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SAMENVATTING 
 
Het doel van dit project was enerzijds het selecteren en gebruiken van bestaande databanken 
om incidentiegegevens te berekenen van ziekten die mogelijk gelinkt zijn aan endocriene 
verstoorders in het milieu, en anderzijds het uitvoeren van een kostenberekening voor één 
prioritaire aandoening. Hierbij werd vertrokken vanuit de lijst met 19 pathologieën die 
werden geselecteerd in een voorstudie (DTG/OL200300064/3185/M&G) van VUB en 
UGent. De selectie werd gemaakt op basis van relevantie in het kader van endocriene 
verstoring en van beschikbare databanken in Vlaanderen en resulteerde in volgende lijst: (1) 
borstkanker bij de vrouw; (2) vrouwelijke onvruchtbaarheid; (3) mannelijke 
onvruchtbaarheid en kwaliteit van het sperma; (4) non-Hodgkin lymfoom ; (5) 
prostaatkanker; (6) vertraagde puberteit; (7) mannelijke op vrouwelijke verhouding bij de 
geboorte (sex ratio); (8) congenitale afwijkingen; (9) intra-uteriene groeiachterstand; (10) 
prematuriteit; (11) testiskanker; (12) mentale en psychomotorische ontwikkeling; (13) 
cryptorchidie; (14) hypospadias; (15) vroegtijdige puberteit; (16) schildklierziekten; (17) 
ziekten van het immuunsysteem; (18) endometriose; (19) tijd tot zwangerschap. 
 
Voor de selectie van de databanken werden als voorwaarden gesteld dat de data electronisch 
beschikbaar moeten zijn, dat ze van goede kwaliteit moeten zijn (volledige registratie, geen 
dubbele registratie, gevalideerde classificatie, weinig ontbrekende data), dat ze 
gebiedsdekkend voor Vlaanderen moeten zijn, en liefst ook beschikbaar over meerdere 
registratiejaren. De gegevens werden bij voorkeur op niveau van NIS-code of postcode 
bevraagd. Op deze manier werden een aantal databanken geselecteerd, namelijk de databank 
van de Stichting Kankerregister, het doodsoorzakenregister, het geboorteregister (SPE), en 
de databank van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). 
 
De analyse van de incidentiegegevens gebeurde per groep van pathologieën.  
 
Voor de vier vormen van kanker (borstkanker, non-Hodgkinlymfoom, prostaatkanker en 
testistkanker) zijn de gegevens van de Stichting Kankerregister en het 
doodsoorzakenregister interessante bronnen. Omwille van verbeterende diagnosetechnieken 
en toenenemende screeningsprogramma’s, die niet noodzakelijk met dezelfde snelheid 
geïntroduceerd worden in heel Vlaanderen, is het delicaat om tijdsanalyses en zelfs 
geografische analyses uit te voeren op de bestaande data. Nochtans zou de kwaliteit en 
uitgebreidheid aan gegevens moeten toelaten om met de nodige statistische expertise en 
deskundige interpretatie meer doorgedreven analyses uit te voeren. 
 
Voor perinatale gegevens zijn er gebiedsdekkende gegevens over een lange periode (1987-
nu) beschikbaar in het SPE register. Gegevens die routinematig verzameld worden zoals 
geboortegewicht, zwangerschapsduur en geslacht zijn zeer betrouwbaar en laten dus toe om 
valabele uitspraken te doen over de sex ratio, prematuriteit en intra-uteriene 
groeiachterstand. Voor andere parameters die meer recent zijn opgenomen in de SPE 
databank zoals medisch geassisteerde zwangerschappen, hypospadias en cryptorchidie is er 
een onderrapportering die waarschijnlijk gebiedsgebonden (of ziekenhuisgebonden) is, 
waardoor de SPE databank minder geschikt is om fertiliteit en urogenitale afwijkingen op te 
volgen. 
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Het opvolgen van vrouwelijke subfertiliteit, mannelijke subfertiliteit, spermakwaliteit en 
endometriose is zeer relevant in het kader van endocriene verstoring maar wordt bemoeilijkt 
door snelle evoluties in de fertiliteitsbehandelingen en veranderingen in beschikbaarheid 
(terugbetaling, enz.). Er werden enkele verkennende analyses uitgevoerd op de databank 
van het IMA maar een verdere verfijning van de selectiecriteria voor medicatie en 
behandeling is noodzakelijk. De ASTRAIA databank van het Leuvens Universitair 
FertiliteitsCentrum (LUFC) is een goed gecontroleerde databank met zeer veel 
detailinformatie, maar is slechts representatief voor 1 centrum. Ze is niet geschikt om 
incidenties te berekenen maar kan mogelijk dienen om specifieke onderzoeksvragen te 
beantwoorden. 
 
Voor een aantal pathologieën konden geen geschikte databanken worden geselecteerd.  
Het bestuderen van vervroegde en vertraagde puberteit is de databank van het Medisch 
Schooltoezicht (MST) van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) een potentiële 
bron. De databank is momenteel niet electronisch maar dit wordt gepland in het kader van 
het NICO project. 
Voor congenitale aandoeningen is de databank van Kind en Gezin een potentiële bron, maar 
ook deze data zijn momenteel niet electronisch. In de Eurocat databank worden enkel 
gegevens voor Antwerpen geregistreerd. 
Voor mentale en psychomotorische ontwikkeling, schildklierziekten en ziekten van het 
immuunsysteem werden geen relevante databanken geselecteerd.  
 
In de analyse van de kostenberekening werd een methodologie uitgewerkt om de 
gezondheidskosten te berekenen per incidentie.  De methodologie volgt in feite dezelfde 
stappen als de milieuverstoringsketen (DPSI-R), die in MIRA-T rapporten gehanteerd wordt 
om de evolutie van een milieuprobleem te bestuderen. We zijn vooral geïnteresseerd in de 
uitkomst van deze milieuverstoring, uitgedrukt als gezondheidskost voor de maatschappij. 
Deze maatschappelijke kost van de gevolgen van milieuverontreiniging kan dan afgewogen 
worden tegenover de baten die een sanering of een reductie van het milieuprobleem 
veroorzaken. Het kan bovendien dienen om de verschillende milieuverstoringen te 
rangschikken volgens hun impact op gezondheid. Een gelijkaardige benadering wordt in dit 
rapport uitgewerkt voor de effecten van endocriene stoorstoffen op een aantal prioritaire 
aandoeningen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de gegevens die voor handen zijn 
met betrekking tot blootstelling aan endocriene stoorstoffen en het effect van deze 
blootstelling op gezondheid veel minder uitgebreid zijn dan bijvoorbeeld gegevens rond de 
blootstelling aan en effecten van fijn stof (Torfs et al., blootstelling aan PM2.5 in 
Vlaanderen, 2005). Dit betekent dat het niet mogelijk is om in te schatten welk aandeel van 
bijvoorbeeld alle borstkankergevallen in Vlaanderen te wijten zal zijn aan 
milieuverontreiniging. In dit rapport wordt dan ook vooral gefocust op het inschatten van de 
maatschappelijke kosten van prioritaire aandoeningen, zonder hierbij aan te geven welk 
aandeel van deze kosten te wijten zijn aan milieugerelateerde factoren. 
 
De uitgewerkte methodologie richt zich op de inschatting van de reële economische effecten 
nl. de directe medische uitgaven en het productiviteitsverlies wegens ziekte en wegens 
vroegtijdig overlijden (de zogenaamde human capital methode). Deze benadering heeft 
verschillende voordelen t.o.v. de klassiekere “Willingness To Pay”-benadering. Omdat het 
om reële economische kosten gaat, betekent dit ook dat er veel eenvoudiger een 
economische waarde op geplakt kan worden. Dit heeft voor gevolg dat de grootte van de 
ingeschatte waardes minder onzeker zullen zijn. Men kan bovendien stellen dat dit directer 
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waarneembare effecten zullen zijn van milieubeleid en dat een beleidsmaker en een 
maatschappij in zijn geheel meer geloof zal hechten aan dit soort gekwantificeerde baten. 
Men mag hierbij niet vergeten dat deze pragmatische benadering een ondergrens vormt voor 
de totale maatschappelijke kosten van een ziekte. 
 
Het ontwikkelde model werd toegepast op borstkanker. Een centrale inschatting van de 
gemiddelde kost voor borstkanker bedraagt volgens de human capital methode 107 000 euro 
per incidentie, of ongeveer 524 miljoen euro per jaar in Vlaanderen, uitgaande van het totaal 
aantal incidenties in 2001. Volgens een WTP-benadering stijgt dit tot gemiddeld 565 k€ per 
geval, weliswaar berekend per overlijden en niet per incidentie.  
 
De uitgewerkte methode is in principe bruikbaar voor elke geselecteerde aandoening. De 
toepassing vereist wel een volgehouden inspanning naar dataverzameling (incidenties) en 
een koppeling tussen databanken van incidenties en databanken met ziekte-uitgaven van 
ziekenfondsen. Deze koppeling is zeer tijdsintensief en vereist idealiter een vaste structuur 
waarlangs de kostenberekening vlot kan verlopen.  
 
Er is tot op heden nationaal en internationaal nog te weinig gekend is over het causale 
verband tussen endocriene stoorstoffen en de incidentie van de geselecteerde prioritaire 
aandoeningen. Een vergelijking van epidemiologische studies in binnen- en buitenland leidt 
tot zeer tegenstrijdige resultaten.  Verder onderzoek is dus nog vereist, en dit kan op termijn 
tot een bijsturing van de geselecteerde prioritaire aandoeningen leiden. 
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1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
 
 
In de loop van de voorbij decennia werden in onze geïndustrialiseerde landen vaak stoffen - 
zoals PCB’s, pesticiden, dioxines, PAK’s - in het milieu gebracht zonder dat de exacte 
gezondheidsrisico’s op lange termijn gekend waren. Vele van deze stoffen zijn persistent en 
bovendien lipofiel waardoor ze zich hebben opgestapeld in onze voedselketen en 
uiteindelijk bij de mens terechtkomen. Bovenop deze ‘historische vervuiling’ worden nog 
steeds heel wat nieuwe stoffen – o.a. phtalaten, bisphenol A, perfluoro chemicaliën zoals 
PFOS of PFOA, gebromeerde vlamvertragers - voor courant gebruik op de markt gebracht 
zonder grondige kennis van verspreiding, persistentie, effecten op de gezondheid en 
gevolgen voor de natuur.  
 
Milieugevaarlijke stoffen worden in verband gebracht met de toenemende incidentie van 
heel wat medische problemen in het domein van de immunologie (astma, allergieën, auto-
immuun aandoeningen,…), neurologie (concentratiestoornissen, verminderde intelligentie, 
ADHD,…), endocrinologie (fertiliteitsproblemen, schildklierproblemen, endometriose,…) 
en oncologie (testiskanker, borstkanker, prostaatkanker,….).  
 
Om deze verbanden te begrijpen en inzicht te krijgen in de mechanismen die hier spelen is 
een multidisciplinaire aanpak van de problematiek nodig met o.a. klinisch onderzoek, 
epidemiologische studies, proefdier- en in vitro onderzoek, moleculaire biologie, genetica, 
demografische studies, enzovoort. 
 
Het gebruik van demografische gegevens en klinische databanken voor het bestuderen van 
tijdstrends (spatiale analyses), geografische trends (clusters), het zoeken van verbanden 
tussen veranderende incidenties van ziekten en het zoeken naar verbanden tussen ziekten en 
mogelijke oorzaken in het milieu kan helpen om meer inzicht te verkrijgen in de 
pathogenese en om voorstel te doen tot remediëring en gerichte preventie.  
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2 INCIDENTIEGEGEVENS VAN AANDOENINGEN DIE 
MOGELIJKS WIJZEN OP ENDOCRIENE VERSTORING BIJ DE 
MENS 

 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit project werd vertrokken vanuit de 19 pathologieën die geselecteerd werden in de 
voorstudie (DTG/OL200300064/3185/M&G, studie van VUB/UGent), namelijk: 

n° 1.   borstkanker bij de vrouw 
n° 2.   vrouwelijke onvruchtbaarheid 
n° 3.   mannelijke onvruchtbaarheid en kwaliteit van het sperma 
n° 4.   non-Hodgkin lymfoom 
n° 5.   prostaatkanker 
n° 6.   vertraagde puberteit 
n° 7.   mannelijke op vrouwelijke verhouding bij de geboorte (sex ratio) 
n° 8.   congenitale afwijkingen 
n° 9.   intra-uteriene groeiachterstand 
n° 10. prematuriteit 
n° 11. testiskanker 
n° 12. mentale en psychomotorische ontwikkeling 
n° 13. cryptorchidie  
n° 14. hypospadias 
n° 15. vroegtijdige puberteit 
n° 16. schildklierziekten 
n° 17. ziekten van het immuunsysteem 
n° 18. endometriose 
n° 19. tijd tot zwangerschap 

 
De selectie van deze pathologieën gebeurde op basis van een literatuurstudie voor de 
periode 2000 tot 2005 en op basis van criteria voor beschikbaarheid van data. 
 
In een eerste paragraaf (2.2) wordt nagegaan welke mogelijke bronnen in Vlaanderen 
aanwezig zijn om incidentiegegevens te berekenen die toelaten een geografische en/of een 
temporele analyse uit te voeren.  
 
In de volgende paragraaf (2.3) worden beschikbare data geanalyseerd en besproken. 
 
Tot slot, in de laatste paragraaf (2.4) wordt een algemene discussie over de beschikbare 
databanken en voorgestelde gegevens gegeven en worden beleidsaanbevelingen gedaan die 
voortvloeien uit de bevindingen van deze studie. 
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2.2 Inventarisatie van databanken 
 
De onderzochte databanken worden beschreven. De informatie is afkomstig van gesprekken 
met beheerders van de databank, documentatie op websites en in wetenschappelijke 
publicaties. 
 
 
2.2.1 Kankerregister 
 
Mogelijk relevant voor volgende aandoeningen: 
- borstkanker (n° 1); 
- non-Hodgkinlymfoom (n° 4); 
- prostaatkanker (n° 5); 
- testiskanker (n° 11). 
 
 
• Inleiding 
 
De registratie van kankergevallen in België is in de afgelopen 20 jaar enorm geëvolueerd.  
In eerste instantie bestonden er binnen Vlaanderen een aantal versnipperde initiatieven zoals 
het Antwerps kankerregister, het Limburgs kankerregister (LICAR), het longkankerregister 
van de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculose (VRGT). Vanaf 
1995 werden deze netwerken samen met een aantal laboratoria pathologische anatomie, 
oncologieafdelingen van ziekenhuizen en medewerking van de ziekenfondsen gebundeld in 
een Vlaams registratienetwerk dat b                   
eheerd werd door de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). De VLK zorgde voor een 
uniforme organisatie en kwalitietscontroles en werd in 2001 erkend door het Internationale 
Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC).  
De registratie van kanker werd in 2005 gefederaliseerd, en is nu handen van de “Stichting 
Kankerregister”. Ze is belast met de verzameling, de kwaliteitscontrole, de verwerking, de 
analyse, de codering, het opslaan, de mededeling, de toegankelijkheid en de bescherming 
van de gegevens. 
 
Bronnen:  
- http://www.tegenkanker.be/rubriek.asp?rubid=18 
- http://www.kankerregister.be/ 
 
 
• Beschrijving van de gegevens 
 
In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de parameters die geregistreerd worden in het 
kankerregister en die relevant zijn voor deze studie.  
Vanaf het registratiejaar 1996 werd voor het coderen van de tumorkarakteristieken gebruik 
gemaak van ICD-O-2 (International Classification of Diseases for Oncology, 2nd edition). 
In 2002 werd overgeschakeld op de 3e editie van dit classificatiesysteem (ICD-O-3). 
De Stichting Kankerregister meldt zelf dat de cijfers over kankerincidentie in het verleden 
voor alle gebieden een onderschatting geven van de werkelijkheid omdat de methodologie 
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nog niet helemaal op punt stond. Vanaf 1997 wordt de kwaliteit van de gegevens in 
Vlaanderen beter; maar in Wallonië en in Brussel zijn ze nog steeds ondergewaardeerd. 
Vanaf 1999 worden jaarlijkse statistieken voor heel België als betrouwbaar beschouwd. 
Met betrekking tot geografische analyses zijn de gegevens beschikbaar tot op het niveau van 
postcode.  
 
Tabel 1: Op te vragen variabelen in het nationaal kankerregister (Stichting Kankerregister) 

Categorie Variabele 
Identificatie van de patiënt • Geboortejaar 
 • Geslacht 
 • Postcode woonplaats 
 • Jaar van overlijden  
Klinische parameters • Incidentiedatum 
 • Diagnosestelling  
 
 
• Kwaliteit van de gegevens 
 

- Pluspunten (vanaf 1997 voor Vlaanderen): 
o Momenteel gebeurt een praktisch volledige registratie van alle tumoren in 

Vlaanderen. De data zijn dus geschikt om geografische trends op te sporen 
o.w.v. goede gebiedsdekking. 

o De databank wordt gecontroleerd op dubbele registraties. 
o De identificatie van de tumor en andere klinische parameters worden 

geregistreerd op een uniforme, gevalideerde manier. 
 

- Minpunten:  
o Omwille van strenge kwaliteitscontroles loopt registratie nogal achter in de 

tijd (momenteel data tot 2001). 
o Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1983, maar kwaliteitscontroles op data 

worden slechts toegepast vanaf 1997. De volledigheid van de database is nog 
verbeterd in de periode 1997-2001. De data zijn dus momenteel minder 
geschikt om evolutie in de tijd op te volgen; indien er stijgende incidenties 
worden vastgesteld, is dit mogelijk het gevolg van betere registratie.  

o Voor borstkanker is er een bijkomend element: de borstkankerscreening 
werd gestart in 2000, wat heeft geleid tot een stijgende incidentie. 

 
 
• Opvragen van de gegevens in het kader van het huidige project 
 
De gegevens werden in eerste instantie bekomen via de kruispuntdatabank (Greet Van 
Kersschaever, K.U. Leuven). In het kader van het Steunpunt Milieu en Gezondheid werd 
een website ontwikkeld (milieupath.be), waar tabellen met de incidentiegevens kunnen 
worden opgevraagd. Er werden gegevens verkregen per NIS-code met de incidenties van 
kanker voor de jaren 1997, 1998 en 1999. Volgende kankers werden opgevraagd: 
borstkanker (ICD-O-3: C50) bij vrouwen; prostaatkanker (C61); testiskanker (C62) en non-
Hodgkin lymfoom (C82-C85) bij mannen en vrouwen. Op basis van deze geaggregeerde 
gegevens werden eigen kaartjes aangemaakt (zie 2.2.1). 
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Sinds januari 2007 is het Steunpunt hernieuwd. De gegevens van de kruispuntdatabank zijn 
overgedragen naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Toezicht 
Volksgezondheid (ToVo) - contactpersoon: Herwin De Kindt. 
 
 
2.2.2 Doodsoorzakenregister 
 
Mogelijk relevant voor volgende aandoeningen: 
- borstkanker (n° 1); 
- non-Hodgkinlymfoom (n° 4); 
- prostaatkanker (n° 5); 
- testiskanker (n° 11). 

 
 

• Inleiding 
 
Het verzamelen van een sterfteregister is wettelijk verplicht (KB 06/10/1966, KB 
14/03/1977, KB 1983, KB 17/06/1999) en gebeurt voor Vlaanderen door het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Er wordt een aparte registratie gedaan voor kinderen <1 
jaar en voor personen van 1 jaar en ouder. De Vlaamse sterftecijfers worden na verwerking 
doorgegeven aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD 
Economie (NIS), dat verantwoordelijk is voor het Belgische sterfteregister.  
 
