) een betrouwbaar anticonceptivum
hebben gebruikt. Het gaat om meer dan de helft van alle jongeren en over alle jongeren,
ook de niet seksueel actieve. Dat weten we door de verkoopcijfers te vergelijken met het
totaal aantal jongeren in dat jaar.
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Trend 3: veranderingen in het gebruiksprofiel
Afname pilgebruik, alternatieven in opmars
In 2004 gebruikte 85% van de vrouwen die anticonceptie gebruikten de pil. In 2015 is dat
77%. De pil is dus nog altijd zeker nummer één. Maar andere middelen kennen duidelijk een
opmars.
Alternatieve anticonceptiekeuze bij volwassenen: spiraal nummer één
Vrouwen kiezen vooral voor de spiraal als alternatief voor de pil. Drie vierde van de vrouwen
die niet de pil gebruiken, gebruiken de spiraal. Dan volgen de vaginale ring, het hormonaal
implantaat, de prikpil en de anticonceptiepleister.
Alternatieve anticonceptiekeuze bij jongeren: vooral hormonaal implantaat
Ook bij jongeren (-21 jaar) is de pil het meest gebruikte middel: 91% van de jongeren die
anticonceptie gebruiken, gebruikt de pil, 9% een ander middel. Als alternatief voor de pil
gebruiken jongeren in eerste instantie het hormonaal implantaat (25%), daarna volgen de
pleister, de vaginale ring en het spiraaltje.
Verschuiving in pilgebruik: voorkeur 2e generatie
Ook in de keuze van de pil zijn er verschuivingen. Zo neemt het gebruik van de 1e generatie
anticonceptiepillen af. Vanaf 2013 daalt ook het gebruik van de pillen van de 3e en 4e
generatie. Het pilgebruik van de 2e generatie en van de minipil neemt sinds 2012 duidelijk
toe.
Deze toename situeert zich vooral bij de jongeren: 25% van de gebruikers van de 2e
generatie pillen zijn jongeren. De daling van de 3e en 4e generatie pillen heeft ongetwijfeld
te maken met de berichtgeving in de media.
Begin 2013 berichtten de media over de risico’s van deze pillen op de gezondheid (licht
verhoogd risico op trombose). Naar aanleiding daarvan schreef het Belgisch Centrum voor
Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) voor dat de 2e generatie pillen te verkiezen zijn
boven die van de 3e en 4e generatie.
Op vlak van terugbetaalhaarheid zijn volgende anticonceptiva goedkoper voor -21-jarigen:
de pil, het hormoonspiraaltje, het koperspiraaltje (gratis), de minipil, het hormonaal
implantaat, de pleister, de vaginale ring. 278
De Kamercommissie Volksgezondheid heeft op 12 maart 2019 een wetsvoorstel
goedgekeurd waardoor contraceptie en de spiraal in de loop van 2019 (na publicatie KB)
wordt terugbetaald tot de leeftijd van 25 jaar. In 2018 waren er ca. 45.000 vrouwen met een
leefloon in de leeftijdsgroep 21-25 jaar. De morning-after pil wordt gratis, ongeacht de
leeftijd van de vrouw.
278

Sensoa. Anticonceptie.
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De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

Gratis voorbehoedsmiddelen voor vrouwen met een leefloon.
Onderzoek door RIZIV naar de mogelijkheid om gratis voorbehoedsmiddelen te
veralgemenen.
Toegankelijke anticonceptieconsultatie voor jongeren, met uitleg over:
o dubbel gebruik van condoom en (hormonale)anticonceptiva;
o de noodpil;
o middelen met een langdurige contraceptieve werking, zoals implantaten,
hormoonhoudende spiraaltjes, intravaginale ringen, ….
Lobby voor meer onderzoek naar meer innovatieve barrièremethodes en
anticonceptiva voor mannen bij de farmaceutische bedrijven.

