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Kanker komt niet vaker voor in de regio rond 3M dan elders in
Vlaanderen

Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de Stichting
Kankerregister het voorkomen van kankers in een straal van 3 en 5 km
rond 3M vergeleken met heel Vlaanderen. Net zoals bleek uit een vorig
onderzoek uit 2021 in Zwijndrecht, is de conclusie dat kankers die
mogelijks geassocieerd zouden kunnen zijn met blootstelling aan PFAS, er
niet vaker voorkomen dan gemiddeld in Vlaanderen.

Wat werd er onderzocht?
De Stichting Kankerregister berekende het voorkomen van alle kankers
samen alsook borst-, prostaat-, teelbal-, nier- en blaaskankers in de regio
van 3 en 5 km rond 3M, ten opzichte van heel Vlaanderen. Het
onderzoeksgebied bevat delen van de gemeenten Zwijndrecht, Beveren en
Antwerpen en een klein stukje van de gemeente Kruibeke. Er werd
rekening gehouden met de leeftijdsopbouw in de bevolking (correctie naar
leeftijd) en de cijfers voor mannen en vrouwen werden apart geanalyseerd.
Deze analyse laat toe een statistische vergelijking te maken tussen het
aantal geregistreerde kankergevallen in de regio en wat men op basis van
de cijfers voor heel Vlaanderen zou verwachten. Er zijn twee periodes
onderzocht: 2008-2020 en 2016-2020.

Wat is het resultaat?
Net als in Zwijndrecht, kan geconcludeerd worden dat kankers die
mogelijks geassocieerd zouden kunnen zijn met blootstelling aan PFAS,
niet vaker voorkomen in de regio van 3 en 5 km rond 3M dan gemiddeld in
Vlaanderen. Dat geldt ook voor alle kankers samen.
Sommige kankers kwamen minder vaak voor. Bij vrouwen kwam
borstkanker minder vaak voor in de 3- en 5 km-zone rond 3M dan in
Vlaanderen. In de periode 2008-2020 kwamen alle kankers samen in de 3
km-zone (bij vrouwen) en in de 5 km-zone (bij mannen) minder vaak voor
dan in Vlaanderen. Bij mannen kwamen zowel in 2008-2020 als in
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2016-2020 prostaat- en teelbalkanker minder vaak voor in de 5 km-zone dan gemiddeld in
Vlaanderen.
Algemeen wordt aangenomen dat kanker meestal ontstaat door de interactie van verschillende
factoren. Per soort kanker zijn er andere oorzaken en risicofactoren. Dit onderzoek laat niet toe een
uitspraak te doen over de mogelijke link tussen blootstelling aan PFAS en kanker.

Karl Vrancken, PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse Regering: “In dit onderzoek is enkel het
voorkomen van kanker onderzocht. Voor andere ziektes en aandoeningen bestaat er geen
gelijkaardig register, dus konden die niet worden onderzocht. PFAS wordt gekoppeld aan
verschillende andere gezondheidseffecten zoals verhoogde cholesterol, verstoring van de schildklier,
verlaagd geboortegewicht, verstoring van de immuniteit. Die gezondheidseffecten werden niet
behandeld in dit onderzoek. Uit bijkomend onderzoek kunnen meer gegevens komen over de
correlaties tussen PFAS en andere aandoeningen. Ondertussen is het goed om vast te stellen dat
kankers in de regio rond 3M niet meer voorkomen dan elders in Vlaanderen.”

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bevestigt de plannen voor
nieuw onderzoek: “Naast dit onderzoek vanuit de Stichting Kankerregister, dat via Vlaanderen mee
gefinancierd werd, volgt er nog nieuw onderzoek (o.a. via bloedafname, koppeling gegevens met
dossiers van de huisartsen), specifiek geënt op de zone en omgeving van Zwijndrecht. De link tussen
milieu en gezondheid is een complexe problematiek en verdient het nodige bijkomend onderzoek.
Dergelijk onderzoek is heel belangrijk om de juiste gezondheidsmaatregelen te kunnen nemen. “

Het Agentschap Zorg en Gezondheid blijft de kankerincidentiecijfers verder opvolgen.

Het volledige rapport is beschikbaar op
https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/zwijndrecht/pfas-en-kanker

PERSCONTACT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Zorg en Gezondheid is een agentschap van de Vlaamse overheid. We gaan samen met u voor meer
gezondheid en betere zorg. We nodigen mensen uit om gezond te leven en ondersteunen hen hierbij.
We beschermen hen tegen besmettelijke ziektes en een ongezond milieu en maken de tijdige
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opsporing van een aantal ziektes mogelijk. We dragen bij tot een netwerk van kwaliteitsvolle zorg voor
en rond mensen die het nodig hebben. Met de Vlaamse sociale bescherming brengen we de
betaalbaarheid van de zorg in het bereik van onze medeburgers. Om dit alles te realiseren erkennen
en financieren we organisaties, zorgverleners en voorzieningen. We doen alles in partnerschap en in
gedeelde verantwoordelijkheid met hen, met andere overheden én met de mensen zelf. Extra
aandacht gaat daarbij naar de meest kwetsbaren.
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