 
• Beschrijving van de gegevens 
 
De sterftecertificaten (met identificatiegegevens, medische gegevens en demografische 
gegevens) van personen ouder dan 1 jaar worden door de gemeente verzameld en via de 
provinciale gezondheidsinspectie (buitendienst van de dienst Toezicht Volksgezondheid) 
doorgestuurd aan het team Beleidsevaluatie van het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid. Hier gebeurt de codering van de doodsoorzaak volgens ICD-10-codes, de 
elektronische data-input en kwaliteitscontroles, en de statistische verwerking tot 
gezondheidsindicatoren. Er worden jaarlijks ongeveer 58.500 overlijdens geregistreerd in 
Vlaanderen. De indicatoren worden gepubliceerd op de website: http://www.zorg-en-
gezondheid.be/sterfteatlas.aspx 
 
De doodsoorzaken die op het overlijdenscertificaat ingevuld worden zijn de ziekten, 
aandoeningen of letsels die geleid hebben tot overlijden. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen (1) de oorspronkelijke doodsoorzaak, (2) de intermediaire doodsoorzaak en (3) de 
onmiddellijke doodsoorzaak 

(1) De oorspronkelijke of eigenlijke doodsoorzaak is de ziekte of het letstel dat 
aanleiding heeft gegeven tot een reeks van gebeurtenissen die uiteindelijk tot de 
dood hebben geleid. De oorspronkelijke doodsoorzaak moet verplicht worden 
ingevuld op het certificaat en wordt gebruikt voor verwerking in de verdere 
statistieken. Deze onderliggende doodsoorzaken worden opgedeeld in 2 groepen: de 
natuurlijke doodsoorzaken (ziekten) en de uitwendige doodsoorzaken (ongevallen, 
suïcide, homicide).  
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(2) De intermediaire of tussenliggende doodsoorzaak maakt deel uit van de logische 
keten van samenhangende ziekten en traumata die de dood rechtstreeks tot gevolg 
hadden. De certifiërende arts heeft hiermee de mogelijkheid om een meer 
genuanceerd ziektebeeld te schetsen. Er kunnen maximaal 2 intermediaire 
doodsoorzaken worden opgegeven. 

(3) De onmiddellijke doodsoorzaak is de ziekte of het letsel dat uiteindelijk de dood 
heeft veroorzaakt, maar die een gevolg is van de onderliggende en de eventuele 
intermediaire doodsoorzaken.  

 
De Vlaamse cijfers die gepubliceerd worden door het NIS verschillen van de sterftecijfers 
van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid omwille van 2 redenen: (1) het NIS 
publiceert de cijfers van een bepaald jaar in maart van het daaropvolgend jaar, terwijl het 
Vlaams Agentschap nog certificaten meetelt die tot juni van het daaropvolgend jaar 
binnenkomen; (2) het Vlaams Agentschap werkt enkel met de sterftecerftificaten van 
Vlaamse residenten overleden in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, terwijl het 
NIS ook de overlijdens van de Vlaamse residenten in het Waalse Gewest of in het 
buitenland meetelt. 
 
 
• Kwaliteit van de gegevens 

 
- Pluspunten: 

o De registratie van de overlijdens in Vlaanderen is quasi volledig. 
o Geen dubbele registraties. 
o Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde registratieformulieren en 

uitgebreide kwaliteitscontroles op verschillende niveaus.  
- Minpunten:  

o Er zijn verschillen tussen de 2 bronnen (Vlaams Agentschap voor Zorg en 
Gezondheid enerzijds en NIS anderzijds): het VAZG telt overlijdens van 
Vlaamse inwoners die overlijden in het Waals Gewest of in het buitenland  
niet mee in de databank; het NIS sluit zijn databank af in maart en telt late 
registraties dus niet mee in de databank. 

o Voor berekenen van incidenties wordt gewerkt met de ‘oorspronkelijke 
doodsoorzaak’. Uit internationale studies is geweten dat er ongeveer 10% 
fout zit op de doodsoorzaak (Sohn et al., 2006; Johansson et al. 2000). 

- Toepasbaarheid: 
o Data zijn geschikt om geografische trends op te sporen o.w.v. goede 

gebiedsdekking  
 
Het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid publiceert in de sterfteatlas geografische 
kaarten met de sterfte-incidentie per doodsoorzaak en per gemeente. De kaarten hebben 
betrekking op gegevens die geaggregeerd werden over de tienjaarsperiode 1990-1999 en 
kunnen geraadpleegd worden op de website: http://www.zorg-en-
gezondheid.be/sterfteatlas.aspx 
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• Opvragen van de gegevens 
 
De dienst van Sociale Demografie (Prof. E. Van Hecke) heeft toegang tot de gegevens van 
het NIS. 
 
 
2.2.3 Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) 
 
Mogelijk relevant voor volgende aandoeningen: 
- sex ratio bij de geboorte (n° 7); 
- intra-uteriene groei-achterstand (n° 9); 
- prematuriteit (n° 10); 
- cryptorchidie (n° 13); 
- hypospadias (n° 14). 
 
 
• Inleiding 
 
Het SPE (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie) verzamelt op uniforme wijze 
gegevens uit het obstetrisch en perinataal dossier van alle kraamklinieken van het Vlaams 
Gewest. Het SPE werkt onder de vleugels van Kind en Gezin, met financiering van de 
Vlaamse overheid en heeft als één van zijn doelstellingen het ter beschikking stellen van 
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
 
• Beschrijving van de gegevens 
 
SPE registreert geboortegegevens op een uniforme manier vanaf 1987 tot heden. De 
databank wordt maandelijks ge-update, zodat de gegevens snel beschikbaar zijn. Het 
jaarverslag van 2005 werd voorgesteld in het voorjaar 2006. Geografische analyses zijn 
mogelijk tot op het niveau van postcode. 
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de parameters die geregistreerd worden in het 
geboorteregister en die relevant zijn voor deze studie.  
 
 
• Kwaliteit van de gegevens 
 

- Pluspunten: 
o Volledige registratie van bijna alle geboortes in Vlaanderen (alle 70 

kraamklinieken en deel van thuisbevallingen).  
o Zeer goede kwaliteit van de gegevens: de registratie gebeurt op uniforme 

manier via standaard formulieren die worden ingevuld door de 
kraamklinieken en daarna via een automatisch controlesysteem worden 
nagekeken door SPE. Ontbrekende of inconsistente gegevens worden 
maandelijks gecheckt. 

o De databank is beschikbaar van 1987 tot nu. 
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o Hypospadias en cryptorchidie worden sinds 2005 als aparte categorie van 
aangeboren afwijkingen bevraagd, wat de kwaliliteit van de gegevens ten 
goede komt. 

 
- Minpunten:  

o Voor parameters m.b.t. medisch geassisteerde zwangerschap zijn de 
gegevens waarschijnlijk onvolledig, omdat de gynaecoloog die de 
bevallingen uitvoert soms niet de behandelende gynaecoloog is, en niet alle 
informatie wordt doorgegeven bij de bevalling. 

o Voor congenitale afwijkingen is er waarschijnlijk een onderrapportering. 
o Hypospadias en cryptorchidie worden pas sinds 2005 als aparte categorie van 

aangeboren afwijkingen bevraagd, waardoor er onzekerheid is over de 
kwaliteit van de gegevens en er zeker geen tijdstrends geanalyseerd kunnen 
worden. 

 
 

Tabel 2: Op te vragen variabelen in het register van het Studiecentrum voor Perinatale 
Epidemiologie (SPE) 

Categorie Variabele 
Identificatie van de moeder • Geboortedatum moeder 
 • Postcode woonplaats  
Gegevens i.v.m. de zwangerschap • Tot stand koming van de zwangerschap  
 • Meerlingenzwangerschap 
 • Pariteit 
Gegevens i.v.m. de bevalling • Duur van de zwangerschap bij bevalling 
 • Inductie van de baring 
Gegevens i.v.m. geboorte kind • Geboortedatum kind 
 • Geslacht 
 • Geboortegewicht 
Gegevens i.v.m. gezondheid kind • Doodgeboren 
 • Vroeg-neonatale sterfte (<7 dagen) 
 • Aangeboren misvormingen 
 • Niet-ingedaalde testis (752.5)* 
 • Hypospadias (752.6)* 
* Niet-ingedaalde testis en hypospadias worden als aparte categorieën geregistreerd sinds 2005. 
 
 
• Opvragen van de gegevens in het kader van het huidige project 
 
Sinds oktober 2006 zijn er contacten tussen de onderzoeksgroep en SPE. De 
bereidwilligheid van SPE om gegevens aan te leveren is groot omdat het één van de 
kerntaken van de organisatie is om data ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk 
onderzoek. Er werd formele goedkeuring gegeven voor het gebruik van de gegevens door 
Ing. G. Martens (directeur SPE) en Prof. dr. H. Cammu (voorzitter van de 
Wetenschappelijke Commissie, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en lid van het 
Dagelijks Bestuur). 
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Er zijn echter recent bezwaren geuit door de commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer i.v.m. het doorgeven van data uit het SPE register aan derden. Dit 
heeft vooral te maken met het feit dat er geen uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd 
aan de moeder voor het registreren van de gegevens. De registratie gebeurt via de 
administratie van de kraamklinieken zonder mogelijkheid van de moeder om zich hiertegen 
te verzetten. 
 
De onderzoeksgroep heeft op 16 oktober 2006 een aanvraag voor registratie gedaan bij de 
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor het gebruik van SPE 
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Deze aanvraag werd geregistreerd op 27 
november 2006 (de privacy commissie doet enkel een registratie, zij geeft geen 
goedkeuring). De data waren beschikbaar vanaf 23 maart 2007. 
 
 
2.2.4 Intermutualistisch Agentschap (IMA) 
 
Mogelijk relevant voor volgende aandoeningen: 
- vrouwelijke subfertiliteit (n° 2); 
- mannelijke subfertiliteit en gestoorde sperma-kwaliteit (n° 3); 
- vertraagde puberteit (n° 6); 
- vroegtijdige puberteit (n° 15); 
- schildklierziekten (n° 16); 
- endometriose (n° 18); 
- tijd tot de zwangerschap (n° 19). 
 
 
• Inleiding 
 
Het IMA (intermutualistisch agentschap) registreert alle medische prestaties die 
terugbetaald worden door één van de zeven mutualiteiten: Christelijke mutualiteit, neutraal 
ziekenfonds, socialistische mutualiteit, liberale mutualiteit, onafhankelijke ziekenfonds, 
hulpkas, mutualiteit van de NMBS. Op deze manier beschikt het IMA over gegevens van 
alle verzekerden van het land i.v.m. medicatie en medische behandelingen (gehospitaliseerd 
en ambulant) die in het terugbetalingssysteem zitten. 
 
Gegevens uit de databank zijn te verkrijgen voor wetenschappelijk en/of 
beleidsvoorbereidend onderzoek mits toelating van de stuurgroep, betaling van een kostprijs 
van ongeveer 5000 à 10000 Euro per aanvraag en een wachttijd van 4 maanden.  
 
Als alternatief kan men ook werken met een steekproef, die IMA sneller (grootte-orde: 
dagen tot weken) en tegen lagere kostprijs (500 à 1000 Euro per aanvraag) ter beschikking 
kan stellen. De steekproef is een trekking van 1 op 40 personen in de leeftijdscategorie van 
0 tot 64 jaar en van 1 op 20 personen bij 65-plussers. Personen die geselecteerd zijn blijven 
prospectief in de databank.   
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• Opvragen van de gegevens 
 
Er werd overleg gepleegd met Raf Mertens en Katelijne Ackaert. De gegevens worden 
besproken per groep van pathologieën. 

o Gegevens i.v.m. vrouwelijke en mannelijke subfertiliteit 
A.d.h.v. prestatiecodes zal getracht worden om door middel van een combinatie van 
bepaalde behandelingen en medicaties vastgelegde aandoeningen te identificeren om de 
incidentie van mannelijke en vrouwelijke patiënten met subfertiliteit te schatten. Voor 
selectie van de codes en besluiten: zie resultaten (sectie 2.3.3). 

o Gegevens i.v.m. endometriose 
Hier werd getracht om dezelfde strategie te hanteren als bij de fertileitsproblemen, namelijk 
prestatiecodes te identificeren van behandelingen en medicatie die toelaten om 
endometriose patiënten te selecteren.. Voor selectie van de codes en besluiten: zie resultaten 
(sectie 2.3.3). 

o Gegevens i.v.m. tijd tot de zwangerschap 
Aangezien de gegevens prospectief beschikbaar zijn, zou het in theorie mogelijk zijn om het 
pilgebruik te koppelen aan de bevalling. De tijd tot de zwangerschap zou dan berekend 
kunnen worden als het verschil tussen het stopzetten van pilgebruik en de datum van de 
bevalling min 9 maanden. Er zijn hier echter verschillende mogelijke problemen: 

- De aankoop van de pil komt niet altijd overeen met het gebruik. Eén verpakking bevat 
vaak medicatie voor 3 maanden. Op basis van de aankoopdatum kan men dus nog niet 
zeggen wanneer er gestopt wordt met inname. Bovendien worden vaak meerdere 
verpakkingen gelijktijdig aangekocht.  

- Pilgebruik is niet de enige vorm van anticonceptie. Andere vormen zoals het 
hormoonspiraaltje worden steeds belangrijker. Het hormoonspiraaltje wordt geplaatst 
voor meerdere jaren, dus hierbij is het nog moeilijker om de tijd tussen aankoop en 
stopzetting van anticonceptie te kennen of in te schatten. 

o Gegevens i.v.m. vertraagde/vervroegde puberteit 
Er werd contact opgenomen met Prof. Margarita Craen (Kinder- en 
adolescentenendocrinologie, UZ Gent) met de vraag of er specifieke behandelingen en/of 
medicaties geselecteerd kunnen worden die toelaten om vervroegde of verlate puberteit te 
selecteren. 
Volgens Prof. Craen is het nakijken van medicatie geen goede indicator om de prevalentie 
of incidentie van pubertas precox of tarda na te kijken. Slechts een klein percentage van 
kinderen of adolescenten met vervroegde/verlate puberteit komt op de endocrinologische 
consultaties terecht (“het topje van de ijsberg”) en zij worden niet steeds behandeld, hetzij 
omdat medicatie hun toestand niet meer kan veranderen, hetzij omdat hun toestand 
genetisch te verklaren is, hetzij omdat hun problemen kaderen in een andere medische 
aandoening.  
Besluit: Het gebruik van de databank van IMA voor het schatten van de incidentie van 
vervroegde/verlate puberteit wordt niet verder uitgewerkt. 
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o Gegevens i.v.m. schildklierziekten 
De IMA databank is mogelijk een interessante bron van gegevens voor het inschatten van 
de incidentie van schildklierziekten. Deze piste werd nog niet verder uitgewerkt; eerst wordt 
de databank verkend a.d.h.v. de gegevens van fertiliteit. Mogelijk kan er dan nog een 
selectie gebeuren van medicatie/behandelingen van schildklierziekten, met behulp van de 
expertise van een endocrinoloog. 
 
 
 
2.2.5 ASTRAIA: patiëntendatabank van het Leuven Universitair Fertiliteits 

Centrum (LUFC) 
 
Mogelijk relevant voor volgende aandoeningen: 
- vrouwelijke subfertiliteit (n° 2); 
- mannelijke subfertiliteit en gestoorde sperma-kwaliteit (n° 3); 
- endometriose (n° 18). 
 
 
• Inleiding 
 
ASTRAIA is een grondig gecontroleerde elektronische database van alle fertiliteitspatiënten 
die gezien werden in het LUFC sinds 1996, met volledige controle op invullen van 
diagnostische gegevens sedert 2001. De database omvat nu een kleine 4000 patiënten met 
vruchtbaarheidsproblemen, waarvan 1340 met endometriose. Voor alle patiënten is bekend: 
duur van subfertiliteit, mannelijke diagnose en vrouwelijke diagnose. Voor de meeste 
patiënten met endometriose is de graad/ernst van endometriose beschikbaar.  
De cijfers zijn afkomstig van 1 centrum. De meeste patiënten komen uit Vlaams-Brabant, 
maar een belangrijke groep komt ook uit West-Vlaanderen (streek Roeselare), Limburg, 
Limburgse en Antwerpse kempen, Brussel en Antwerpen, en Nederland. Voor elke patiënt 
is een postcode beschikbaar. 
 
• Beschrijving van de data 
 
Wat is Astraia? 
Met de naam ‘Astraia’ wordt verwezen naar het elektronisch fertiliteitsdossier van de 
patiënten van het LUFC. Dit elektronisch fertiliteitsdossier werd door een externe firma – 
met name Astraia Software GMBH (zie www.astraia.com) - geprogrammeerd aan de hand 
van JAVA. Het dossier maakt integraal deel uit van het Klinisch WerkStation (=KWS) van 
de UZ Leuven. Alle gegevens, zowel diagnostische gegevens als gegevens van de 
behandeling, inclusief de laboratoriumgegevens, worden in het elektronisch fertiliteitdossier 
van de patiënt(e) bewaard.  
Er zijn verschillende types van datavelden in Astraia: velden met een standaardlijst, velden 
met de mogelijkheid om vrije tekst in te voeren en velden voor numerieke invoer. Hierbij 
werd gestreefd naar een zo eenvoudig mogelijk systeem voor invoer van de data om 
foutieve invoer tot een minimum te beperken, het systeem zo gebruiksvriendelijk mogelijk 
te maken en een gestandaardiseerd systeem van invoer te hebben. De verregaande 
standaardisatie laat meer gedetailleerde analyse toe. De velden zijn op een logische manier 
gegroepeerd in een aantal schermen, zoals een scherm met achtergrond gegevens (o.a. 
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geslacht geboortedatum, postcode – deze drie zij altijd beschikbaar – etnische afkomst, 
roken, alcoholgebruik, medicatiegebruik, lengte, gewicht, BMI, allergieën – deze zijn 
minder betrouwbaar ingevuld), een scherm met diagnose bij de man (o.a. 
spermaclassificatievariabelen, genetica), een aantal schermen betreffende de diagnose bij de 
vrouw (o.a. ovulatie, endometriose, transport, inplanting, genetica).  
 
 
Verwerking van data in Astraia 
De verwerking van de data in het elektronisch fertiliteitsdossier kan gebeuren door de 
medewerkers van het LUFC. Voor analyse van data over patiënten heen worden de data 
geëxporteerd in de vorm van een Microsoft Excel bestand. Deze gegevens kunnen 
vervolgens in een ander software pakket geïmporteerd en verwerkt worden. 
De gegevens van het elektronisch dossier worden tevens gebruikt om de nationale 
rapportering (vb. BELRAP) van de nodige gegevens te voorzien. 
Verder kunnen specifieke analyses, op aanvraag, uitgewerkt worden. 
 
Toegang tot Astraia 
Het elektronisch fertiliteitdossier is alleen toegankelijk voor de medewerkers van het LUFC. 
De toegang en de graad van toegang tot het dossier wordt gecontroleerd door het hoofd 
LUFC, die aan de dienst informatiesystemen van UZ Gasthuisberg schriftelijk de opdracht 
geeft om toegang te verlenen of de toegang af te sluiten voor (nieuwe) medewerkers en 
andere personen. Gegevens uit het computersysteem worden alleen vrijgegeven aan 
personen (in principe alleen personeelsleden van het LUFC en artsen verbonden aan de UZ 
Leuven) die door het hoofd van het LUFC zijn aangegeven aan de dienst 
informatiesystemen. 
 