Op Vlaams niveau:
-

-

-

Op regelmatige basis campagnes ter preventie van seksueel overdraagbare ziekten,
rekening houdend met specifieke aandachtsgroepen (bijvoorbeeld vrouwen na een
relatiebreuk, vanaf de menopauze,…).
Hulpverleners moeten op de hoogte zijn van de recentste wetenschappelijke info
over (nood)anticonceptiva.
Hulpverleners moeten in hun informatieverstrekking aandacht hebben voor de
ruimere context van relatie- en/of gezinsplanning.
Toegankelijke informatie (bijvoorbeeld websites Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, Sensoa, door huisartsen en gynaecologen):
o over de voor- en nadelen van de hormonale anticonceptiva en de eventuele
medische risico’s die eraan verbonden zijn, zowel op korte als op lange
termijn, de keuzemogelijkheden m.b.t. de verschillende types pil (beter
afgestemd op de noden van het meisje/de vrouw in kwestie);
o over de niet-hormonale opties: mannen- en vrouwencondoom, Femicap,…
Preventie van ongeplande zwangerschap als thema in de relationele en seksuele
vorming van jongeren met aandacht voor respectvolle relaties en seks.
Opname van anticonceptivacounseling in de opleidingen van alle betrokken actoren.

Seksueel overdraagbare aandoeningen
Soa’s
Over de mate waarin soa’s in België voorkomen, zijn geen exacte cijfers voorhanden. De
beschikbare gegevens zijn bovendien afkomstig uit verschillende surveillancesystemen,
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bijvoorbeeld:
Van de Belgische diagnoses via de clinici geregistreerd bij vrouwen (n=451) zijn meer dan de
helft (60,3%) chlamydia-infecties. Vervolgens komen genitale wratten (15,5%) vaak voor bij
vrouwen en in mindere mate ook PID (7,1%), gonorroe (5,8%) en herpes (5,8%).
Trichomonas-infectie (3,1%: enkel vrouwen) en syfilis (2,22%) werden minder vaak
vastgesteld in 2009.
Bij mannen (n=387) werd in 2009 vooral chlamydia (28,1%) en syfilis (17%)
gediagnosticeerd. Ook gonorroe (17,5%) en genitale wratten (17%) zijn vaak gestelde soadiagnoses. Andere soa’s die minder vaak werden gerapporteerd zijn herpes (2,3%), LGV
(5,7%) en acute hepatitis C via homoseksuele overdracht (2%) (Jaarrapport soa 2009,
Verbrugge & Sasse). 279
Sciensano registreert soa-diagnoses in België. Het recentste rapport met gegevens
verzameld uit het peilnetwerk van laboratoria voor microbiologie en het nationaal soareferentiecentrum toont de tendensen tussen 2002 en 2016: 280
- Chlamydia is de meest gediagnosticeerde soa in Vlaanderen. Het aantal
geregistreerde gevallen in Vlaanderen is gestegen van 439 gevallen in 2002 tot 4.221
gevallen in 2016. Dit komt overeen met een stijging van het aantal gerapporteerde
gevallen van 7,3/100 000 inwoners in 2002 tot 65/100 000 inwoners in 2016. In 2016 is
het aantal gerapporteerde gevallen het hoogst bij de 15- tot 29- jarige vrouwen. Bij
de mannen is er een stijgende trend sinds 2011, voornamelijk bij de mannen vanaf 20
jaar.
- Gonorroe vertoont sinds 2002 eveneens een stijgende trend, waarbij het aantal
registraties in Vlaanderen gestegen is van 150 gevallen in 2002 tot 880 gevallen in
2016. Dit komt overeen met een stijging van het aantal gerapporteerde gevallen van
2,5/100 000 inwoners in 2002 tot 13,5/100 000 inwoners in 2016. In 2016 wordt
gonorroe voornamelijk geregistreerd bij mannen tussen 20 en 39 jaar. Sinds 2011 is
er een toename bij 20- tot 29-jarige vrouwen.
- Syfilis vertoont een stijging over dezelfde periode (2002-2016) in Vlaanderen met 13
registraties in 2002 (0,2/100 000 inwoners) en 473 registraties in 2016 (7,3/100 000
inwoners). Syfilis wordt in 2016 voornamelijk geregistreerd bij mannen tussen 20 en
59 jaar.
- De meerderheid van de soa-registraties in België waren afkomstig van mannen die
seks hebben met mannen (61% van de mannen) en jongvolwassenen (34% van de
soa-patiënten en 50% van de chlamydia-patiënten zijn jongeren dan 25 jaar).