De geleverde databestanden  
- bestand ovulatiestoornisssen 4 jan 2007 email.xls 
- MW alle sperma analyses jan07.xls 
- MW endo stuurgroep bewerkt.xls 
 
 
2.2.6 Data van alle fertiliteitscentra 
 
Mogelijk relevant voor volgende aandoeningen: 
- mannelijke subfertiliteit en gestoorde sperma-kwaliteit (n° 3); 
 
• Inleiding 
 
De gegevens van de ASTRAIA databank van het LUFC zijn interessant, maar niet 
representatief voor Vlaanderen (zie 2.3.4). 
  
Uit het rapport van de voorstudie (DTG/OL200300064/3185/M&G, studie van 
VUB/UGent) blijkt dat een aantal fertiliteitscentra werden gecontacteerd met de vraag om 
gegevens te verstrekken. Het was echter niet duidelijk hoe de fertiliteitscentra geselecteerd 
werden: de lijst bevatte een mengeling van A- en B-centra, maar niet alle A-centra, noch 
alle B-centra (voor definitie A- en B-centrum: zie verder). Er werd vooral gepeild naar 
praktische haalbaarheid (welke centra hebben welke informatie elektronisch beschikbaar), 
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maar er was geen duidelijk uitspraak over de bereidheid van de centra om mee te werken 
aan verder onderzoek. 
  
Daarom werd beslist om de fertiliteitscentra opnieuw op te lijsten en de B-centra te 
contacteren via een korte enquête (enkel B-centra omdat zij alleen over een laboratorium 
beschikken). Om de vraagstelling eenduidig en beknopt te houden, werd in eerste instantie 
enkel gepeild naar de bereidwilligheid om de gegevens over semenanalyses door te geven. 
De motivatie voor deze keuze ligt in het feit dat de analyses van de IMA gegevens (zie 
paragraaf 2.3.3) en van de ASTRAIA gegevens (zie paragraaf 2.3.4) hebben aangetoond dat 
de beschikbare data van semenanalyses mogelijk interessant zijn voor verdere verwerking. 
 
 
•  Lijst van fertiliteitscentra 
 
De fertiliteitscentra in België kunnen worden ingedeeld in 2 groepen, de zogenaamde A-
centra en B-centra. Een B-centrum beschikt over een eigen laboratorium en kan alle stappen 
in de behandeling zelf uitvoeren. Een A-centrum werkt structureel samen met een B-
centrum en voert slechts een deel van de behandeling uit. 
 
In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van alle Vlaamse fertiliteitscentra volgens type. 
 
 
• Enquête bij fertiliteitscentra 
 
Via e-mail werd een enquête verstuurd naar de diensthoofden van de B-centra. Er werd in 
de begeleidende mail gevraagd om binnen de 2 weken te antwoorden. De volledige enquête 
wordt gegeven in Appendix A.  
 
De antwoorden op de enquête worden samengevat in Tabel 4. Van de 10 B-centra die 
werden aangeschreven (LUFC werd niet aangeschreven omdat het partner is in dit project), 
waren er 5 die een antwoord terugstuurden. Zij gaven allen aan dat ze bereid zijn om data 
door te geven. Mogelijk hebben de andere centra niet geantwoord omdat zij geen gegevens 
willen verstrekken. Omdat er een vrees voor overbevraging (sommigen werden reeds voor 
de tweede keer gecontacteerd, en hadden ook vorige keer niet geantwoord), werd er geen 
herinnering gestuurd of telefonisch contact opgenomen.    
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Tabel 3: Lijst met fertiliteitscentra in Vlaanderen 

 
Type Naam centrum Adres centrum Diensthoofd Website Enquête? Antwoord? 
B AZ Jan Palfijn - Centrum voor fertiliteitstherapie H. Dunantlaan 5 - 9000 Gent Dr. Wim Decleer www.janpalfijngent.be ja ja 
B Genks Instituut voor Fertiliteit Technologie (GIFT) - ZOL Schiepse Bos 2 - 3600 Genk Prof. dr. Willem Ombelet www.fertility.be ja ja 
B UZ UIA Afdeling voor infertiliteit Wilrijkstraat 10 - 2650 Edegem Prof. dr. Luc Delbeke www.uza.be ja ja 
B AZ Sint Jan - Centrum Reproductieve Geneeskunde BIRTH Ruddershove 10 - 8000 Brugge Dr. F. Vandekerckhove www.birth.be ja ja 
B UZ Gent Centrum voor infertiltiteit De Pintelaan 185 - 9000 Gent Prof. dr. Petra De Sutter www.infertiluzg.be ja ja 
B AZ VUB Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel Prof. dr. Paul Devroey www.brusselsivf.be ja neen 
B AZ Middelheim Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen Prof. dr. Jan Gerris www.crg-middelheim.be ja neen 
B Leuven Institute for Infertility & Embryology (L.I.F.E.) Tiensevest 168 - 3000 Leuven Dr. Stephan Gordts www.lifeleuven.be ja neen 
B UMC St-Pieter Hoogstraat 322 - 1000 Brussel Prof. dr. Michel Degueldre www.stpierre-bru.be ja neen 
B Erasmus Ziekenhuis ULB Lenniksebaan 808 - 1070 Anderlecht Prof. dr. Yvon Englert www.ulb.ac.be/erasme/nl ja neen 
B UZ Gasthuisberg - LUFC Herestraat 49 - 3000 Leuven Prof. dr. Thomas D'Hooghe www.uzleuven.be/lufc/ neen* - 
A AZ Sint Augustinus - Sint Camilius infertiliteit Oosterveldlaan 24 - 2610 Wilrijk Dr. L. Segal www.st-augustinus.be neen - 
A Imeldaziekenhuis Bonheiden IVF centrum Imeldalaan 9 - 2820 Bonheiden Dr. J. Bosteels www.imelda.be neen - 
A AZ Klina - fertiliteitsinstituut Augustijnlei 100 - 2930 Brasschaat Dr. Dirk Coeman www.klina.be neen - 
A AZ Waasland Campus Stadskliniek L. De Meesterstraat 5 - 9100 St-Niklaas Dr. M. Renier www.azwaasland.be neen - 
A Virga Jesse Ziekenhuis Stadsomvaart 11 - 3500 Hasselt Dr. A. Wisanto www.virgajesse.be neen - 
A AZ Sint-Lucas Fertiliteitscentrum Groenebriel 1 - 9000 Gent Dr. Tom Coetsier www.azstlucas.be neen - 
A Fertiliteitscentrum SIMAF Vaartstraat 42 - 1800 Vilvoorde Dr. E. van Roosendaal www.simaf.be neen - 
A AZ Groeninge Kortrijk / Sint-Niklaaskliniek Reepkaai 4 - 8500 Kortrijk Dr. K. Geerinckx www.birth.be/kortrijk neen - 
A Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare Wilgenstraat 2 - 8800 Roeselare Dr. Danielle Vandenweghe www.hhr.be neen - 
A Gynaecologisch Centrum Gent St-Pietersnieuwstraat 142 - 9000 Gent ? www.gcgent.be neen - 
* UZ Gasthuisberg ontving geen enquête omdat het partner is in dit project (beheerder ASTRAIA databank) 
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Tabel 4: Overzicht van antwoorden op enquête 
VRAAG ANTWOORDEN 
Data electronisch: ja: in 5 van de 5 centra 
Data electronisch sinds:  tussen 1987 en 1996 
Criteria voor semenanalyse WHO: 3x; Krüger stricte criteria: 2x 
In databank:   

• datum sperma-analyse 5/5 
• abstinentie periode 4/5 
• tijd tot analyse 4/5 
• volume sperma 5/5 
• concentratie 5/5 
• motiliteit 5/5 
• morfologie 5/5 
• WHO classificatie 3/5 
• leeftijd patiënt 5/5 
• postcode patiënt 5/5 

Voorwaarden voor leveren van data:  
• anonieme databank essentieel: 4x; mogelijk belangrijk: 1x 
• ethische commissie essentieel: 4x; mogelijk belangrijk: 1x 
• privacy commissie essentieel: 1x; mogelijk belangrijk: 1x; niet belangrijk: 3x 
• onderzoeksplan essentieel: 5x 
• bijdrage in analyse essentieel: 1x; mogelijk belangrijk: 4x 
• bronvermelding essentieel: 4x; mogelijk belangrijk: 1x 
• beperkte verspreiding essentieel: 2x; mogelijk belangrijk: 2x; niet belangrijk: 1x 
• co-auteur publicatie essentieel: 3x; mogelijk belangrijk: 2x 

Bereid om data aan te leveren: 5/5 
Deelname aan onderzoek: 4/5 
Vragenlijst: zie appendix A. 
Van de 10 aangeschreven fertiliteitscentra waren er 5 die een antwoord stuurden (zie Tabel 3). 
 
Van de 5 centra die antwoordden, beschikt ieder centrum momenteel over een electronische 
databank sinds minstens 10 jaar. Alle gevraagde data van sperma-kwaliteit zijn aanwezig, 
met uitzondering van abstinentieperiode en tijd tot analyse in 1 centrum. De beoordeling 
van sperma-kwaliteit is gebaseerd op de concentratie, de motiliteit en de morfologie van de 
spermatozoa. De WHO classificatie - die wereldwijd de meest gehanteerde handleiding is 
voor het uitvoeren en beoordelen van semenanalyses - wordt op regelmatige basis aangepast 
aan de nieuwe kennis ter zake. De meest recente versie dateert van 1992 (WHO, 1992). 
Daarnaast worden ook de “Krüger stricte criteria” of “Tygerberg stricte criteria” veelvuldig 
gehanteerd in de klinische praktijk. In deze criteria worden iets strengere richtlijnen 
gegeven voor het beoordelen van de morfologie op basis van het experimentele werk dat 
werd uitgevoerd door Krüger en Menkveld (Kruger et al; 1986; Menkveld and Kruger, 
1990). Uit de enquête bij de Vlaamse centra bleek dat het WHO criterium wordt toegepast 
door 3 centra; Krüger stricte criteria worden door 2 centra gehanteerd.  
De voorwaarden voor verdere samenwerking worden door de verschillende centra anders 
ingeschat. Het werken met anonieme gegevens, toestemming van de ethische commissie, 
een onderzoeksplan en duidelijke bronvermelding worden als de belangrijkste voorwaarden 
gesteld. Uiteindelijk zijn de vijf centra bereid om data aan te leveren mits de gestelde 
voorwaarden zijn voldaan, en vier van de vijf centra zijn geïnteresseerd om actief in een 
onderzoeksproject mee te werken.  
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2.2.7 Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
 
Mogelijk relevant voor volgende aandoeningen: 
- vertraagde puberteit (n° 6); 
- vervroegde puberteit (n° 15). 
 
 
• Inleiding 
 
Het CLB voert onder meer het medisch schooltoezicht (MST) uit. De 73 CLB’s 
vertegenwoordigen alle leerlingen van alle onderwijsnetten in Vlaanderen: het vrij 
gesubsidieerd onderwijs; het officieel gesubsidieerd onderwijs en het 
gemeenschapsonderwijs. Het medisch consult is gebonden aan de leerplicht (niet aan de 
schoolplicht) en is dus in principe verplicht voor alle jongeren van 6 tot 18 jaar. In praktijk 
worden via het MST bijna alle leerlingen bereikt (met uitzondering van een zeer klein aantal 
kinderen die veelvuldig afwezig zijn). De databank van het MST is dus gebiedsdekkend 
voor Vlaanderen.  
 
De CLB dossiers zijn momenteel nog niet electronisch beschikbaar. In 2001 werd het 
NICO-project (Netoverstijgend ICT-project voor CLB ) gestart om alle dossier te 
centraliseren en electronisch beschikbaar te maken. Het medisch dossier zal deel uitmaken 
van het electronisch dossier (naast de administratieve, pedagogische, psychologische en 
sociale gegevens van de leerling). De projectrealisatie van het NICO-project werd stilgelegd 
omwille van technische problemen. Momenteel lopen nieuwe contractonderhandelingen 
tussen de CLB-koepel, het ministerie van onderwijs en software firma’s. 
 
Link: http://www.ond.vlaanderen.be/clb/thema/organisatie_clb/nico.htm 
 
 
• Mogelijkheid tot gebruik van de gegevens in het kader van het huidige project 
 
Na overleg met Prof. Karel Hoppenbrouwers blijkt dat de gegevens over 
puberteitsontwikkeling zoals ze geïntegreerd zullen worden in het NICO-project, bruikbaar 
zijn voor het berekenen van incidenties. Het electronisch medische dossier zal ontworpen 
worden op basis van doorverwijzingscriteria die gebaseerd zijn op guidelines. Voor 
vervroegde en vertraagde puberteit zijn er guidelines beschikbaar, m.a.w. de definitie van 
vervroegde en vertraagde puberteit zal op een uniforme manier gehanteerd worden door alle 
CLB artsen en zal in eletronische vorm in het dossier komen. 
Het dossier bevat ook andere nuttige gegevens zoals geboortedatum, geslacht, lengte, 
gewicht, leeftijd menarche, enz. De identificatie gebeurt op basis van een uniek 
leerlingennummer. Dit nummer blijft behouden als de leerling van school of CLB verandert. 
Het thuisadres van de leerling is beschikbaar in de databank. 
 
Besluit: De huidige opzet van het NICO project laat toe om vanuit de databank gegevens te 
berekenen over vervroegde/vertraagde puberteit op basis van uniforme criteria. De gegevens 
zijn gebiedsdekkend voor heel Vlaanderen. De databank is momenteel echter nog niet in 
electronisch vorm. Er is nog geen concreet overleg gebeurd i.v.m. de mogelijkheid voor het 
doorgeven van medische en geografische informatie. De vraag naar informatie vanuit het 
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onderzoeksteam werd wel geregistreerd en kan mogelijk dienen als extra motivatie om de 
CLB gegevens zo snel mogelijk electronisch beschikbaar te maken. 
 
 
2.2.8 Andere databanken 

 
Voor congenitale afwijkingen, hypospadias en cryptorchidisme is de databank van Kind en 
Gezin een potentiële bron van gegevens, maar de data zijn momenteel nog niet electronisch 
beschikbaar. De consultaties van Kind en Gezin gebeuren op vrijwillige bassis, dus de 
databank is niet gebiedsdekkend. 
Momenteel heeft Kind en Gezin enkel een electronisch dossier met de vaccinatieschema’s 
van iedere kind (VACCINET). De bedoeling is om op langere termijn het hele medische 
dossier in electronisch vorm te hebben. Dit zal nog minstens 2 jaar in beslag nemen.  
Contactpersoon = Dr. Martine Bebyser (K&G).  
 
Voor congenitale afwijkingen en hypospadias is Eurocat ook een mogelijke bron. De 
gegevens worden geregistreerd in het kader van een Europese samenwerking en gebeuren 
op uniforme, gestandaardiseerde wijze. Voor België gebeurt de registratie enkel in de 
provincies  Antwerpen (sinds 1990) en Henegouwen/Namen (sinds 1980). De gegevens zijn 
dus niet gebiedsdekkend. 
Link: http://www.eurocat.ulster.ac.uk/index.html 
Contactpersoon = Vera Nelen (PIH). 
Opvragen gegevens: via de stuurgroep van Eurocat.   
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2.3 Verzamelen van incidentiegegevens 
 
In deze paragraaf worden de gegevens weergegeven die verzameld werden op basis van de 
beschreven databanken.  
 
Voor sommige pathologieën worden geen resultaten vermeld. Voor vertraagde puberteit (n° 
6), vroegtijdige puberteit (n° 15) en tijd tot de zwangerschap (n° 19) worden geen resultaten 
gegeven omdat er geen geschikte bronnen waren. Een aantal andere pathologieën, namelijk 
congenitale afwijkingen (n° 8), mentale en psychomotorische ontwikkeling (n° 12), 
schildklierziekten (n° 16) en ziekten van het immuunsysteem (n° 17) werden niet in detail 
bestudeerd omdat dit niet mogelijk was binnen het tijdsbestek van de studie. Het gaat hier 
telkens om een ruime, weinig gespecifieerde groep van pathologieën waarvoor de evidentie 
voor een link met endocriene verstoorders in de omgeving niet altijd algemeen aanvaard is 
en waarvoor er geen gegevens aanwezig zijn in de databanken die in eerste instantie 
geselecteerd werden (zie 2.2). 
 
Voor de overige pathologieën worden incidentiegegevens voorgesteld. Voor de vier vormen 
van kanker - namelijk borstkanker bij de vrouw (n° 1), non-Hodgkin lymfoom (n° 4), 
prostaatkanker (n° 5) en testiskanker (n° 11) - werden gegevens bekomen via de Stichting 
Kankerregistratie. Deze gegevens werden vergeleken met mortaliteitsdata van het NIS. 
Gegevens over vrouwelijke onvruchtbaarheid (n° 2), mannelijke onvruchtbaarheid en 
kwaliteit van het sperma (n° 3) en endometriose (n° 18) werden bekomen via de IMA 
datbank en/of via ASTRAIA. In de SPE databank is informatie aanwezig over het gebruik 
van (succesvolle) zwangerschapsstimulatie. Dit is informatie op niveau van het koppel 
(bevat zowel mannelijke als vrouwelijke onvruchtbaarheid), en daarom wordt het als aparte 
categorie behandeld. Daarnaast was er in de SPE databank ook informatie aanwezig over de 
sex ratio bij de geboorte (n° 7), intra-uteriene groeiachterstand (n° 9), prematuriteit (n° 10), 
cryptrochidie (n° 13) en hypospadias (n° 14).   
 
 
2.3.1 Stichting Kankerregister 
 
Berekend voor volgende aandoeningen: 
- Borstkanker bij vrouwen (n° 1); 
- Prostaatkanker (n° 5); 
- Non-Hodgkin lymfoma bij mannen en vrouwen (n° 4); 
- Testiskanker (n° 11). 
 
 
• Methodologie 
 
De gegevens zijn afkomstig van de Stichting Kankerregistratie en werden bekomen via de 
kruispuntdatabank (Greet Van Kersschaever, K.U. Leuven). Er werden een dataset 
aangeleverd met de gestandaardiseerd incidentie ratio (SIR) per NIS-code. De SIR werd 
apart berekend voor de jaren 1997, 1998, 1999 en 2000 en werd geaggregeerd berekend 
over de 4 jaren (1997-2000). De berekeningen werden gedaan voor volgende kankers:  
borstkanker (ICDO-3: C50) bij vrouwen; prostaatkanker (ICDO-3: C61); non-Hodgkin 
lymfoma (ICDO-3: C82-85) bij mannen en vrouwen apart en testiskanker (ICDO-3: C62). 
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De SIR geeft de verhouding weer van het waargenomen aantal kankergevallen in een 
bepaalde regio (in dit geval de gemeente) tot het aantal kankergevallen dat men theoretisch 
verwacht op basis van de leeftijdsgroepen in die gemeente. Als referentieregio dient het 
Vlaams Gewest in zijn geheel. Aangezien er rekening wordt gehouden met de verschillen in 
leeftijdsopbouw, kan men de incidentie van kanker in verschillende regio’s vergelijken. Een 
SIR gelijk aan 1 betekent dus dat het waargenomen aantal kankergevallen gelijk is aan het 
theoretisch verwachte aantal, een SIR kleiner dan 1 krijgt men wanneer het waargenomen 
aantal kleiner is dan het verwachte aantal en een SIR groter dan 1 betekent dat het 
waargenomen aantal groter is dan theoretisch verwacht.  
 