279

Bron: Sensoa Feiten en cijfers: Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) 2014

280

Bron: Symposium Seksuele Gezondheid. Eindrapport 18/02/2019.
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Twee op de drie vrouwelijke patiënten met chlamydia of gonorroe werden
gediagnosticeerd zonder klacht of symptoom. Deze vaststelling illustreert het
asymptomatisch verloop van de infecties en het risico van complicaties, zoals
fertiliteitsproblemen bij vrouwen.
Eén op de 20 jongeren heeft een soa en meisjes en jonge vrouwen tussen 15 en 29
jaar vormen de grootste groep (het vaakst chlamydia, gevolgd door gonorroe).
Bij 3% van de geregistreerde soa-patiënten is bij een screening gelijktijdig hiv
gediagnosticeerd. Het ging daarbij om mannen die seks hebben met mannen.
Ongeveer de helft (48%) van de soa-patiënten wil zijn sekspartners niet contacteren.
Slechts 7% van de soa-gevallen werd gevonden via partnerverwittiging.
Sekswerk wordt niet vaak opgegeven als risicofactor: 7% van de vrouwen met een
soa is sekswerker en 10% van de mannen meldt een prostitutiebezoek. Mogelijk is
de onderrapportage een gevolg van het taboe op sekswerk en op prostitutiebezoek.
Sekswerkers vormen overigens een goed omringde doelgroep, waarbij Ghapro en
PasOp een preventief aanbod promoten in Vlaanderen.

De Vrouwenraad vraagt:
Op Vlaams niveau:
Een actieplan tegen soa’s met o.a. volgende aspecten:
- De doelgroepen (aandacht voor kruispuntdenken) moeten blijvend geïnformeerd
worden over de risico’s op soa, o.a. via betrouwbare sites die ook info bieden over
risico-inschatting, het testaanbod.
- Er moeten prevalentiestudies uitgevoerd worden op en basis van de resultaten kan
uitgeklaard worden hoe mensen zich kunnen laten testen.
- De relatie tussen alcohol- of druggebruik en onveilige seks moet in
bewustwordingscampagnes meegenomen worden.
- Sensibiliseringscampagnes moeten blijven inzetten op het belang van het
condoomgebruik, het verhogen van de weerbaarheid tegen seksueel
grensoverschrijdend gedrag, het aanspreken van de huisarts voor informatie.

HIV/aids
Gegevens UNAIDS
Jaarlijks publiceert UNAIDS de meest actuele cijfers met betrekking tot HIV-aids:
- Aidsdoden sinds begin van de epidemie: 35 miljoen
- Aidsdoden in 2016: 1 miljoen
- Aantal mensen met hiv: 36,7 miljoen
Het aantal aidsgerelateerde overlijdens neemt af op wereldvlak na een piek in 2005 en de
afname is sterker bij vrouwen dan bij mannen.
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Figuur/grafieken: Aidsgerelateerde overlijdens tussen 2000 en 2016 wereldwijd, naar sekse
(UNAIDS Data book 2017)

Ook het aantal nieuwe HIV-besmettingen neemt af op wereldniveau.
Figuur/grafieken: Aantal nieuwe HIV-infecties 2000-2016 wereldwijd, naar sekse (UNAIDS
Data book 2017)
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In Oost-Europa en centraal Asië is er wel een toename van HIV-besmettingen.
Sinds 2014 heeft België geen voortuitgangsrapport meer ingeleverd bij UNAIDS (2014
Progress reports submitted by countries)
De 90–90–90 targets 281 zijn een centrale pijler geworden van de wereldwijde zoektocht om
de aidsepidemie te beëindigen. De doelen weerspiegelen een fundamentele verschuiving in
de aanpak van de wereldwijde HIV-behandeling, waardoor deze minder gericht is op het
aantal mensen dat toegang krijgt tot antiretrovirale therapie maar op het belang van het
maximaliseren van virale suppressie bij mensen met hiv.
Figuur: Stand van zaken 90-90-90 doelen in 2016 in landen wereldwijd

281

90% of people living with HIV know their status; 90% of people living with HIV who know their status are on
treatment; 90% of people on treatment are virally suppressed; gelanceerd in 2014 en te bereiken tegen eind
2020.
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90-90-90-score voor België in 2016: 282
- Eerste 90
o Knowledge of status among all people living with HIV: 84%
282

UNAIDS. Ending Aids. Progress towards the 90-90-90 Targets. Global Aids Update 2017, p. 178.