 
• Resultaten 
 
Tabel 5 geeft de frequentie van kankers in Vlaanderen zoals ze gerapporteerd worden  door 
de Stichting Kankerregister (http://www.tegenkanker.be/rubriek.asp?rubid=18). 
 

Tabel 5: Aantal nieuwe tumoren per jaar (periode 1997-2000) en per geslacht voor alle 
kankers samen en voor de vier geselecteerde kankers  

Tumor Geslacht 1997 1998 1999 2000 
Borst (C50) Vrouw 4.093 4.332 4.608 4.879 
Prostaat (C61) Man 3.285 3.513 4.429 4.841 
Testis (C62) Man 96 105 98 127 
NHL (C82-C85) Man 533 467 528 476 
 Vrouw 445 399 435 451 
NHL = non-Hodgkin lymfoom 
 
De resultaten worden nu opeenvolgend besproken voor de vier geselecteerde kankers. 
 
Borstkanker (C50) 
 
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen (35.3% van alle kankers). Het 
absoluut aantal nieuwe gevallen schommelt tussen de 4.000 en 5.000 gevallen per jaar voor 
de periode 1997-2000 (Tabel 5). De stijgende incidentie over deze korte periode is 
hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan het voeren van lokale en nationale 
screeningcampagnes voor borstkanker en aan een verbeterde diagnose (Van Eycken & De 
Wever, 2006) 
 
Figuur 1 geeft de geaggregeerde SIR voor de jaren 1997 tot 2000 voor borstkanker bij 
vrouwen voor alle Vlaamse gemeenten. Er zijn verschillen tussen de gemeenten met hogere 
waarden in heel de regionaalstedelijke invloedssfeer van Antwerpen (met inbegrip van die 
van Sint-Niklaas), in de vierhoek Brussel-Mechelen-Diest-Tienen, in enkele gemeenten in 
Midden-Limburg, Zuid-Limburg en de Maaskant, in het Brugse en in de regio Veurne. Voor 
de rest is het beeld nogal heterogeen maar in de Kempen en in regio’s in Oost- en West-
Vlaanderen zijn er dominant lage waarden. 
 
Indien we de kaarten voor de aparte jaren bekijken (Figuur 2), zien we dat sommige van 
deze bevindingen consistent zijn over de vier jaren, namelijk hogere waarden in de regio 
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Antwerpen, in de regio ten oosten van Brussel (zuid-oosten van Vlaams-Brabant), en in 
sommige gemeenten in de buurt van Brugge.  
 
De kaart in Figuur 3 geeft per gemeente de ratio van de kankersterfte t.o.v. kankerincidentie 
voor borstkanker. Op die manier krijgen we een beeld van het aandeel van fatale 
borstkankers (het omgekeerde van overleving). De sterftecijfers zijn van een vroegere 
periode (1985-94) dan de incidentiecijfers (1997-2000). Eigenlijk zou het beter omgekeerd 
zijn, maar latere sterftecijfers waren te laat ter beschikking om nog in de analyse te 
verwerken. Het probleem wordt echter gedeeltelijk opgevangen doordat de sterftecijfers 
beschikbaar zijn voor een periode van 10 jaar, en dus vrij robuust. 
Er zijn duidelijke regionale verschillen in de ratio sterfte/incidentie, die bijna 
overeenstemmen met een provinciale clustering. Dit doet vermoeden dat er provinciale 
verschillen zijn in de screening, in de behandeling, of in de registratie van hetzij incidentie, 
hetzij mortaliteit. Het is onwaarschijnlijk dat de verschillen zijn toe te schrijven aan 
verschillen in de efficiëntie van behandeling. Het is wel mogelijk dat de screening 
verschillend verloopt naargelang de provincie en dat dit zijn invloed heeft op de 
incidentiecijfers. In Vlaams-Brabant en Limburg heeft men een langere traditie van 
borstkankerscreening. Regionale verschillen in screening kunnen ook een effect hebben op 
de overleving, namelijk een vroegtijdige diagnose kan leiden tot betere overlevingskansen. 
Tot slot kan het ook zo zijn dat de registratie van de incidentie met verschillende efficiëntie 
verloopt in de afzonderlijke provincies omdat de kankerregistratie gegroeid is vanuit 
provinciale organisaties wat mogelijk nog weerspiegelt wordt in de huidige werking van de 
kankerregistratie. 
 
Onafhankelijk van de onderliggende reden voor de provinciale clustering van de gegevens, 
impliceren deze gegevens dat het moeilijk is om op basis van de totale set van Vlaamse 
incidentiecijfers geografische verschillen te bestuderen. Mogelijk is het wel zinvol om 
binnen een provincie naar kleine clusters te kijken.   
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Figuur 1: Gestandaardiseerde Incidentie Ratio (SIR) voor borstkanker bij vrouwen voor de periode 1997-2000 per NIS-code. 

De cijfers tussen haakjes in de legende geven het aantal gemeenten in iedere klasse. 
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Figuur 2: Gestandaardiseerde Incidentie Ratio (SIR) voor borstkanker bij vrouwen per NIS-code voor 1997, 1998, 1999 en 2000. 
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Figuur 3: Ratio sterfte / incidentie voor borstkanker bij vrouwen per NIS-code 

De sterftecijfers voor borstkanker zijn afkomstig van het doodsoorzakenregister van het NIS voor de periode 1985-1994. De incidentiecijfers voor borstkanker zijn 
afkomstig van de Stichting Kankerregistratie voor de periode 1997-2000. 
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Prostaatkanker (C61) 
 
Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen (28.4% van alle kankers). Het 
absoluut aantal nieuwe gevallen schommelt tussen de 3.200 en 4.800 gevallen per jaar voor 
de periode 1997-2000 (Tabel 5). De stijgende incidentie over deze korte periode is 
hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de wijde toepassing van het meten van PSA 
(prostaat specifiek antigen) in deze periode (Van Eycken & De Wever, 2006). In alle landen 
waar PSA als screening werd ingevoerd werd een duidelijke stijging gezien van de 
cumulatieve incidentie voor prostaatkanker. Voor België is de cumulatieve incidentie van 
prostaatkanker op de leeftijd van 75 jaar tussen 1990 en 1998 gestegen van 2 naar 6%. 
(Mambourg et al., 2006). 
 
De SIR voor prostaatkanker bij mannen voor alle Vlaamse gemeenten wordt gegeven in 
Figuur 4 voor de geaggregeerde periode 1997-2000 en in Figuur 5 voor de afzonderlijke 
jaren van 1997 tot 2000. Voor prostaatkanker zijn de ruimtelijke verschillen meer 
uitgesproken dan voor borstkanker: hoge waarden in Limburg, behalve in enkele gemeenten 
van het zuidoosten ervan; het Leuvense, het Brugse, de Westhoek, het Kortrijkse en een 
heterogeen beeld in de provincie Antwerpen. Daarentegen is Oost-Vlaanderen, op de 
omgeving van Sint-Niklaas na gekenmerkt door lage waarden; hetzelfde geldt voor het 
oosten van de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant waardoor de grens met Limburg des 
te scherper uitkomt. De trends over de 4 jaren zijn zeer gelijklopend. 
 
De kaart in Figuur 6 geeft voor prostaatkanker de ratio van de sterfte t.o.v. de incidentie. De 
waarden voor deze ratio liggen laag in Limburg, de provincie Antwerpen en het oosten van 
de provincie Vlaams-Brabant. In de provincies Oost- en West-Vlaanderen worden veel 
hogere ratio’s geobserveerd. Analoog aan de analyse van borstkanker kunnen we besluiten 
dat dit niet wil zeggen dat er grote verschillen zijn in de efficiëntie de behandeling. Het is 
meer waarschijnlijk dat onderliggende verschillen in screening en/of registratie aan de basis 
van deze bevindingen liggen.  
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Figuur 4: Gestandaardiseerde Incidentie Ratio (SIR) voor prostaatkanker bij mannen voor de periode 1997-2000 per NIS-code 

De cijfers tussen haakjes in de legende geven het aantal gemeenten in iedere klasse. 
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Figuur 5: Gestandaardiseerde Incidentie Ratio (SIR) voor prostaakanker bij mannen per NIS-code voor 1997, 1998, 1999 en 2000 
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Figuur 6: Ratio sterfte / incidentie voor prostaatkanker bij mannen per NIS-code 

De sterftecijfers voor prostaatkanker zijn afkomstig van het doodsoorzakenregister van het NIS voor de periode 1985-1994. De incidentiecijfers voor prostaatkanker zijn 
afkomstig van de Stichting Kankerregistratie voor de periode 1997-2000. 
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Non-Hodgkin lymfoma (C82-C85) 
 
Non-Hodgkin lymfoma komt iets meer voor bij mannen dan bij vrouwen, met in totaal 
ongeveer 1.000 nieuwe gevallen per jaar (Tabel 5). De absolute aantallen zijn vrij constant 
over de vier jaren (Tabel 5). Zowel bij mannen als bij vrouwen maakt het ongeveer 3% uit 
van alle kankers.  
 
De geaggregeerde SIR voor de jaren 1997 tot 2000 voor non-Hodgkin lymfoma in alle 
Vlaamse gemeenten worden gegeven in Figuur 7 voor mannen en in Figuur 8 voor vrouwen.  
 
Wat de Non-Hodgkin Lymfoom betreft, zowel van mannen als van vrouwen, is men 
geconfronterd met het probleem van de absolute aantallen. In het geval van de vrouwen 
tellen 166 gemeenten minder dan 5 observaties, in geval van de mannen is dit 183. Houdt 
men rekening met de SIR’s in de gemeenten met 5 en meer gevallen voor het totaal van die 
beschouwde jaren, merkt men dat er een aantal concentraties voorkomen, nl. in Midden-
Limburg, het Leuvense, een aantal gemeenten van de Zuiderkempen, het Brugse, en wat de 
mannen betreft ook de Westhoek en het Antwerpse.  
 
Omwille van het relatief hoog aantal gemeenten met een zeer klein aantal observaties, 
worden de gegevens niet opgeplitst voor de 4 aparte jaren en wordt er geen vergelijking 
gemaakt met de mortaliteit voor non-Hodgkin lymfoma. 
 
 
Testiskanker (C62) 
 
In Vlaanderen komen jaarlijks in totaal ongeveer 100 nieuwe gevallen van testiskanker voor 
(Tabel 5). Testiskanker is de meest frequent voorkomende kanker in de groep van 15-29-
jarige mannen.   
 
Figuur 9 geeft de geaggregeerde SIR voor de jaren 1997 tot 2000 voor testiskanker bij 
mannen voor alle Vlaamse gemeenten. Testiskanker is relatief weinig voorkomend zodat de 
ruimtelijke anlayse op gemeentelijk niveau problemen oplevert. De kaart vormt een 
compromis om geen informatie te verliezen en toch een zicht te hebben op mogelijke 
incidentie. De kleur geeft de SIR, indien er een cirkel in is, zijn er meer dan 3 gevallen in de 
gemeente. Dus moeten de resultaten van de gemeenten zonder cirkel voorzichtig 
geïnterpreteerd worden, gelet op een mogelijke toevalligheid. Het beeld is sterk heterogeen. 
Men zou kunnen stellen dat er in het zuidelijk deel van West-Vlaanderen er een hoge 
incidentie is, maar naast de gemeenten met hoge waarden zijn er zonder gevallen; er is dus 
niet meteen een zonaal verschijnsel maar er kan een lokaal verschijnsel zijn. 
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Figuur 7: Gestandaardiseerde Incidentie Ratio (SIR) voor non-Hodgkin lymfoma bij mannen voor de periode 1997-2000 per NIS-code. 

De cijfers tussen haakjes in de legende geven het aantal gemeenten in iedere klasse. 
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Figuur 8: Gestandaardiseerde Incidentie Ratio (SIR) voor non-Hodgkin lymfoma bij vrouwen voor de periode 1997-2000 per NIS-code. 

De cijfers tussen haakjes in de legende geven het aantal gemeenten in iedere klasse. 
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Figuur 9: Gestandaardiseerde Incidentie Ratio (SIR) voor testiskanker bij mannen  voor de periode 1997-2000 per NIS-code 

De cijfers tussen haakjes in de legende geven het aantal gemeenten in iedere klasse. De grootte van de cirkel geeft het aantal observaties per gemeente. Gemeenten zonder 
cirkel hadden geen observatie. 
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• Algemene discussie kankerincidenties 
 
De voorbije 20 jaar werd er door de Stichting Kankerregister een systeem opgebouwd dat 
toelaat om data over kankerincidentie te registreren volgens strenge kwaliteitscontroles en 
op een uniforme manier voor heel Vlaanderen.  
 
De analyse van de data uit de kankerregistratie toont echter aan dat – zelfs bij een goede 
registratie - er soms ‘pitfalls’ zijn in het gebruik van deze data. Een analyse van de trends 
over een korte periode van 4 jaar (1997-2000) toonde aan dat er voor borstkanker en 
prostaatkanker een zeer sterke stijging voorkwam van de incidentiecijfers. Voor borstkanker 
werd er op 4 jaar tijd een stijging van 20% waargenomen; voor prostaatkanker bedroeg deze 
stijging bijna 50%. Ondanks het feit dat we een reële toename niet kunnen uitsluiten, zijn 
deze stijgingen toch grotendeels te verklaren door externe omstandigheden, namelijk een 
betere diagnose en opgevoerde screening van borstkanker, en het veralgemeend toepassen 
van een eenvoudige diagnosetechniek (PSA-meting) voor prostaatkanker. Bovendien is het 
ook waarschijnlijk dat de invoer van een verhoogde screening niet homogeen verdeeld 
gebeurd is voor Vlaanderen. De screeningsactiviteiten voor borstkanker werden in de 
verschillende Vlaamse provincies aan verschillende snelheid opgebouwd, met een 
voortrekkersrol van de Limburgse en Vlaams-Brabantse gemeenten en een veralgemeende 
screening voor Vlaanderen sinds 2001. Deze gegevens maken het natuurlijk moeilijk om de 
data te gebruiken voor het bestuderen van tijdstrends en geografische analyses aangezien ze 
kunstmatig vervormd worden. 
 
De geografische clustering van provincies kwam nog sterker naar voren bij het berekenen 
van de ratio sterfte t.o.v. incidentie voor de verschillende gemeenten. Aangezien we niet 
veronderstellen dat de efficiëntie van de behandeling sterk verschilt per provincie, is het 
waarschijnlijk dat de bronnen verschillen per provincie. Een mogelijke verklaring is het 
verschil in screeningsactiviteiten per provincie wat een effect kan hebben op zowel de 
incidentie als de overleving (vroegtijdige diagnose leidt tot grotere kans op overleving). 
Rekening houdend met het feit dat de Stichting Kankerregistratie gegroeid is uit provinciale 
initiatieven zoals LICAR en het Antwerps Kankerregister, is het ook niet uit te sluiten dat 
de oorspronkelijke structuren uit het verleden nog steeds een rol spelen in de efficiëntie van 
de registratie van de incidentiegegevens.  
 
Toch zou het interessant zijn om de bestaande gegevens verder te gebruiken in een meer 
doorgedreven statistische analyse, waar bij de analyse van de geografische trends, ook 
rekening gehouden kan worden met veranderende tijdstrends, of met andere geografische 
factoren zoals leeftijd. Mogelijk is het ook interessant om de geografische eenheden kleiner 
te maken, bijv. tot niveau van de statistische sector, om meer gericht clusters op te sporen 
via “small area” statistiek. Hier kan dan bijvoorbeeld gezocht worden naar clusters binnen 
de provincies, waardoor de effecten van verstorende factoren tussen de provincies minder 
belangrijk worden. Verdere exploratie van de gegevens en meer statistische expertise zou 
dus de volgende stap kunnen zijn in de analyse. Hiervoor is specialistische statistische 
kennis vereist. 
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2.3.2 Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) 
 
Berekend voor volgende aandoeningen: 
- Vrouwelijke onvruchtbaarheid (n° 2); 
- Mannelijke onvruchtbaarheid (n° 3); 
- Sex ratio bij de geboorte (n° 7); 
- Intra-uteriene groei-achterstand (n° 9); 
- Prematuriteit (n° 10); 
- Cryptorchidie (n° 13); 
- Hypospadias (n° 14). 
 
 
• Methodologie 
 
De dataset werd als dbf-bestand aangeleverd en bevat gegevens van alle geboorten van 1997 
tot 2005 (554.862 observaties). Voor iedere geboorte waren volgende variabelen 
beschikbaar: 

- geboortedatum moeder 
- postcode woonplaats moeder 

o Nota: 2.328 moeders hadden een postcode in het buitenland. Deze werden 
niet meegenomen in de analyse. Daarnaast waren er 1.376 observaties met 
een postcode die niet kon worden toegewezen. De meeste hiervan waren 
oude postcodes en konden via een speciaal programma van de afdeling 
sociale geografie worden omgezet in de nieuwe postcodes. Ongeveer 70 
observaties konden niet worden toegewezen. Het gaat hier 
hoogstwaarschijnlijk om typefouten. Deze observaties werden uit de analyse 
gelaten. Aangezien het om zeer kleine aantallen gaat op de totale databank, 
die hoogstwaarschijnlijk willekeurig voorkomen in de databank, heeft dit 
geen invloed op de kwaliteit van de gegevens.   

- pariteit (incl. deze bevalling) 
- totstandkoming zwangerschap 
- meerling  
- hoeveelste kind bij meerlingenzwangerschap  
- duur zwangerschap (weken) 

o Nota: missend bij 2 observaties. 
- inductie 
- geboortedatum kind 
- geboortegewicht (gram) 
- geslacht 

o Nota: 13 personen hadden een onbekend geslacht (niet te bepalen bij de 
geboorte). Deze werden niet meegenomen in de analyse. Ze zijn mogelijk 
wel relevant voor endocriene verstoring maar het aantal is te klein (13 op 
554.682 geboortes over 9 jaar) om een analyse toe te laten. 

- aangeboren misvormingen: selectie van ICD9-code 752.5 (niet-ingedaalde testis) en 
ICD-code 752.6 (hypospadias) 

- vroeg-neonatale sterfte 
 
 



 46/137 

 
 
Op basis van de gegevens werd een aantal afgeleide variabelen gedefinieerd: 

- Sex ratio = verhouding jongens / meisjes bij de geboorte 
- Prematuriteit  

o Exclusie: geïnduceerde zwangerschappen  
o De overige geboorten werden ingedeeld in 2 groepen: 

 Prematuriteit = duur van de zwangerschap < 37 weken 
 Normale zwangerschapsduur (ad term) = duur van de zwangerschap 
≥ 37 weken  

- Extreme prematuriteit  
o Exclusie: geïnduceerde zwangerschappen  
o De overige geboorten werden ingedeeld in 2 groepen: 

 Extreme prematuriteit = duur van de zwangerschap < 28 weken 
 Geen extreme prematuriteit = duur van de zwangerschap ≥ 28 weken  

 
- Merker voor intra-uteriene groeiachterstand: Small for Gestational Age (SGA) 

SGA werd gedefinieerd op basis van de SPE standaard groeicurven (Devlieger et al, 
1996). SGA wordt gedefiniëerd als een geboortegewicht kleiner dan de 10e 
percentiel voor gewicht verwacht op basis van zwangerschapsduur en geslacht (zie 
Tabel 6). 