Eerste 90; eerste bullit: Boven 85%; tussen 70 en 84%; 50-69%; minder dan 50%
Eerste 90: tweede bullit: Both available; Community-based testing and counselling available, lay provider
testing not available; Lay provider testing available, community-based testing and counselling not available;
Neither available
Eerste 90; derde bullit: ja; nee
Eerste 90; vierde bullit: ja; Not reported as available
Tweede 90; eerste bullit: Boven 85%; tussen 70 en 84%; 50-69%; minder dan 50%
Tweede 90; tweede bullit: Boven 75%; tussen 55en 74%; 30-54%; minder dan 30%
Tweede 90; derde bullit: treat all: responses other than treat all
Tweede 90; vierde bullet: ja; nee
Derde 90; eerste bullit: Boven 85%; tussen 70 en 84%; 50-69%; minder dan 50%
Derde 90; tweede bullit: Boven 65%; tussen 40 en 64%; 25-39%; minder dan 25%
Derde 90; derde bullit: Yes, fully implemented; Yes, not implemented or partially implemented; No, targeted
viral load testing only; No policy on viral load testing
Derde 90; vierde bullit: Boven 75%; tussen 50en 74%;minder dan 50%
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o Is community-based testing and counselling and/or lay provider testing
available? geen antwoord
o Is self-testing available: ja
o Is assisted partner notification available: geen antwoord
Tweede 90
o Percentage of people living with HIV who know their status who are on
treatment: 84%
o Percentage of all people living with HIV who are on treatment: 71%
o Recommended antiretroviral treatment initiation threshold among people
living with HIV per Ministry of Health guidelines: minder dan 50%
o Is antiretroviral therapy provided in community settings (such as outside
health facilities) for people who are stable on antiretroviral therapy in your
country? nee
Derde 90
o Percentage of people living with HIV on treatment who are virally
suppressed: > 89%
o Percentage of all people living with HIV who are virally suppressed: 67%
o Is there a national policy on routine viral load testing for adults and
adolescents? Geen antwoord
o Percentage of people living with HIV on antiretroviral therapy who received a
viral load test? Geen antwoord

Voor België zijn er volgens de Vrouwenraad op basis van bovenstaande gegevens nog
verbeterpunten mogelijk om de 90-90-90 doelstellingen te bereiken tegen 2020.

Vrouwen en HIV-aids
In 2010-2011 waren er wereldwijd 15,7 miljoen vrouwen met HIV/aids. Bijna de helft van de
mensen die met HIV leven zijn vrouwen. In 1981 was de aidspatiënt ‘een blanke man, uit de
middenklasse, homoseksueel of druggebruiker’. Nu is de aidspatiënt ‘een vrouw, zwart en
arm’. De epidemie vervrouwelijkt.
Ook in België namen de cijfers sterk toe. In 2009 waren er 1.115 diagnoses, het hoogste
aantal tot dan toe. Het totaal aantal patiënten werd op 15.000 geschat. Jaarlijks was er een
stijging met 15%. In 2012 noteerde het WIV 1.227 nieuwe HIV-diagnoses. Dat bracht het
aantal nieuwe diagnoses met HIV op 3,4 per dag. 45,1% van deze diagnoses werd bij Belgen
vastgesteld. 90% van de nieuwe diagnoses in 2012 werd gesteld bij mannen. Bij mannen
gebeurde de overdracht van HIV in 8 op de 10 gevallen via MSM-contacten 283. Bij vrouwen
gebeurde de overdracht van HIV in ruim 9 van de 10 gevallen via heteroseksuele contacten.
Voor wat de verdeling naar geslacht betreft, was het aandeel van de mannen onder de
nieuwe diagnoses van HIV-besmetting toegenomen. In de periode 1994-2005 schommelde
283

MSM: mannen die seks hebben met mannen.
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dit aandeel tussen de 51 en 60% en in 2010 en 2011 bedroeg het 66%. Het aandeel vrouwen
bedroeg eind jaren 1980 25%.
Van de 25.855 personen bij wie HIV-besmetting werd vastgesteld, kreeg op 31 december
2011 een gecumuleerd totaal van 4208 personen de diagnose dat ze aan AIDS leden.
Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn vrouwen 2 tot 20 keer ontvankelijker voor HIVoverdracht dan mannen. 284 Biologische factoren spelen een rol: de vagina heeft meer
mucosa (slijmvlies) oppervlakte; jonge meisjes kunnen gemakkelijker kleine wondjes in het
vaginaal slijmvlies oplopen waardoor het HIV-virus sneller kan binnendringen; bij oudere
vrouwen geeft vaginale droogheid als gevolg van oestrogenen uitputting ook een hoger
risico. Bij verkrachting is de kans op verwondingen groot en bijgevolg ook de kans op
transmissie. Genitale infecties, HPV virus, Chlamydia trachomatis en herpes simplex virus-2
verhogen de kans op HIV-besmetting eveneens. De concentratie HIV in sperma en bloed is
beduidend hoger dan in vaginaal vocht en dat vertaalt zich ook in een hogere
overdrachtkans naar vrouwen. Op sociaal vlak: vrouwen zijn niet altijd bij machte om
condoomgebruik af te dwingen. Ze kunnen wel gebruik maken van het vrouwencondoom
maar de kostprijs is vrij hoog en de bekendheid gering.
Vrouwen met HIV zijn vaker depressief, angstiger en hebben meer HIV-gerelateerde stress
dan mannen. Mogelijk speelt hier een socio-economisch effect. Mannen, zeker
homoseksuele mannen, hebben het doorgaans beter op socio-economisch vlak. Bij
vrouwen speelt een context van migratie.
Op 15 oktober 2013 werd het nationaal HIV-plan 2014-2019 voorgesteld. Het is een
actieplan om HIV te bestrijden (58 acties). Wetenschappers, zorgverleners,
preventiewerkers en vertegenwoordigers van de doelgroepen werkten eraan mee. Het
resultaat zijn voorstellen op het vlak van preventie en zorg. In het plan gaan meer en
makkelijker testen en eerder behandelen samen met een blijvende investering in het
bevorderen van veilige seks en de preventie van soa’s om zo het aantal nieuwe infecties in
te dijken. Het plan bevat acties gericht op prioritaire groepen (MSM, migranten) en op
specifiekere groepen (MMH en hun partner, vrouwen die seks hebben met vrouwen,
jongeren, sekswerkers, intraveneuze gebruikers, gedetineerden). Er verscheen een
Monitoring rapport 2014/2015 Hiv Plan 2014-2019 en een stand van zaken 2016 door
Sensoa: Het HIV plan is levend en wel.
In Vlaanderen focust men zich al een 25-tal jaar binnen het preventiebeleid op de twee
belangrijkste doelgroepen, mannen die seks hebben met mannen en sub-Saharaanse
migranten.285

284

Bronnen: Christina Nöstlinger, Ilse Kint en Vicky Jepers (Instituut voor Tropische Geneeskunde), Vrouwen
en HIV, in Vrouwenraad derde trimester 2009; Heidi Van de Keere, Vrouwen met hiv, een vergeten groep? in
Artsenkrant, 14 november 2008.

285

http://www.sensoa.be/sensoa-en-het-belgische-hiv-plan
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Recentere cijfers België
Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV) bevestigt een daling van
het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij 2 prioritaire doelgroependie met HIV geconfronteerd
worden:
• mannen die seks hebben met mannen (MSM)
• heteroseksuele mannen en vrouwen afkomstig uit sub-Saharaanse landen (de
midden en zuidelijke landen van Afrika)
Voor deze laatste groep is het moeilijker om conclusies te trekken: de daling kan ook
verband houden met een verminderd aantal migranten.
Nu er in België medicatie voorhanden is om mensen zonder HIV te beschermen tegen een
infectie, wordt een verdere daling verwacht van het aantal diagnoses in de toekomst.
Sensoa. HIV in België. Feiten en cijfers 2016:
In 2016 werden in België 915 nieuwe diagnoses van hiv-infecties vastgesteld. Gemiddeld
zijn dat 2,5 nieuwe diagnoses per dag. Dat is een daling met 9,8% in vergelijking met 2015
en 25,1% in vergelijking met 2012.
De hiv-epidemie in België treft hoofdzakelijk 2 bevolkingsgroepen:
• mannen die seks hebben met mannen (MSM), vooral met een Belgische of een
andere Europese nationaliteit
• mannen en vrouwen die het virus hebben opgelopen via heteroseksuele
betrekkingen en die vooral afkomstig zijn uit sub-Saharaans Afrika.
De daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses deed zich voor in beide bevolkingsgroepen.
Tussen 2012 en 2016 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij heteroseksuelen met 35%.
In 2016 vertegenwoordigden deze diagnoses 45% van de nieuwe geregistreerde hivinfecties waarvan de overdrachtswijze gekend is. De overdracht van hiv via heteroseksuele
contacten stelt men vooral vast bij personen afkomstig uit sub-Saharaans Afrika. Zij
vertegenwoordigden 44% van het aantal vastgestelde hiv-infecties via heteroseksuele
overdracht. Drie vierde van deze hiv-diagnoses werd vastgesteld bij vrouwen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal niveau:
-