 
Tabel 6: Tiende percentiel (p10) voor geboortegewicht volgens SPE standaard groeicurven 

(op basis van zwangerschapsduur en geslacht)   

Zwangerschapsduur Geboortegewicht (gram) 
P10 jongens 

Geboortegewicht (gram) 
P10 meisje 

24 500 566 
25 543 595 
26 775 660 
27 650 666 
28 750 680 
29 895 766 
30 900 888 
31 1040 1.000 
32 1296 1.160 
33 1500 1.316 
34 1654 1.633 
35 1980 1.850 
36 2240 2.093 
37 2480 2.370 
38 2680 2.590 
39 2850 2.730 
40 2990 2.850 
41 3100 2.970 
42 3100 3.000 
43 3094 2.750 
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- Totstandkoming van de zwangerschap.  
In de vragenlijst van SPE wordt gevraagd naar de volgende categorieën in het 
ontstaan van de zwangerschap: 

1 = spontaan 
2 = hormonaal 
3 = IVF 
4 = kunstmatige inseminatie 
5 = ICSI 
9 = niet gevraagd 

Voor de personen die een zwangerschapstimulatie ondergaan, wordt een indeling 
gemaakt volgens type behandeling: 

o % zwangerschappen met zwangerschapsstimulatie = aantal 
zwangerschappen met hormonale stimulatie (code 2) + IVF (code 3) + KI 
(code 4) + ICSI (code 5) t.o.v. totaal aantal zwangerschappen (code 
1+2+3+4+5) 

o % zwangerschappen met hormonale stimulatie = aantal zwangerschappen 
met hormonale stimulatie (code 2) t.o.v. totaal aantal zwangerschappen (code 
1+2+3+4+5) 

o % zwangerschappen met IVF-ICSI  = aantal zwangerschappen met IVF 
(code 3) + ICSI (code 5) t.o.v. totaal aantal zwangerschappen (code 
1+2+3+4+5) 

Nota: Een probleem bij de analyse zou de grote groep met code 9 (n=9273) kunnen 
zijn. Daarom wordt de geografische distributie van deze observaties nagekeken op 
kaart (zie verder). De observaties met code 9 worden in de volgende berekeningen 
niet meegenomen in de analyse.  

- Cryptorchidie 
o Enkel beschikbaar voor 2005 
o Enkel jongens 
o Variabele = aantal observaties met ICD9-code 725.6 

- Hypospadias  
o Enkel beschikbaar voor 2005 
o Enkel jongens 
o Variabele = aantal observaties met ICD9-code 725.5 

 
 
• Resultaten 
 
In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van alle berekende parameters voor de 9 
opeenvolgende jaren. De verschillende variabelen worden geografisch per gemeente 
uitgezet en worden achtereenvolgens besproken.  
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Tabel 7: Beschrijvende gegevens van SPE databank voor berekende parameters voor 9 afzonderlijke jaren (1997-2005) 
   1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Totaal aantal   63.257 61.947 61.058 61.843 60.504 59.765 60.111 62.386 63.981 
Geslacht missend n 3 8 1 0 0 0 0 1 2 
 jongens n 32.373 31.987 31.185 31.656 31.055 30.731 30.825 32.060 32.973 
 meisjes n 30.881 29.952 29.872 30.187 29.449 29.034 29.286 30.325 31.006 
 sex ratio (jongens/meisjes) ratio 1,048 1,068 1,044 1,049 1,055 1,058 1,053 1,057 1,063 
Prematuriteit missend (=geïnduceerd) n 19.357 19.221 19.309 18.593 18.376 17.839 17.737 17.058 17.192 
 geen prematuriteit: ≥37 weken n 40.067 38.809 37.764 39.181 38.113 37.735 38.094 40.905 42.331 
 prematuriteit: < 37 weken n 3.833 3.917 3.985 4.069 4.015 4.191 4.280 4.423 4.458 
   (1) ≥28 en <37 weken n 3.344 3.392 3.444 3.510 3.482 3.608 3.734 3.840 3.814 
   (2) ≥32 en <28 weken n 349 378 391 404 380 429 370 406 458 
   (3) <28 weken n 140 147 150 155 153 154 176 177 186 
 % totale prematuriteit (<37 w.) % 8,73 9,17 9,55 9,41 9,53 10,00 10,10 9,76 9,53 
 % extreme prematuriteit (<28 w.) % 0,32 0,34 0,36 0,36 0,36 0,37 0,42 0,39 0,40 
SGA missend n 16 21 13 9 16 20 16 16 21 
 normaal n 58.397 57.135 56.318 57.334 55.875 55.156 55.625 58.018 59.459 
 SGA n 4.844 4.791 4.727 4.500 4.613 4.589 4.470 4.352 4.501 
 % SGA % 7,66 7,74 7,74 7,28 7,63 7,68 7,44 6,98 7,04 
Zwangerschaps- missend n 8.695 3.995 2.499 2.403 3.221 4.115 3.162 2.851 3.275 
stimulatie geen stimulatie n 52.023 55.029 55.494 56.619 54.418 52.948 54.087 56.588 57.417 
 zwangerschapsstimulatie n 2.539 2.923 3.065 2.821 2.865 2.702 2.862 2.947 3.289 
   (1) hormonale stimulatie n 953 1.222 1.303 1.154 1.168 919 944 973 1.298 
   (2) IVF/ICSI n 1.290 1.373 1.345 1.321 1.371 1.448 1.560 1.559 1.991 
 % zwangerschapstimulatie (tot.) % 4,65 5,04 5,23 4,75 5,00 4.86 5.03 4.95 5.42 
 % hormonale stimulatie % 1,75 2,11 2,23 1,94 2,04 1,65 1,66 1,63 2,14 
 % IVF/ICSI % 2,36 2,37 2,30 2,22 2,39 2,60 2,74 2,62 3,28 
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Sex ratio 
 
De verwachte ratio van mannelijke over vrouwelijke geboortes bedraagt 1,05, d.w.z. dat 
men een proportie van 0,515 jongens verwacht bij de geboorte. Onder invloed van 
endocriene verstoorders in het milieu verwachten we een daling van de proportie aan 
jongens bij de geboorte en dus een daling van de sex ratio.  
De gemiddelde ratio in Vlaanderen schommelt rond de 1,05 en er is geen duidelijke trend 
waar te nemen in de ratio over de laatste 9 jaar (Tabel 7). De gemiddelde sex ratio over de 9 
jaar wordt per gemeente weergegeven in Figuur 10. Er werden geen duidelijke regionale 
verschillen vastgesteld.  
 
Prematuriteit (zwangerschapsduur < 37 weken) en extreme prematuriteit (< 28 weken) 
 
In de definitie van prematuriteit worden de geïnduceerde zwangerschappen niet meegeteld 
omdat een groot deel van de inducties gebeuren om ‘praktische’ redenen en dus niet 
gerelateerd zijn aan medische factoren. Redenen voor inductie kunnen echter ook medisch 
aangewezen zijn (bijv. omwille van placentaire problemen) en deze zijn mogelijk wel 
relevant in het kader van prematuriteit. Er is dus een onderschatting van de werkelijke 
prematuriteit op basis van de gebruikte definitie. 
 
Over de 9 jaren samen werd 9,5% van de baby’s prematuur geboren, d.w.z. dat ze geboren 
werden zonder inductie bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken. Het 
percentage baby’s dat voor een zwangerschapsduur van 28 weken geboren wordt (zonder 
inductie) bedraagt over de 9 jaren samen 0,37%. Het percentage prematuriteit lijkt toe te 
nemen in de tijd, maar het percentage extreme prematuriteit varieert weinig van jaar tot jaar 
(Tabel 7). Indien we bij de analyse van de prematuriteit de meerlingenzwangerschappen 
uitsluiten, komen de percentages op 7,2% prematuriteit (<37 weken) en op 0,24% extreme 
prematuriteit (<28 weken) voor Vlaanderen voor de periode 1997-2005. De geografische 
kaarten werden gemaakt op basis van de data zonder de meerlingenzwangerschappen.   
 
Het percentage prematuriteit en extreme prematuriteit voor alle Vlaamse gemeenten wordt 
weergegeven in respectievelijk Figuur 11 en Figuur 12 voor de periode 1997-2005. De 
cirkels op deze kaartjes geven voor iedere gemeente het aantal geboortes aan. Zo heeft men 
een idee over de relatieve belangrijkheid van iedere gemeente. De kleurencode (variërend 
van groen naar rood) geeft het % prematuriteit per gemeente aan. De groen-gele kleur duidt 
op een percentage onder het Vlaams gemiddelde; de oranje-rode kleur duidt op een 
percentage boven het Vlaams gemiddelde. Er worden geen opvallende ruimtelijke trends 
vastgesteld voor prematuriteit. 
 
Om de consistentie van de gegevens in de tijd na te gaan werden de gegevens voor extreme 
prematuriteit (zwangerschapsduur < 28 weken) opgesplitst in twee gelijke perioden van 4 
jaar, namelijk 1997-2000 (Figuur 13) en 2002-2005 (Figuur 14). De gegevens van beide 
perioden werden op kaart gebracht en de correlatie werd berekend. De correlatie coefficiënt 
tussen de 2 subperioden bedraagt -0,005 (niet significant). Men kan dus niet stellen dat er 
ruimtelijke persistentie is. Dit sluit niet uit dat er in enkele gemeenten wel een persistentie 
kan zijn maar die gaat verloren in de correlatie van 308 gemeenten. Een belangrijke zonale 
persistentie is er zeker niet. 
 
Intra-uteriene groeiachterstand: Small for Gestational Age (SGA) 
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Het percentages baby’s dat geboren wordt met een geboortegewicht onder de 10e percentiel 
van de standaard groeicurve, wordt beschouwd als Small for Gestational Age (SGA), d.w.z. 
op basis van de zwangerschapsduur had men een hoger gewicht verwacht. Er is dus intra-
uteriene groeiachterstand opgetreden. Voor alle Vlaamse gemeenten samen en voor de hele 
periode van 9 jaar bedroeg het percentage 7,5%. Indien we de afzonderlijke jaren 
beschouwen, zien we dat dit percentage heel constant is van jaar tot jaar (Tabel 7). 
 
Het percentage baby’s met SGA wordt grafisch per gemeente weergegeven in Figuur 15. Er 
komen opvallend veel hoge percentages met SGA voor in het zuiden van de provincie 
Limburg, aan de kust en in grensgemeenten met Frankrijk in West- en Oost-Vlaanderen.  
 
Ook hier werd de periode opgesplitst in twee gelijke perioden van 4 jaar en werden de 
gegevens op kaart gebracht (Figuur 16 en Figuur 17) en werd de correlatie berekend. Voor 
SGA is de correlatie tussen de gemeentelijke waarden significant positief (r = 0,21, p = 
0,0003) zodat hier een zekere persistentie zou kunnen zijn. Het lezen van de kaart wijst 
inderdaad op bijv. lage waarden in de provincie Antwerpen en de regio Brussel-Leuven en 
op hogere waarden in de zuidelijke helft van Limburg en in de kuststreek. Daarentegen zijn 
de waarden voor de grensstreek met Frankrijk in West- en Oost-Vlaanderen aan de hoge 
kant in 1997-2000 en eerder aan de lage kant in 2002-2005. Dit geeft aan dat de interpretatie 
van een statistische analyse niet kan losgekoppeld worden van de ruimtelijke analyse op 
kaarten.  
 

Om te onderzoeken of er een toevallige ruimtelijke spreiding is of niet werd een ‘nearest 
neighbour analysis’ uitgevoerd met binnen elke klasse het berekenen van de 1ste en van de 
2de naast buur. Bij een relatieve concentratie zouden de waarden duidelijk kleiner moeten 

zijn dan bij een verspreiding en dit in elke klasse. De cijfers tonen aan er zich voor 
prematuriteit (zwangerschapsduur <37 weken), extreme prematuriteit (zwangerschapsduur 
<28 weken) en SGA (geboortegewicht <10e percentiel) slechts kleine verschillen voordoen 

tussen elke klasse ( 

Tabel 8). Dit betekent dus dat op niveau van Vlaanderen hieruit geen duidelijke 
concentraties naar voor komen. Hiermee komt ook de zwakte van ruimtelijke statistiek naar 
voor want de kaartanalyse deed zonale homogene waarden vermoeden bijv. voor SGA. Eens 
te meer moeten statistische analyse en kaartanalyse samen gehanteerd worden.  

 

Tabel 8: Gemiddelde afstand (in km) tussen elke waarneming van een bepaalde klasse en 
zijn naaste en 2de naaste buur (in elke klasse is er een gelijk aantal waarnemingen) 

 Prematuriteit 
(<37 weken) 

Extreme permaturiteit 
(<28 weken) 

SGA 
(gewicht <P10) 

 Naaste 
buur 

2de naaste 
buur 

Naaste 
buur 

2de naaste 
buur 

Naaste 
buur 

2de naaste 
buur 

Klasse 1 8,1 11,8 8,5 11,9 7,4 11,0 
Klasse 2 8,9 12,5 8,4 12,7 9,4 12,7 
Klasse 3 9,0 12,7 9,3 12,7 8,5 11,9 
Klasse 4  8,8 12,0 8,6 12,1 8,2 11,5 
Klasse 5 8,1 11,8 8,6 12,4 7,5 11,1 
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Figuur 10: Sex ratio (jongens/meisjes) bij de geboorte per gemeente op basis van SPE gegevens van de periode 1997-2005 

De cijfers tussen haakjes in de legende geven het aantal gemeenten in iedere klasse. 
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Figuur 11: Percentage prematuriteit (zwangerschapsduur <37 weken)  per gemeente op basis van SPE gegevens van de periode 1997-2005. 

De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % prematuriteit. De analyse werd uitgevoerd na exclusie 
van geïnduceerde zwangerschappen en meerlingenzwangerschappen. 
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Figuur 12: Percentage extreme  prematuriteit (zwangerschapsduur <28 weken)  per gemeente op basis van SPE gegevens van de periode 

1997-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % extreme prematuriteit. De analyse werd uitgevoerd na 
exclusie van geïnduceerde zwangerschappen en meerlingenzwangerschappen. 
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Figuur 13: Percentage extreme  prematuriteit (zwangerschapsduur <28 weken)  per gemeente op basis van SPE gegevens van de periode 

1997-2000. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % extreme prematuriteit. De analyse werd uitgevoerd na 
exclusie van geïnduceerde zwangerschappen en meerlingenzwangerschappen. 



55/137 

% extreme prematuriteit(zwangerschapsduur <28 weken)

geen

0 - 0.09 0.09 - 0.25 0.25 - 0.35 0.35 - 0.50 0.50 - 1.00 1.00 - 1.62

 0 10 20      30 KM

    Etienne VAN HECKE, 13 juni 2007, Geografie, KULeuven
Analyse: E. Den Hond, VITOCartografie: Hilde VANDENHOECK

Bron: SPE databank

Extreme prematuriteit ten opzichte van totaal aantal geboorten, 2002-2005
Exclusief geïnduceerde zwangerschappen en meerlingen

 Kaart SPE2c

500
2000

5000
10000

20000

Totaal aantal
zwangerschappen

C:\gegevens\gegevh\gezondheid\SPE\gegzonderMLNG\mappremdrzwm280205zmlng.sas  
Figuur 14: Percentage extreme  prematuriteit (zwangerschapsduur <28 weken)  per gemeente op basis van SPE gegevens van de periode 

2002-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % extreme prematuriteit. De analyse werd uitgevoerd na 
exclusie van geïnduceerde zwangerschappen en meerlingenzwangerschappen. 
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Figuur 15: Percentage ‘small for gestational age (SGA)’ (geboortegewicht < P10 van standaard groeicurve)  per gemeente op basis van SPE 

gegevens van de periode 1997-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % SGA. De analyse werd uitgevoerd na exclusie van 
meerlingenzwangerschappen. 
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Figuur 16: Percentage ‘small for gestational age (SGA)’ (geboortegewicht < P10 van standaard groeicurve)  per gemeente op basis van SPE 

gegevens van de periode 1997-2000. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % SGA. De analyse werd uitgevoerd na exclusie van 
meerlingenzwangerschappen. 
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Figuur 17: Percentage ‘small for gestational age (SGA)’ (geboortegewicht < P10 van standaard groeicurve)  per gemeente op basis van SPE 

gegevens van de periode 2002-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % SGA. De analyse werd uitgevoerd na exclusie van 
meerlingenzwangerschappen. 
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Zwangerschapsstimulatie 
 
In totaal komen er in de databank 5% vrouwen voor waarbij vermeld wordt dat de 
zwangerschap niet spontaan tot stand komt. Dit percentage neemt niet toe over een periode 
van 9 jaar (Tabel 7). Dit roept vragen op bij de volledigheid van de data. Over een periode 
van 10 jaar zouden we een stijging in de incidentie verwachten aangezien de mogelijkheden 
voor zwangerschapsbegeleiding in deze periode in Vlaanderen sterk zijn toegenomen en de 
terugbetalingsvoorwaarden van het RIZIV zijn versoepeld.  
 
Ook de analyse van de ontbrekende waarden roept vragen op over de betrouwbaarheid van 
de gegevens. In 1997 komen er bijna 9.000 ontbrekende waarden voor in de dataset. In de 
jaren 1998 tot 2005 tellen we 2.000-3.000 missende waarden per jaar (Tabel 7). Een analyse 
van de geografische distributie van deze missende waarden voor vrouwen onder de 35 jaar 
wordt gegeven in Figuur 18. We zien een duidelijke clustering rond de steden Antwerpen, 
Hasselt en Kortrijk, met vaak meer dan 10% ontbrekende waarden. Dit doet veronderstellen 
dat sommige ziekenhuizen de vraag over totstandkoming van de zwangerschap bij de SPE 
registratie niet beantwoorden, of dat patiënten in deze grote steden niet bevallen bij de 
gynaecoloog die de zwangerschap heeft begeleid en dat de informatie dus niet kan worden 
doorgegeven. Op basis van deze gegevens kunnen we niet zeggen of bij de missende 
gegevens dezelfde proportie met vrouwen met zwangerschapsstimulatie voorkomt als in de 
rest van de databank, of dat er een selectieve onder- of overrapportering is van de proportie 
vrouwen met zwangerschapsbegeleiding in de regio’s met meer missende waarden.  
 
De geografische distributie van het percentage vrouwen met zwangerschapsstimulatie voor 
heel Vlaanderen wordt gegeven in Figuur 19. Om het effect van leeftijd te verminderen 
(fertiliteit daalt van nature met de leeftijd) wordt enkel gekeken naar vrouwen jonger dan 35 
jaar. Er dient wel opgemerkt dat de algemene categorie ‘zwangerschapsstimulatie’ de 
fertiliteitsproblemen van het koppel weergeeft. Op basis van deze gegevens kan men niet 
weten of het om een mannelijk dan wel een vrouwelijk probleem gaat. Dit kan gedeeltelijk 
worden opgevangen door subgroepen te maken in de analyse. Het percentage 
zwangerschappen na hormonale stimulatie is indicatief voor vrouwelijke subfertiliteit 
(Figuur 20) en het percentage zwangerschappen na IVF/ICSI geeft voornamelijk de 
mannelijke subfertiliteit weer (Figuur 21). De drie kaarten, namelijk totaal percentage 
zwangerschapsstimulatie, percentage hormonale stimulatie en percentage IVF/ICSI 
vertonen een zeer gelijkaardige geografische distributie. We stellen hogere waarden vast in 
sommige gemeenten in West-Vlaanderen (regio Ieper), in de gemeenten ten westen van 
Brussel (grens Vlaams-Brabant – Oost-Vlaanderen), in de zuidrand van Antwerpen en in de 
Noorderkempen. Deze resultaten moeten echter met zeer veel voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden omwille van het hoge aantal ontbrekende data.  
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Figuur 18: Percentage ontbrekende waarden in vraag over totstandkoming van de zwangerschap per gemeente op basis van SPE gegevens 

voor de periode 1997-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % missende waarden in de databank voor de parameter 
‘zwangerschapsstimulatie’. 
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Figuur 19: Percentage zwangerschappen met zwangerschapsstimulatie bij vrouwen jonger dan 35 jaar  per gemeente op basis van de SPE 

gegevens van 1997-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % zwangerschappen na zwangerschapsstimulatie. De 
analyse werd uitgevoerd na exclusie van vrouwen < 35 jaar. 
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Figuur 20: Percentage zwangerschappen met hormonale stimulatie bij vrouwen jonger dan 35 jaar  per gemeente op basis van de SPE 

gegevens van 1997-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % zwangerschappen na hormoonstimulatie. De analyse 
werd uitgevoerd na exclusie van vrouwen < 35 jaar. 
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Figuur 21: Percentage zwangerschappen met IVF of ICSI bij vrouwen jonger dan  35 jaar  per gemeente op basis van de SPE gegevens van 

1997-2005. 
De grootte van de cirkel is een indicatie voor het aantal geboorten per gemeente. De kleur van de cirkel geeft het % zwangerschappen na zwangerschapsstimulatie. De 
analyse werd uitgevoerd na exclusie van vrouwen < 35 jaar. 
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Hypospadias en cryptorchidie 
 
Sinds 2005 worden hypospadias en cryptorchidie als aparte pathologieën bevraagd bij de 
SPE registratie. In de jaren ervoor werden ze mee geklasseerd onder de noemer uro-genitale 
aandoeningen.  
 
In 2005 werden in totaal 78 gevallen van hypospadias geregistreerd. Dit is 0,24% van het 
aantal jongens dat in 2005 werd geboren. Cryptorchidie werd 27 maal (0,08% van de 
mannelijke geboorten) gerapporteerd. Dit is bijna zeker een onderschatting van de reële 
situatie in Vlaanderen. Volgens een lopende studie in Vlaanderen in opdracht van Prof. P. 
Hoebeke (UGent) is de te verwachten incidentie in Vlaanderen 1 op 300 mannelijke 
zuigelingen (d.i. 0,3%) voor hypospadias en ongeveer 3% voor cryptorchidie. Dit zou 
betekenen dat de registratie voor hypospadias vrij volledig is, maar dat er een grote 
onderrapportering is voor cryptorchidie.  
 
De cijfers in de databank werden bevestigd door Ir. Guy Martens (directeur SPE). Hij 
vermoedt dat er een onderrapportering is omdat de formulieren vaak worden ingevuld door 
de vroedvrouw, en niet door een arts.  
 
Op 15 juni 2007 waren de cijfers van SPE voor 2006 reeds grotendeels beschikbaar (met 
uitzondering van de gegevens van Leuven, waarvan nog een deel moet geregistreerd 
worden). In 2006 werden 66 gevallen van hypospadias gerapporteerd en 19 gevallen van 
cryptorchidie. Dit bevestigt dat er een onderrapportering is voor cryptorchidie. 
 
Louter ter indicatie worden de individuele punten uitgezet per gemeente (zie Figuur 22 voor 
hypospadias en Figuur 23 voor cryptorchidie). 
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Figuur 22: Voorkomen van hypospadias in Vlaanderen op basis van SPE gegevens van 

2005 

 

 

 
Figuur 23: Voorkomen van cryptorchidie in Vlaanderen op basis van SPE gegevens van 

2005 
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• Algemene discussie SPE data 
 
De SPE databank is een zeer volledige registratie van alle geboortes in Vlaanderen met 
strenge kwaliteitscontroles en een minimale foutenlast. De gegevens zijn zeer geschikt voor 
geografische analyses omdat ze gebiedsdekkend zijn voor heel Vlaanderen en zijn geschikt 
om evoluties in de tijd op te volgen omdat ze reeds lang geregistreerd worden. Deze 
uitspraken zijn zeker waar voor ‘klassieke’ perinatale data die op eenvoudige wijze 
geregistreerd kunnen worden, namelijk voor geboortegewicht, zwangerschapsduur, 
geslacht, leeftijd van de moeder, meerlingenzwangerschappen. De indicatoren die op basis 
van deze gegevens werden berekend, namelijk prematuriteit, SGA en de sex ratio zijn dus 
betrouwbare data.  
 
Voor de andere data is de betrouwbaarheid van de data veel lager.  
 
De parameter ‘totstandkoming’ van de zwangerschap bevat zeer veel missende waarden, en 
bovendien zijn deze ontbrekende waarden niet willekeurig verdeeld over Vlaanderen maar 
liggen geclusterd in een aantal steden. Dit maakt de geografische analyse van de indicatoren 
voor fertiliteit zeer moeilijk.  
 
Het voorkomen van hypospadias en cryptorchidie wordt apart gevraagd sinds 2005. Voor 
hypospadias lagen de incidentiecijfers zoals verwacht; voor cryptorchidie was er een grote 
onderrapportering. Dit is een reëel gegeven, want de cijfers voor 2006 lagen in dezelfde lijn. 
 
De analyse van de indicatoren die als betrouwbaar kunnen worden beschouwd 
(prematuriteit, SGA en sex ratio) is in eerste instantie nog beperkt tot een verkenning van de 
gegevens. Enerzijds is er het voordeel van een veelheid aan gegevens maar anderzijds maakt 
dit het ook moeilijk om de geschikte analysetechnieken toe te passen binnen de beschikbare 
tijd (de data waren slechts beschikbaar vanaf maart 2007). In deze eerste stap van de 
analyse werden een beschrijvende tabel gegeven om de 9 jaren te vergelijken en werden de 
geaggregeerde gegevens van de 9 jaren geografisch voorgesteld om een gebiedsvergelijking 
mogelijk te maken. De nadruk bij deze analyse ligt op visuele inspectie van de kaartjes en 
ruwe statistische technieken. Hierbij wordt vooral gezocht naar ‘clusters’ van gemeenten, en 
deze zijn niet duidelijk naar voor gekomen.  
 
In een volgende stap zouden de technieken kunnen worden verfijnd.  
Hierbij zou bijvoorbeeld gezocht kunnen worden naar technieken om gemeenten 
mathematisch met elkaar te vergelijken, methoden om de tijdsdimensie (beschikbaarheid 
van 9 opeenvolgende jaren) mee te nemen in de geografische analyse, en technieken om een 
aantal eenvoudige verstorende factoren die in de databank beschikbaar zijn (en betrouwbaar 
zijn) zoals leeftijd van de moeder en pariteit mee te nemen in de geografisch analyse.   
Ook moet worden geëxperimenteerd met de kleinste geografische eenheid. In de huidige 
fase is er eerder gezocht naar clusters van gemeenten, maar mogelijk moet naar een kleiner 
geografisch niveau worden gekeken (bijv. statistische sector) om clusters te identificeren. 
De beschikbaarheid van gegevens op niveau van statistische sector moet wel worden 
besproken met het SPE.  
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2.3.3 Intermutualistisch Agentschap (IMA) 
 
Berekend voor volgende aandoeningen: 
- vrouwelijke subfertiliteit (n° 2) 
- mannelijke subfertiliteit en gestoorde sperma-kwaliteit (n° 3) 
 
 
• Methodologie 
 
Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) beschikt over een databank met individuele 
gegevens van zorgverstrekking per nomenclatuurnummer en individuele gegevens van 
verstrekte medicatie die onder de terugbetaling vallen. De gegevens worden aangeleverd 
door de 7 Belgische mutualiteiten: Christelijke Mutualiteiten, Neutrale Ziekenfondsen, 
Socialistische Mutualiteiten, Liberale Mutualiteiten, Onafhankelijke Ziekenfondsen, 
hulpkas, mutualiteit van de NMBS. Op deze manier beschikt IMA over gegevens van alle 
verzekerden van het land. Vanuit de totale databank wordt een steekproef getrokken van 
1/40 en deze individuen blijven prospectief in de databank. Voor 65-plussers gaat het om 
een steekproef van 1/20. Voor het opvragen van gegevens kan gebruik gemaakt worden van 
de steekproefgegevens van 2002, 2003 en 2004. Het gaat hier telkens om analyses van de 
drie afzonderlijke jaren. De gegevens worden aangeleverd per leeftijd voor alle regio’s in 
Vlaanderen en per arrondissement voor alle leeftijdsgroepen samen. Voor éénzelfde 
behandeling zijn er telkens 2 nomenclatuurcodes: een code voor gehospitaliseerde ingrepen 
en een code voor ambulante ingrepen.  
 
Met hulp van de data-analyst van het IMA werden verschillende codes van 
zorgverstrekking/medicatie geselecteerd om tot specifieke merkers voor vrouwelijke of 
mannelijke subfertiliteit te komen: 

- mannelijke subfertiliteit aan de hand van semenanalyses 
- medicatie voor vrouwelijke subfertiliteit: hormonale stimulatie 
- ingrepen voor vrouwelijke subfertiliteit. 

 
Allereerst worden de selectiecriteria voor de 3 bovenvermelde categorieën besproken. 
Daarna worden de resultaten voorgesteld en besproken.  
 
 
Mannelijke subfertiliteit aan de hand van semenanalyses 
 
Bij koppels met vermoeden van subfertiliteit wordt in praktisch alle gevallen een 
semenanalyse bij de man uitgevoerd. Hiervoor zijn twee mogelijke nomenclatuurcodes (zie 
Tabel 9).  
 
Om enkel de semenanalyses te selecteren die worden uitgevoerd in het kader van 
subfertiliteit, worden mannen die een sterilisatie of een herstel van sterilisatie ondergaan, 
uitgesloten van de analyse, m.a.w. exclusie van patiënten die een semenanalyse ondergaan 
na volgende ingrepen: 

- onderbinden van een ductus deferens (codes 260794 / 260805). 
- vaso-epididymostomie of vaso-vasostomie onder operatiemicroscoop (codes 260772 

/ 260783) 
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In beide gevallen wordt de semenanalyse uitgevoerd ter controle van een ingreep en is er 
dus geen relatie met fertiliteitsproblemen binnen het koppel. 
 
Een andere mogelijke reden voor exclusie is het uitvoeren van semenanalyse bij 
spermadonoren. Ook hier is er geen relatie met een fertiliteitsprobleem binnen het koppel. 
Er zijn echter geen criteria om spermadonoren te identificeren op basis van de beschikbare 
RIZIV gegevens. Spermadonoren worden dus meegeteld in de analyse. Er wordt echter 
aangenomen dat de proportie van spermadonoren in de totale hoeveelheid van patiënten met 
een semenanalyse zeer klein is. 
 
Als bijkomend selectiecriterium wordt een leeftijd afgebakend: enkel mannen ouder dan 20 
jaar worden meegenomen in de analyse. 
 
Er wordt gerekend met individuen en niet met prestaties d.w.z. indien eenzelfde persoon 
meerdere prestaties per jaar kreeg, wordt dit geteld als één observatie.  
 

Tabel 9: Lijst met RIVIZ codes voor semenanalyse 

Code 1 
(ambulant) 

Code 2 
(gehopitaliseerd) 

Verstrekking 

550012 550023 Tellen en mobiliteit van spermatozoïden in sperma (Maximum 1) 
Klasse 13 

550034 550045 Morfologisch onderzoek van sperma na kleuring (Maximum 1) 
Klasse 15 

 
 
Medicatie voor vrouwelijke subfertiliteit: hormonale stimulatie 
 
Vrouwen met fertiliteitsproblemen krijgen vaak medicatie voor hormonale stimulatie 
voorgeschreven. We vertrekken voor onze analyses vanuit een minimale lijst met medicatie 
die bijna uitsluitend voor subfertiliteit wordt voorgeschreven (groep van gonadotrofines). 
Deze minimale lijst bestaat uit volgende producten: Clomid - Menopur - Gonal F - Puregon 
- Humegon - Metrodin - Pregnyl  
Nota: Ovitrelle stond oorspronkelijk ook op de minimale lijst maar is pas sinds mei 2006 in 
de handel en valt dus buiten onze steekproef. 
Werken met een minimale lijst betekent dat we kiezen voor een aantal 
‘zekerheidscategorieën’, d.w.z. er zullen weinig vals positieve observaties worden 
meegenomen in de analyse. Dit impliceert echter ook dat we een onvolledige lijst maken. 
We missen hierdoor een groep van medicatie die gebruikt kan worden in het kader van een 
fertiliteitsbehandeling maar die ook andere indicaties heeft. Het is onmogelijk gebleken om 
op basis van de RIZIV-gegevens een zodanige selectie te maken op basis van ingrepen en/of 
medicatie (bijv. door bepaalde algoritmen in te voeren) dat we een heel specifieke en toch 
volledige selectie hebben van vrouwen met subfertiliteit.  
 
Als bijkomend selectiecriterium wordt een leeftijd afgebakend: enkel vrouwen tussen de 20 
en 47 jaar worden meegenomen in de analyse. 
 
Er wordt gerekend met individuen en niet met prestaties d.w.z. indien eenzelfde persoon 
meerdere prestaties per jaar kreeg, wordt dit geteld als één observatie.  
Ingrepen voor vrouwelijke subfertiliteit 
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Een aantal ingrepen worden uitsluitend toegepast in het kader van een 
vruchtbaarheidsbehandeling (Tabel 10). Deze ingrepen werden geselecteerd en vormen een 
minimale lijst, d.w.z. dat we werken met zes zekerheidscategorieën. Er geldt hier echter 
dezelfde bemerking als bij de selectie van de medicatie voor hormonale stimulatie, namelijk 
dat we een zeer specifieke maar geen volledige selectie maken.  
 
Als bijkomend selectiecriterium wordt een leeftijd afgebakend: enkel vrouwen tussen de 20 
en 47 jaar worden meegenomen in de analyse. 
 
Er wordt gerekend met individuen en niet met prestaties d.w.z. indien eenzelfde persoon 
meerdere prestaties per jaar kreeg, wordt dit geteld als één observatie.  
 

Tabel 10: Lijst met RIZIV codes voor ingrepen bij vrouwen met subfertiliteit 
Code 1 
(ambulant) 

Code 2 
(gehospital.)  

Verstrekking 

203416* 203420* Paracervicale anesthesie tijdens een follikelaspiratie met het 
oog op een in vitro fertilisatie  

431410 431421 Kymografische insufflatie der eileiders en/of inspuiting van 
contrastmiddel voor hysterosalpingografie en/of intratubaire 
inspuiting van therapeutisch produkt. 

432434 432445 Follikelaspiratie door punctie onder echografische controle of 
laparoscopie 

432530 432541 Eierstokplastiek of myomectomie (myoom met een doorsnede 
van minder dan 2 cm) of  behandeling van endometriose met 
pathologisch-anatomische bevestiging 

432692 432703 Laparoscopie voor ingreep op tubae, inclusief het 
pneumoperitoneum 

432714 432725 Plaatsen van een embryo na in vitro fertilisatie 
* RIZIV code ingevoerd op 01/04/2003. Deze codes komen dus niet voor in 2002 en slechts gedeeltelijk in 2003. 
 
 
Endometriose 
 
Slechts 2 ingrepen worden uitsluitend toegepast in het kader van endometriose. Deze 
ingrepen werden geselecteerd en vormen een minimale lijst. Daarnaast werden een aantal 
behandelingen geselecteerd die mogelijk maar niet exclusief worden toegepast bij 
endometriose. Indien we deze ingrepen samentellen met de minimale lijst vormen ze een  
maximale lijst (Tabel 11). De gegevens werden opgevraagd per leeftijdscatergorie.  
 
Er wordt gerekend met individuen en niet met prestaties d.w.z. indien eenzelfde persoon 
meerdere prestaties per jaar kreeg, wordt dit geteld als één observatie.  
 
 
 
 
 

Tabel 11: Lijst met RIZIV codes voor ingrepen in kader van endometriose 
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Code 1 
(ambulant) 

Code 2 
(gehospital.)  

Verstrekking 

Zeker endometriose 
431211 431222 Radicale kuur wegens pelvische endometriose 
432530 432541 Eierstokplastiek of myomectomie (myoom met een doorsnede 

van minder dan 2 cm) of  behandeling van endometriose met 
pathologisch-anatomische bevestiging 

Mogelijk endometriose 
350512 350253 Laparoscopie zonder afname voor biopsie, inclusief 

pneumoperitoneum 
353253 353264 Laparoscopie met afname voor biopsie, inclusief 

pneumoperitoneum 
432493 532504 Diagnostische laparoscopie zonder biopsie, inclusief het 

pneumoperitoneum 
432515 432526 Diagnostische laparoscopie met biopsie of cytologie, inclusief 

het pneumoperitoneum 
432596 432600 Kystectomie van de eierstokken met of zonder 

eierstokplastiek, met pathologisch-anatomische bevestiging 
 
 
 
• Resultaten en discussie 
 
Mannelijke subfertiliteit aan de hand van semenanalyses 
 
(a) Analyse van totale groep 
 
In Tabel 12 wordt een overzicht gegeven van de totale steekproefgrootte, het aantal 
prestaties bij personen die buiten de leeftijdsselectie vallen, en het totaal aantal mannen met 
1 of meerdere semenanalyses voor de jaren 2002, 2003 en 2004. Dit zijn de gegevens voor 
de steekproef (selectie 1/40 voor 0-64 jaar en selectie 1/20 vanaf 65 jaar).    
 

Tabel 12: Overzicht van aantal observaties in de steekproef voor 3 analysejaren 

Steekproefgegevens 2002 2003 2004 
Aantal mannen met één of meerdere semenanalyses 473 526 536 
Aantal buiten leeftijdsselectie (< 20 jaar) *  4 7 1 
Totaal aantal mannen in de steekproef (≥ 20 jaar) 109.994 112.109 113.176 
* deze personen zijn niet meegeteld in de analyse omdat leeftijd < 20 jaar een exclusiecriterium is. 
Lijst met RIZIV codes voor semenanalyse: zie Tabel 9 
 
Het totaal aantal personen werd ook doorgerekend naar absolute aantallen in de Belgische 
bevolking op basis van bovenstaande selectieratio’s (Tabel 13). Indien we deze cijfers 
vergelijken met de gegevens van de Belgische bevolking volgens het NIS 
(http://www.statbel.fgov.be/figures/population_nl.asp), dan zien we dat de steekproef een 
goede weergave is van het totaal aantal mannelijke Belgische inwoners. We kunnen 
dezelfde berekeningen uitvoeren voor het aantal mannen dat een semenanalyse ondergaat, 
maar de betrouwbaarheid van de gegevens hangt uiteraard niet alleen af van de kwaliteit 
van de onderliggende gegevens, maar ook van de kwaliteit van de selectiecriteria. 
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Tabel 13: Extrapolatie van IMA data in steekproef naar Belgische bevolking en vergelijking 

met NIS data. 