-

Een evaluatie van het nationaal HIV-plan 2014-2019 en op basis van de resultaten
een nieuw nationaal HIV-plan, dat ook rekening houdt met de 90-90-90
doelstellingen.
Dat er bij de uitvoering van het nationaal HIV-plan rekening gehouden wordt met
het feit dat drie vierde van de nieuwe HIV-diagnoses bij vrouwen wordt vastgesteld,
afkomstig van Subsaharaans Afrika; en het dat vrouwen ook ontvankelijker zijn voor
HIV-overdracht dan mannen; dat er aandacht moet zijn voor specifieke groepen
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vrouwen.
Op Vlaams niveau:
-

Een gecoördineerde aanpak met het hoofdaccent op preventie en intensieve
voorlichting met een actieve rol van vrouwenverenigingen die betrokken zijn bij de
risicogroepen.

Genitale praktijken
Medische hersteloperaties na vrouwelijke genitale verminking
De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) omschrijft vrouwelijke genitale verminking als
"ingrepen die leiden tot een gedeeltelijke of volledige verwijdering van de externe
geslachtsdelen van de vrouw en/of andere verwondingen van de vrouwelijke geslachtsdelen
die niet het gevolg zijn van therapeutische ingrepen". Volgens schattingen van de WGO
moeten 100 tot 140 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd leven met de gevolgen van
vrouwelijke genitale verminking (VGV) en dreigen 3 miljoen meisjes ieder jaar het
slachtoffer te worden van deze schadelijke praktijken.
In België wordt de populatie vrouwen afkomstig uit een land waar vrouwelijke genitale
verminking wordt toegepast, geraamd op 22.840. Van die 22.840 vrouwen en jonge meisjes
zijn er 6.260 die "naar alle waarschijnlijkheid al werden besneden" en zouden er 1.975 "het
risico lopen te worden besneden", wat de totale doelgroep op 8.235 vrouwen en jonge
meisjes brengt. 286
In 2018 ligt de schatting volgens het Instituut van de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen op
17.273 besneden vrouwen en lopen 8.644 meisjes het risico om genitaal verminkt te worden.
Ook interseksuele personen worden slachtoffer van genitale verminking. 287
Deze vrouwen en meisjes blijven vaak onder de radar. Meestal worden de verminkingen
opgemerkt bij artsen. Op 31 mei 2018 is er een wet goedgekeurd die de onwetendheid wil
tegengaan en artsen verplicht om VGV in het medisch dossier te vermelden. Hulpverleners
moeten zich niet langer aan het beroepsgeheim houden als ze genitale verminking
vaststellen. Er geldt wel geen spreekplicht. Wanneer het wel gemeld wordt, kan er een
strafonderzoek worden geopend om het (potentiële) slachtoffer te beschermen.
Sinds maart 2014 worden hersteloperaties door de mutualiteiten/RIZIV terugbetaald.
De Vrouwenraad vraagt:
286

IGVM, Vrouwelijke genitale verminking; WHO, Female genital mutilation - Fact sheet N°241 februari 2014.
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Europees Parlement, Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische
onderzoek, 14/02/2017.
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Op federaal niveau:
Een registratie van het aantal hersteloperaties, inclusief de types.
Op Vlaams niveau:
Zorgverleners die weet hebben van vrouwelijk genitale verminking in een gezin moeten
tools aangereikt krijgen om te informeren en/om potentiële slachtoffers te voorkomen.

Psychosociale revalidatie na vrouwelijke genitale verminking
Het RIZIV heeft een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheid om een overeenkomst voor
psychosociale revalidatie te sluiten met centra die hun interesse en expertise daaromtrent
bewijzen. Vrouwen die slachtoffer werden van genitale verminking zouden daardoor op een
multidisciplinaire zorgverlening kunnen rekenen, met aandacht voor het chirurgische
aspect, psychologische hulp, rekening houdend met socioculturele aspecten. Een
multidisciplinaire tussenkomst zou uit volgende modules bestaan:
- Een tussenkomst voor de psychologische ondersteuning en de reconstructieve
chirurgie;
- Een tussenkomst voor de psychologische ondersteuning en de reconstructieve
chirurgie met reconstructie van de clitoris;
- Tussenkomst voor psychologische steun voor vrouwen die geen beroep doen op
chirurgie.
De Vrouwenraad vraagt op federaal en Vlaams niveau:
-

Het starten en uitbouwen van een multidisciplinaire zorgverlening;
Rekening houden met de aanbevelingen van vzw Intact 288
Aandacht voor VGV in opleidingen van betrokken actoren (gezondheidszorg, politie,
justitie, instanties bevoegd voor asiel en migratie).

Esthetische make-over
80% van de esthetische chirurgie gebeurt bij vrouwen. 289
Aanpassingen aan borsten, buik, billen, oren en oogleden worden al langer toegepast maar
steeds vaker staan ook ‘correcties’ van de genitaliën op het verlanglijstje: een esthetische
make-over van de schaamstreek bij vrouwen. In de praktijk is het hun keuze, in
tegenstelling tot vrouwelijk genitale verminking. Maar deze vraag naar esthetische
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http://www.intact-association.org/images/stories/news/2012-06/Intact_NDLS_webndls.pdf
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Kari Van Hoorick, Vrouwen en hun uiterlijk: hoe ver is te ver? In De Huisarts, 27 oktober 2011, p. 6.
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correcties wordt gevoed door wat (jonge) vrouwen te zien of te lezen krijgen op internet en
in de media; ook door de pornoficatie. Volkomen normaal gebouwde meisjes en vrouwen
wensen een designervagina en/of schaamlipcorrecties (labiaplastie). Dit zou
tegemoetkomen aan hun psychisch en sociaal welbevinden en/of hun seksueel
zelfvertrouwen. Aan de schaamlippen zitten veel zenuwuiteinden en de clitoris is er ook
mee verbonden. Daaraan corrigeren kan de lustbeleving verminderen.
De Vrouwenraad vraagt:
Op federaal en Vlaams niveau:
-

-

Dataverzameling van esthetische correcties van de schaamstreek bij meisjes en
vrouwen, per leeftijdsgroep.
Onderzoek naar de fysieke en psychische gevolgen van schaamlipcorrecties.
Dat de overheden informatie en vorming voorzien of subsidiëren over:
o de mogelijke negatieve gevolgen van cosmetische genitale praktijken en
chirurgische ingrepen, met name schaamlipcorrecties, versmallen van
vagina’s;
o toezien op de rol van de media, internet om zogenaamd nieuwe ‘vrouwelijke
schoonheidsidealen’ niet te propageren;
o campagnes over beeldvorming; bijvoorbeeld ‘wat zijn normale
schaamlippen’?
o nadenken over de vraag of een gesprek/sessie bij psycholoog of seksuoloog
aangewezen is vooraleer de correctie eventueel zou uitgevoerd worden, in
geval van niet-medische noodzaak;
Dat de overheid de klemtoon legt op het feit dat vaginacorrecties in feite alleen
maar aangewezen zijn bij medische indicaties, bijvoorbeeld een fistel of een echt
afwijkende vorm die hinder oplevert.

Meer info in Vrouwenraaddossiers en aanbevelingen
Eicellen groeien niet aan bomen 2007
Aanbevelingen 'Seksuele en reproductieve rechten' 2008
Dossier en aanbevelingen Anorexia 2010
Abortuswet mag opgefrist worden 2011
Draag- en leenmoederschap 2011
Vrouwen en HIV/AIDS 2011
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Discreet bevallen 2012
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