Totaal aantal mannen - steekproef geëxtrapoleerd naar totale bevolking 
Jaartal Observatie In IMA dataset  Volgens NIS* 
2002 Mannen, ouder dan 20 jaar 3.701.560 3.811.067 
 Mannen, 20-64 jaar 3.003.360 3.094.653 
 Mannen, 65+     698.200    716.414 
2003 Mannen, ouder dan 20 jaar 3.758.720 3.836.503 
 Mannen, 20-64 jaar 3.033.080 3.110.779 
 Mannen, 65+     725.640    725.724 
2004 Mannen, ouder dan 20 jaar 3.787.800 3.856.606 
 Mannen, 20-64 jaar 3.048.560 3.120.599 
 Mannen, 65+     739.240    736.007 
Aantal mannen met semenanalyse - steekproef geëxtrapoleerd naar totale bevolking 
Jaartal Observatie In IMA dataset   
2002 Mannen, ouder dan 20 jaar 18.860 - 
2003 Mannen, ouder dan 20 jaar 20.960 - 
2004 Mannen, ouder dan 20 jaar 21.380 - 
* bron: NIS (http://www.statbel.fgov.be/figures/population_nl.asp) 
 
(b) Analyse volgens leeftijd 
 
Voor iedere leeftijd vanaf 20 jaar werd berekend welk percentage van de mannen een 
semenanalyse heeft ondergaan (Figuur 24). Voor de 3 afzonderlijke analysejaren (2002, 
2003, 2004) liggen de cijfers in dezelfde range. De meeste semenanalyses worden 
uitgevoerd bij mannen tussen de 25 en 45 jaar, met een piek rond de leeftijd van 30 jaar: in 
2002 lag het hoogste percentage bij de 31-jarige mannen, waar 2,3% een semenanalyse liet 
uitvoeren; in 2003 onderging 2,3% van de 31- jarigen een semenanalyse en in 2004 lag de 
piek bij de 29-jarigen met 2,1%. Na de leeftijd van 50 jaar komen semenanalyses nog 
slechts weinig voor. 
 
Voor de totale leeftijdsgroep werden volgende percentage berekend: in 2002 onderging 
0,43% van de mannen (473 op 109.994 mannen) een semenanalyse; in 2003 bedroeg dit 
percentage 0,47% (526 op 112.109) en in 2004 bedroeg dit 0,47% (536 op 113.176). Dit 
zijn cijfers voor alle leeftijdsgroepen en voor heel België. 
 
Het aantal semenanalyses neemt sterk af tussen de leeftijd van 40 en 50 jaar. Door de hele 
leeftijdsgroep boven de 20 jaar te nemen, wordt het percentage mannen met een 
semenanalyse sterk ‘verdund’ omdat een grote groep mannen wordt meegenomen in de 
noemer zonder dat zij een bijdrage leveren tot de teller. Daarom werd beslist om in de 
verdere analyses de leeftijdsgroep af te bakenen tussen 20 en 47 jaar. Deze specifieke 
leeftijdsrange werd gekozen omdat ze dan analoog is aan de leeftijdsselectie bij de vrouwen 
(zie verder). 
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Figuur 24: Percentage mannen dat semenanalyse ondergaat (t.o.v. totaal aantal mannen 

van die leeftijd) per leeftijd en voor 3 analysejaren 

 
 
(c) Analyse volgens geografische ligging  
 
Omwille van privacy redenen was de kleinste geografische eenheid voor het opvragen van 
de IMA gegevens het niveau van het arrondissement. De gegevens werden verstrekt voor 
alle Belgische arrondissementen, maar in dit rapport waren we enkel geïnteresseerd in de 
Vlaamse regio.  
 
Tabel 14 geeft de cijfers en berekeningen per arrondissement. We merken op dat sommige 
aantallen (bijvoorbeeld in kleine arrondissementen zoals Diksmuide, Veurne of Ieper) klein 
zijn en dus relatief meer afhankelijk zijn van de manier waarop de steekproef is getrokken.  
 
Het percentage mannen dat in 2002, in 2003 en in 2004 een semenanalyse heeft ondergaan, 
uitgedrukt als % van het totaal aantal mannen tussen 20 en 47 jaar (cursief gedrukte cijfers 
in Tabel 14) wordt visueel voorgesteld in Figuur 25. Ter vergelijking wordt het gemiddelde 
percentage van alle arrondissementen over de 3 jaren gegeven (zie blauwe stippellijn); dit 
bedroeg 0,47%. Er zijn 5 arrondissementen waar het percentage voor de 3 analysejaren 
onder het Vlaamse gemiddelde ligt, namelijk Halle-Vilvoorde, Ieper, Kortrijk, Oostende en 
Oudenaarde. In Antwerpen, Turnhout, Brugge, Veurne en Dendermonde liggen de 
percentages gedurende de drie opeenvolgende jaren boven het Vlaams gemiddelde. Deze 
vergelijking is slechts zeer indicatief omdat het enkel een beoordeling ‘op zicht’ is (niet 
gebaseerd op een statistische berekening). Het lijkt in dit stadium van de analyse echter niet 
relevant om op het niveau van de arrondissementen statistische analyses uit te voeren, 
omdat de indeling te grof is.  
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Figuur 25: Percentage mannen dat semenanalyse ondergaat (t.o.v. de totale mannelijke 
bevolking van 20-47 jaar) voor de 22 Vlaamse arrondissementen en voor 3 analysejaren. 
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Tabel 14: Aantal en % (t.o.v. totaal) mannen die semenanalyse ondergaan voor de 22 Vlaamse arrondissementen en voor 3 analysejaren   

 
 

Nummer 
arrondissement

Naam arrondissement mannen met 
semenanalyse

20-47 jaar 

alle  
mannen 

20-47 jaar

% mannen met 
semenanalyse

20-47 jaar 

alle 
mannen 

20-47 jaar

% 2003 mannen met 
semenanalyse

20-47 jaar

alle 
mannen 
20-47 jaar

% 2004 

11 ANTWERPEN 56 10274 0.55 50 10481 0.48 51 10592 0.48 
12 MECHELEN 15 3503 0.43 19 3574 0.53 16 3601 0.44 
13 TURNHOUT 33 4512 0.73 26 4654 0.56 28 4718 0.59 

23 HALLE VILVOORDE 24 6066 0.40 26 6204 0.42 21 6260 0.34 
24 LEUVEN 23 5055 0.45 19 5131 0.37 26 5184 0.50 

31 BRUGGE 16 3015 0.53 20 3082 0.65 18 3115 0.58 
32 DIKSMUIDE 2 539 0.37 4 547 0.73 4 552 0.72 
33 IEPER 2 1183 0.17 4 1204 0.33 4 1211 0.33 
34 KORTRIJK 8 3079 0.26 7 3141 0.22 12 3167 0.38 
35 OOSTENDE 6 1636 0.37 7 1670 0.42 6 1697 0.35 
36 ROESELARE 5 1596 0.31 10 1621 0.62 10 1643 0.61 
37 TIELT 5 1013 0.49 3 1032 0.29 5 1033 0.48 
38 VEURNE 4 652 0.61 7 675 1.04 5 694 0.72 

41 AALST 11 3048 0.36 15 3101 0.48 14 3109 0.45 
42 DENDERMONDE 10 2023 0.49 11 2055 0.54 11 2095 0.53 
43 EEKLO 3 852 0.35 3 881 0.34 7 902 0.78 
44 GENT 19 5530 0.34 25 5596 0.45 31 5631 0.55 
45 OUDENAARDE 4 1278 0.31 1 1300 0.08 3 1311 0.23 
46 ST-NIKLAAS 10 2457 0.41 14 2517 0.56 14 2542 0.55 

71 HASSELT 20 4376 0.46 22 4506 0.49 21 4533 0.46 
72 MAASEIK 18 2243 0.80 10 2318 0.43 15 2359 0.64 
73 TONGEREN 12 1943 0.62 9 1982 0.45 15 2002 0.75 

VLAANDEREN 306 65873 0.46 312 67272 0.46 337 67951 0.50 

2002 2003 2004
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Vertrekkende vanuit de gegevens van het aantal mannen dat semenanalyse ondergaat in de 
steekproef kunnen we een extrapolatie doen naar de totale Vlaamse bevolking door de 
cijfers uit de steekproef met 40 te vermenigvuldigen.  
 
We kunnen het aantal mannen dat semenanalyse ondergaat zien als een maat voor het aantal 
koppels met vruchtbaarheidsproblemen. Het is dus zinvol om deze gegevens te relateren 
met het aantal geboorten per jaar. De geboortecijfers per arrondissement worden jaarlijks 
gepubliceerd door het NIS (http://www.statbel.fgov.be/figures/download_nl.asp#2). Voor 
2004 zijn er geen cijfers beschikbaar, daarom werden de data van 2005 gebruikt. Het 
percentage semenanalyses, uitgedrukt als een percentage van het aantal geboorten bedroeg 
20,5 % (12.240 semenanalyses op 59.725 geboorten) in 2002; 20,8% (12.480 op59.964) in 
2003 en 13.480 op 63.906) in 2004.  
 
De cijfers zijn waarschijnlijk een overschatting omwille van volgende redenen:  

- Het aantal semenanalyses dat wordt uitgevoerd is waarschijnlijk een goede maat 
voor het aantal koppels waar er een vermoeden is van subfertiliteit, aangezien 
ongeveer elke man van een koppel dat de kliniek consulteert voor 
zwangerschapsproblemen een semenanalyse zal ondergaan. Uiteindelijk zullen er 
echter een aantal koppels zijn waar geen fertiliteitsprobleem wordt vastgesteld, en 
dit kunnen we niet afleiden uit het aantal semenanalyses 

- We weten niet hoeveel koppels met vruchtbaarheidsproblemen ook effectief 
zwanger worden. Dit wil dus zeggen dat er observaties voorkomen in de teller die 
niet voorkomen in de noemer, wat het percentage dus zal verhogen. 

- Geboortes en zwangerschappen komen niet helemaal overeen. Eigenlijk zou het 
aantal geboorten verminderd moeten worden met het aantal 
meerlingzwangerschappen om te komen tot een maat voor zwangerschappen. In 
theorie kan dit berekend worden omdat de gegevens over het aantal 
meerlingenzwangerschappen gekend zijn vanuit de SPE databank. 

  
 
Medicatie voor vrouwelijke subfertiliteit: hormonale stimulatie 
 
(a) Analyse van de totale groep 
 
In Tabel 15 wordt een overzicht gegeven van de totale steekproefgrootte, het aantal 
prestaties bij personen die buiten de leeftijdsselectie vallen, en het totaal aantal vrouwen die 
hormonale stimulatie (1 of meerdere medicaties) krijgen voor de jaren 2002, 2003 en 2004. 
Dit zijn de gegevens voor de steekproef (selectie 1/40).    
 

Tabel 15:  Overzicht van aantal observaties in de steekproef voor 3 analysejaren 

Steekproefgegevens 2002 2003 2004 
Aantal vrouwen met hormonale stimulatie (HS)  490 539 588 
Aantal vrouwen buiten leeftijdsselectie (<20/>47 j.) * 11 11 16 
Totaal aantal vrouwen in de steekproef (20-47 jaar) 49.251 49.509 49.441 
* deze personen zijn niet meegeteld in de analyse omdat leeftijd 20-47 jaar een selectiecriterium is. 
Lijst met medicatie voor hormonale stimulatie: zie blz. 68. 
 
De vergelijking met NIS gegevens om na te gaan of het totaal aantal vrouwen in de IMA databank 
volledig is, is niet mogelijk omdat NIS geen gegevens verstrekt voor de leeftijdscategorie 20-47 jaar. 
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We gaan er echter van uit dat de selectie van vrouwen in de IMA databank vergelijkbaar is met die 
van de mannen, en dat de databank dus een vrij volledig beeld zal geven voor de totale Belgische 
populatie.  
 
 
(b) Analyse volgens leeftijd 
 
Er werd voor iedere leeftijd tussen 20 en 47 jaar berekend welk percentage van de vrouwen  
HS krijgt (Figuur 26). Voor de 3 afzonderlijke analysejaren (2002, 2003, 2004) liggen de 
cijfers in dezelfde range. De meeste hormonale stimulatie wordt uitgevoerd bij vrouwen 
tussen de 25 en 40 jaar. Er is geen duidelijke piek, maar tussen de leeftijd van 27 en 35 jaar 
is er eerder een constant hoog ‘plateau’ waarbij 2 à 3% van de vrouwen HS krijgt. In 2002 
en 2003 lag het hoogste percentage bij de 29-jarige vrouwen, waar 2,6% HS gebruikte; in 
2004 werd de hoogste waarde - namelijk 3,2% - vastgesteld bij 33-jarige vrouwen. 
 
Voor de totale leeftijdsgroep van 20 tot 47-jarige vrouwen werden volgende percentages 
berekend: in 2002 kreeg 0,99% van de vrouwen HS (490 op 49.251 vrouwen); in 2003 
bedroeg dit percentage 1,09% (539 op 49.509) en in 2004 bedroeg dit 1,19% (588 op 
49.441). Dit is ieder jaar een stijging van 10%. Het gaat om cijfers voor heel België (cijfers 
voor Vlaanderen: zie verder). Deze toename is deels te verklaren door veranderingen in het 
terugbetalingssysteem. 
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Figuur 26: Percentage vrouwen dat hormonale stimulatie krijgt (t.o.v. totaal aantal 

vrouwen van die leeftijd) per leeftijd en voor 3 analysejaren 

 
 
 
(c) Analyse volgens geografische ligging  
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De gegevens werden door IMA verstrekt op niveau van arrondissement. In dit rapport 
worden enkel de arrondissementen van de Vlaamse regio beschouwd.  
 
Tabel 16 geeft de cijfers en berekeningen per arrondissement. Het gemiddelde percentage 
vrouwen dat HS kreeg in de leeftijdsgroep 20-47 jaar bedroeg voor alle Vlaamse 
arrondissementen samen 0,91% in 2002; 1,00% in 2003 en 1,10% in 2004. Ook hier zien we 
dus een toename van 10% per jaar. We merken op dat sommige aantallen (bijvoorbeeld in 
kleine arrondissementen zoals Eeklo, Diksmuide, Veurne of Ieper) klein zijn en dus relatief 
meer afhankelijk zijn van de manier waarop de steekproef is getrokken.  
 
Figuur 27 geeft per Vlaams arrondissement het percentage vrouwen in de leeftijdsgroep 20-
47 jaar dat in 2002, in 2003 en in 2004 HS kreeg (cursief gedrukte cijfers in Tabel 16). Ter 
vergelijking wordt het gemiddelde percentage van alle Vlaamse arrondissementen over de 3 
jaren gegeven (zie blauwe stippellijn); dit bedroeg 1.09%. Er zijn heel wat 
arrondissementen waar het percentage voor de 3 analysejaren onder het Vlaamse 
gemiddelde ligt, namelijk Mechelen, Turnhout, Diksmuide, Ieper, Oostende, Tielt, Veurne, 
Hasselt, Tongeren. Merk op dat het vaak om kleine arrondissementen gaat waar in de 
steekproef slechts 1 of enkele gevallen voorkomen. Enkel in Aalst lagen de percentages 
gedurende de drie opeenvolgende jaren boven het Vlaams gemiddelde. Deze vergelijking is 
slechts zeer indicatief omdat het enkel een beoordeling ‘op zicht’ is (niet gebaseerd op een 
statistische berekening). Het lijkt in dit stadium van de analyse echter niet relevant om op 
het niveau van de arrondissementen statistische analyses uit te voeren, omdat de indeling te 
grof is.  
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Figuur 27: Percentage vrouwen dat hormonale stimulatie (HS) krijgt in de leeftijdsklasse 
20-47 jaar voor de 22 Vlaamse arrondissementen en voor 3 analysejaren. 
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Tabel 16: Aantal en percentage vrouwen in de leeftijdsklasse 20-47 jaar die hormonale stimulatie krijgen voor de 22 Vlaamse 
arrondissementen en voor 3 analysejaren   

ARR_NR ARR_NAAM
# vrouwen 

met HS
# vrouwen 
20-47 jaar % 2002

# vrouwen 
met HS

# vrouwen 
20-47 jaar % 2003

# vrouwen 
met HS

# vrouwen 
20-47 jaar %2004

11 ANTWERPEN 45 4387 1.03 60 4453 1.35 63 4457 1.41
12 MECHELEN 9 1547 0.58 14 1561 0.90 9 1555 0.58
13 TURNHOUT 13 1975 0.66 13 1978 0.66 17 1971 0.86

23 HALLE VILVOORDE 27 2641 1.02 34 2671 1.27 37 2679 1.38
24 LEUVEN 24 2290 1.05 21 2306 0.91 28 2294 1.22

31 BRUGGE 16 1269 1.26 13 1250 1.04 15 1253 1.20
32 DIKSMUIDE 1 240 0.42 2 250 0.80 2 254 0.79
33 IEPER 3 482 0.62 4 492 0.81 4 504 0.79
34 KORTRIJK 11 1324 0.83 9 1332 0.68 18 1355 1.33
35 OOSTENDE 4 606 0.66 2 609 0.33 5 606 0.83
36 ROESELARE 10 659 1.52 9 663 1.36 7 663 1.06
37 TIELT 1 427 0.23 2 428 0.47 4 420 0.95
38 VEURNE 2 227 0.88 1 232 0.43 2 232 0.86

41 AALST 15 1321 1.14 18 1325 1.36 15 1317 1.14
42 DENDERMONDE 7 917 0.76 14 913 1.53 11 905 1.22
43 EEKLO 1 384 0.26 5 374 1.34 6 368 1.63
44 GENT 16 2446 0.65 18 2469 0.73 30 2460 1.22
45 OUDENAARDE 3 537 0.56 3 537 0.56 7 534 1.31
46 ST-NIKLAAS 15 1043 1.44 12 1057 1.14 10 1040 0.96

71 HASSELT 17 1997 0.85 17 1996 0.85 10 1972 0.51
72 MAASEIK 15 1008 1.49 10 1016 0.98 10 1022 0.98
73 TONGEREN 4 825 0.48 6 818 0.73 6 827 0.73

TOTAAL 259 28552 0.91 287 28730 1.00 316 28688 1.10

2002 2003 2004
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Vertrekkende vanuit de gegevens in de steekproef van het aantal vrouwen dat HS krijgt, 
kunnen we een extrapolatie doen naar de totale Vlaamse bevolking door de cijfers uit de 
steekproef met 40 te vermenigvuldigen. De geboortecijfers per arrondissement worden 
jaarlijks gepubliceerd door het NIS 
(http://www.statbel.fgov.be/figures/download_nl.asp#2). Voor 2004 zijn er geen cijfers 
beschikbaar, daarom werden de data van 2005 gebruikt.  
 
Het aantal vrouwen dat HS krijgt, uitgedrukt t.o.v. het aantal geboorten bedraagt 17,3 % 
(10.360 op 59.725 geboorten) in 2002, 19,1% (11.480 op 59.964) in 2003 en 19,8% (12.640 
op 63.906) in 2004.  
 
De cijfers zijn waarschijnlijk een overschatting omwille van volgende redenen:  

- We weten niet hoeveel vrouwen die hormoonstimulatie krijgen ook effectief 
zwanger worden. Dit wil dus zeggen dat er observaties voorkomen in de teller die 
niet voorkomen in de noemer, wat het percentage dus zal verhogen. 

- Geboortes en zwangerschappen komen niet helemaal overeen. Eigenlijk zou het 
aantal geboorten verminderd moeten worden met het aantal 
meerlingzwangerschappen om te komen tot een maat voor zwangerschappen. In 
theorie kan dit berekend worden omdat de gegevens over het aantal 
meerlingenzwangerschappen gekend zijn vanuit de SPE databank. 

 
 
 
Ingrepen voor vrouwelijke subfertiliteit. 
 
(a) Analyse van de totale groep 
 
In Tabel 17 wordt een overzicht gegeven van de totale steekproefgrootte, het aantal 
prestaties bij personen die buiten de leeftijdsselectie vallen, en het totaal aantal vrouwen 
met 1 of meerdere ingrepen voor de jaren 2002, 2003 en 2004. Dit zijn de gegevens voor de 
steekproef (selectie 1/40).    
 

Tabel 17: Overzicht van aantal observaties in de steekproef voor 3 analysejaren 

Steekproefgegevens 2002 2003 2004 
Aantal vrouwen met 1 of meer geselecteerde ingrepen  655 622 706 
Aantal vrouwen buiten leeftijdsselectie (<20/>47 j.) * 86 67 56 
Totaal aantal vrouwen in de steekproef (20-47 jaar) 49.251 49.509 49.441 
* deze personen zijn niet meegeteld in de analyse omdat leeftijd 20-47 jaar een selectiecriterium is. 
Lijst met RIVIZ codes voor geselecteerde ingrepen: zie Tabel 10. 
 
 
(b) Analyse volgens leeftijd 
 
Er werd voor iedere leeftijd tussen 20 en 47 jaar berekend welk percentage van de vrouwen  
een ingreep kreeg (Figuur 28). Voor de 3 afzonderlijke analysejaren (2002, 2003, 2004) 
liggen de cijfers in dezelfde range. Ook hier is er niet echt sprake van een piek maar 
schommelt het percentage gedurende de hele periode tussen 25 en 40 jaar rond de 2%. In 
2002 lag het hoogste percentage bij de 31-jarige vrouwen, waar 2,5% van de vrouwen een 
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ingreep voor subfertiliteit kreeg; in 2003 werd de hoogste waarde - namelijk 2,6% - 
vastgesteld bij 29-jarige vrouwen; in 2004 bedroeg het hoogste percentage 2.9% bij de 31-
jarigen. 
 
Voor de totale leeftijdsgroep van 20 tot 47-jarige vrouwen werden volgende percentages 
berekend: in 2002 kreeg 1,33% van de vrouwen (655 op 49.251) vrouwen een ingreep, in 
2003 was dit 1.26% (622 op 49.509) en in 2004 was dit 1.43% (706 op 49.441 vrouwen). 
De cijfers blijven dus ongeveer constant over de 3 jaren. Het gaat om cijfers voor heel 
België (cijfers voor Vlaanderen: zie verder). 
 
 
(c) Analyse van de gegevens: volgens geografische ligging  
 
De gegevens werden door IMA verstrekt op niveau van arrondissement. In dit rapport 
worden enkel de arrondissementen van de Vlaamse regio beschouwd.  
 
Tabel 18 geeft de cijfers en berekeningen per arrondissement. Het gemiddelde percentage 
vrouwen dat HS kreeg in de leeftijdsgroep 20-47 jaar bedroeg voor alle Vlaamse 
arrondissementen samen 1.16% in 2002; 1,07% in 2003 en 1,23% in 2004.  
Figuur 28  geeft per Vlaams arrondissement het percentage vrouwen in de leeftijdsgroep 20-
47 jaar dat in 2002, in 2003 en in 2004 een ingreep voor subfertiliteit onderging (cursief 
gedrukte cijfers in Tabel 18). 
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Figuur 28: Percentage vrouwen dat ingreep voor subfertiliteit kreeg (t.o.v. totaal aantal 

vrouwen van die leeftijd) per leeftijd en voor 3 analysejaren 
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Tabel 18: Aantal en percentage vrouwen in de leeftijdsklasse 20-47 jaar die hormonale stimulatie krijgen voor de 22 Vlaamse 
arrondissementen en voor 3 analysejaren   

ARR_NR ARR_NAAM
# vrouwen 

met ingreep
# vrouwen 
20-47 jaar % 2002

# vrouwen 
met îngreep

# vrouwen 
20-47 jaar % 2003

# vrouwen 
met îngreep

# vrouwen 
20-47 jaar %2004

11 ANTWERPEN 63 4387 1,44 60 4453 1,35 66 4457 1,48
12 MECHELEN 11 1547 0,71 14 1561 0,90 11 1555 0,71
13 TURNHOUT 22 1975 1,11 14 1978 0,71 24 1971 1,22

23 HALLE VILVOORDE 32 2641 1,21 31 2671 1,16 44 2679 1,64
24 LEUVEN 21 2290 0,92 22 2306 0,95 23 2294 1,00

31 BRUGGE 14 1269 1,10 13 1250 1,04 0 1253 0,00
32 DIKSMUIDE 2 240 0,83 4 250 1,60 0 254 0,00
33 IEPER 2 482 0,41 3 492 0,61 8 504 1,59
34 KORTRIJK 9 1324 0,68 13 1332 0,98 21 1355 1,55
35 OOSTENDE 6 606 0,99 8 609 1,31 9 606 1,49
36 ROESELARE 12 659 1,82 9 663 1,36 9 663 1,36
37 TIELT 2 427 0,47 4 428 0,93 5 420 1,19
38 VEURNE 1 227 0,44 0 232 0,00 4 232 1,72

41 AALST 18 1321 1,36 21 1325 1,58 16 1317 1,21
42 DENDERMONDE 10 917 1,09 10 913 1,10 11 905 1,22
43 EEKLO 3 384 0,78 5 374 1,34 2 368 0,54
44 GENT 39 2446 1,59 30 2469 1,22 38 2460 1,54
45 OUDENAARDE 5 537 0,93 1 537 0,19 6 534 1,12
46 ST-NIKLAAS 15 1043 1,44 6 1057 0,57 12 1040 1,15

71 HASSELT 25 1997 1,25 22 1996 1,10 25 1972 1,27
72 MAASEIK 13 1008 1,29 10 1016 0,98 12 1022 1,17
73 TONGEREN 6 825 0,73 8 818 0,98 6 827 0,73

TOTAAL 331 28552 1,16 308 28730 1,07 352 28688 1,23

2002 2003 2004
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Figuur 29: Percentage vrouwen dat ingreep voor subfertiliteit kreeg, uitgedrukt t.o.v. totaal 
aantal vrouwen in leeftijdsklasse 20-47 jaar voor de 22 Vlaamse arrondissementen en voor 

3 analysejaren. 

 
Vertrekkende vanuit de gegevens in de steekproef van het aantal vrouwen dat een ingreep 
voor subfertiliteit krijgt, kunnen we een extrapolatie doen naar de totale Vlaamse bevolking 
door de cijfers uit de steekproef met 40 te vermenigvuldigen. De geboortecijfers per 
arrondissement worden jaarlijks gepubliceerd door het NIS 
(http://www.statbel.fgov.be/figures/download_nl.asp#2). Voor 2004 zijn er geen cijfers 
beschikbaar, daarom werden de data van 2005 gebruikt.  
 
Het aantal vrouwen dat een ingreep voor subfertiliteit krijgt, uitgedrukt t.o.v. het aantal 
geboorten bedraagt 22,2% (13.240 op 59.725 geboorten) in 2002, 20,5% (12.320 op 59.964) 
in 2003 en 22,0% (14.080 op 63.906) in 2004.  
 
De cijfers zijn waarschijnlijk een overschatting omwille van volgende redenen:  

- We weten niet hoeveel vrouwen die een ingreep voor subfertiliteit krijgen ook 
effectief zwanger worden. Dit wil dus zeggen dat er observaties voorkomen in de 
teller die niet voorkomen in de noemer, wat het percentage dus zal verhogen. 

- Geboortes en zwangerschappen komen niet helemaal overeen. Eigenlijk zou het 
aantal geboorten verminderd moeten worden met het aantal 
meerlingzwangerschappen om te komen tot een maat voor zwangerschappen. In 
theorie kan dit berekend worden omdat de gegevens over het aantal 
meerlingenzwangerschappen gekend zijn vanuit de SPE databank. 
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Endometriose. 
 
Voor endometriose werd een verkennende analyse uitgevoerd op basis van de gegevens van 
2004. Zowel het aantal vrouwen dat een ingreep kreeg die zeker wijst op endometriose 
(minimale lijst) als het aantal vrouwen dat een ingreep kreeg die zeker óf mogelijk wijst op 
endometriose (maximale lijst) (voor selectie van codes: zie Tabel 11) werden uitgedrukt als 
percentage van het totaal aantal vrouwen in deze leeftijdscategorie. In totaal waren er data 
van 95.332 vrouwen in de steekproef beschikbaar. In deze steekproef kregen 53 vrouwen 
een ingreep die zeker verwijst naar endometriose en 435 vrouwen kregen een ingreep die 
zeker of mogelijk verwijst naar endometriose. De opsplitsing per leeftijdscategorie wordt 
gegeven in Figuur 30. 
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Figuur 30: Percentage vrouwen met endometriose op basis van IMA gegevens  
Voor definitie van minimale en maximale lijst: zie Tabel 11 
 
De percentages voor de minimale lijst lagen zeer laag (<0.1% van de vrouwen) en de marge 
tussen minimale en maximale lijst was groot, wat doet vermoeden dat de maximale lijst toch 
te aspecifiek is. De voorgestelde definitie is dus waarschijnlijk niet geschikt om de 
endometriose-patiënten te selecteren. Deze piste werd niet verder uitgewerkt binnen de IMA 
databank. 
 
 
• Algemene discussie IMA data 
 
De IMA databank is een volledige registratie van alle verzekerden in Vlaanderen. Er was 
inderdaad een goede overeenkomst tussen het aantal mannen in de databank (leeftijdsgroep 
≥ 20 jaar) en de gegevens van het NIS voor dezelfde leeftijdscategorie. Dit toont aan dat de 
steekproef een de totale Belgische bevolking weerspiegelt. Op basis hiervan mogen we nog 
niet beslissen dat de steekproef ook goed getrokken is voor de problematiek die we hier 
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bestuderen, namelijk het voorkomen van subfertiliteit, maar we gaan ervan uit dat een 
willekeurige trekking van 1 op 40 een goede selectie van de Belgische bevolking 
weerspiegelt. 
 
De grote uitdaging bij het werken met de IMA steekproef is het hanteren van de juiste 
selectiecriteria voor het berekenen van incidentiecijfers. Aangezien het doel van deze studie 
is om zowel mannelijke als vrouwelijke subfertiliteit in kaart te brengen, werden 
verschillende subanalyses uitgevoerd. 
 
Voor mannelijke subfertiliteit zijn we vertrokken vanuit semenanalyses. Het nadeel van 
deze methode is dat we op deze manier niet op niveau van de man werken, maar op niveau 
van het koppel omdat de mannelijke partner van ieder koppel waar een vermoeden is van 
subfertiliteit een semenanalyse ondergaat. Idealiter zouden we de resultaten van een 
uitgevoerde semenanalyse dus ook moeten kunnen koppelen aan de uitslag van het resultaat 
om een beeld te hebben van de subfertiliteit bij de man. Om dit probleem tegemoet te 
komen, werd het voorstel gelanceerd om een centrale databank over spermakwaliteit op te 
zetten in samenwerking met de fertiliteitsklinieken. 
 
Voor vrouwelijk subfertiliteit werden 2 afzonderlijke klassen geanalyseerd, namelijk het 
percentage vrouwen dat hormonale stimulatie kreeg en het percentage vrouwen dat een 
ingreep voor subfertiliteit kreeg. Hier zitten we op het niveau van het individu en kunnen 
we de uitkomst dus zien als een probleem bij de vrouw en niet bij het koppel. 
 
In het algemeen kunnen we zeggen dat de IMA databank interessante mogelijkheden heeft, 
maar dat de selectie nog fijnmaziger moet, en mogelijk nog meer inbreng van experten 
vereist. Voor de verdere analyses is het ook nodig om op een fijner geografisch niveau te 
werken dan dat van de arrondissementen. De vraag kan dan wel gesteld worden of het 
zinvol is om met de steekproef te werken (verdunningsgraad 1/40) of dat het beter zou zijn 
om met de volledige databank te werken. Dit brengt echter een hogere kostprijs met zich 
mee. 
 
Eén van de voordelen van de IMA databank is het feit dat de gegevens prospectief 
beschikbaar zijn. Dit voordeel werd momenteel nog onvoldoende geëxploiteerd omdat de 
verkenning van de gegevens eerder gericht was op het vergelijken van de 3 opeenvolgende 
jaren. Het zou echter ook interessant zijn om de gegevens over de 3 jaren te bekijken omdat 
dezelfde vrouwen/mannen vaak meerdere ingrepen/behandelingen ondergaan over 
verschillende jaren.  
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2.3.4 ASTRAIA 
 
Berekend voor volgende aandoeningen: 
- vrouwelijke subfertiliteit (n° 2); 
- mannelijke subfertiliteit en gestoorde sperma-kwaliteit (n° 3); 
 
 
• Methodologie 
 
De dataset werd opgebouwd op basis van het patiëntenbestand van het LUFC (zie paragraaf 
2.2.5). 
 
• Resultaten 
 
Vrouwelijke subfertiliteit 
 
Op basis van de dataset ‘ovulatieproblemen’ werd de kaart aangemaakt van het aandeel 
patiënten met ovulatieproblemen ten opzichte van de patiënten met en zonder die problemen 
(Figuur 31). De vrouwen in de databank met niet gekende diagnose (9.2%) werden niet 
meegenomen in de analyse. De gekozen cartografie is er een van combinatie van absolute 
aantallen en relatieve voorvallen. Dit laat meteen toe om de waarden van gemeenten die 
steunen op een gering aantal waarnemingen met omzichtigheid te behandelen. Op het eerste 
zicht is de spreiding van het fenomeen niet helemaal willekeurig. Er zijn enkele zones of 
gemeenten met hogere waarden zoals Hasselt en zijn zuidelijke aangrenzende gemeenten 
(niet het fruitgebied van Sint-Truiden zelf, wel de gemeenten ten noorden ervan), Tienen en 
randgemeenten, Tessenderlo-Ham, een aantal gemeenten tussen Zaventem en Antwerpen, 
een aantal gemeenten van Noord-Limburg. Deze kaart toont ook meteen de geografische 
oorsprong van de patiënten (hoe groter de cirkel, hoe meer patiënten).  
Indien de absolute aantallen van vorige kaart belangrijk zijn om de gegevens te kunnen 
relativeren, moeten ze ook geïnterpreteerd worden ten opzichte van de vrouwelijke 
bevolking. Om een idee te hebben van het relatieve belang van de patiënten ten opzichte 
van de herkomstbevolking werd gekozen om de patiënten te plaatsen ten opzichte van een 
referentiegroep van vrouwen van 30 tot 40 jaar in de betrokken gemeenten (Figuur 32). 
Theoretisch zou men kunnen stellen dat hoe hoger het aandeel patiënten, hoe groter de kans 
is dat er zich op die plaats problemen stellen omtrent de vruchtbaarheid. In de praktijk kan 
helaas dit besluit niet genomen worden omdat we niet beschikken over een patiëntenbestand 
voor heel Vlaanderen. Het kaartbeeld vertoont immers een duidelijk ‘concentrisch’ beeld 
ten opzichte van Leuven plus enkele hogere waarden van verder afgelegen gemeenten 
waarbij er twee mogelijke interpretaties zijn: ofwel is er een duidelijke aanwezigheid van 
doorverwijzen naar Leuven (Ieper-Roeselare), ofwel is er een vermoedelijk probleem. In dat 
laatste geval zou een hoge waarde op grotere afstand van Leuven (bijv. de omgeving van 
Turnhout, Mol, Antwerpen) ook op de kaart van de vrouwen met ovulatieproblemen met 
een hogere waarde moeten gekenmerkt zijn. De studie van de eerste kaart toont echter aan 
dat dit niet het geval is.  
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Figuur 31: Percentage vrouwelijke patiënten met ovulatieproblemen ten opzichte vrouwelijke patiënten in ASTRAIA databank met gekende 

diagnose 
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Figuur 32: Percentage vrouwelijke patiënten in ASTRAIA databank ten opzichte van de vrouwelijke Belgische bevolking van 30-40 jaar.
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Mannelijke subfertiliteit en sperma-kwaliteit 
 
Op basis van de databank werd een kaart gemaakt met de verhouding 
abnormaal/abnormaal+normaal (Figuur 33). Een eerste vaststelling is de 
afstandscomponente: de patiënten van het Leuvense vertonen meer gunstige waarden dan 
die van verderaf gelegen gemeenten. Men kan stellen dat wellicht patiënten die al meer 
geconsulteerd hebben bereid zijn een grotere afstand af te leggen of doorverwezen worden 
naar Leuven. Zo eenvoudig is het echter ook niet: een perfect afstandsverval zit er niet in, 
want indien hogere waarden in de Antwerpse agglomeratie worden waargenomen, worden 
meer gunstige waarden bereikt op een even grote afstand of zelfs op grotere afstand, en dit 
op basis van een groter patiëntenaantal. Net zoals voor de ovulatieproblemen spelen hier 
waarschijnlijk doorverwijsmechanismen vanuit de Antwerpse Kempen (Turnhout, Mol-
Geel) en het noordwesten van Limburg (Lommel, Neerpelt). Het gaat in deze gebieden 
duidelijk over meer patiënten dan in de Antwerpse agglomeratie. Dit blijkt ook uit de kaart 
die het aantal patiënten weergeeft ten opzichte van de mannelijke bevolking van 28 tot 43 
jaar (grootste groep patiënten). 
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Figuur 33: Percentage mannelijke patiënten met abnormaal sperma ten opzichte van totaal aantal patiënten met een sperma-analyse  in 

ASTRAIA databank
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Figuur 34: Percentage mannelijke patiënten in ASTRAIA databank ten opzichte van de mannelijke Belgische bevolking van 28-43 jaar
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2.4 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
In dit project werd getracht om bestaande databanken te gebruiken voor de analyse van 
incidentiegegevens van specifieke ziekten die mogelijk gelinkt zijn aan hormoonverstorende 
factoren in het milieu. Hierbij werd vertrokken van 19 pathologieën die geselecteerd werden 
in een voorstudie. 
 
• Verzamelen van databanken 
 
In Vlaanderen zijn een aantal interessante bronnen aanwezig die zouden moeten toelaten om 
deze doelstelling te verwezenlijken. De informatie over bestaande databanken zoals de 
stichting Kankerregister, het doodsoorzakenregister, het geboorteregister (Studiecentrum 
voor Perinatale Epidemiologie, SPE), het Intermutualistisch Agentschap en andere 
databanken is ruim aanwezig, o.a. op de websites van de respectievelijke databanken, in de 
wetenschappelijke literatuur, in onderzoeksrapporten van vergelijkbare studies, en via 
persoonlijke contacten met beheerders van de databank. Dit leverde zeer bruikbare 
informatie voor het beschrijven van de voor- en nadelen van iedere afzonderlijke databank 
(sectie 2.2).  
 
Het bekomen van de eigenlijke gegevens was soms moeilijk en tijdsrovend. Er waren regels 
van de eigen stuurgroepen, er was soms toelating nodig van de privacy commissie, en dit 
nam veel van de beschikbare tijd in beslag. Bovendien is het niet altijd duidelijk wat het nut 
en de garanties zijn van deze procedures. Bijvoorbeeld: de privacy commissie voert enkel 
een registratie uit van de aanvraag van de gegevens maar geeft geen goedkeuring of voert 
geen inhoudelijke controles uit. Bijvoorbeeld: de gegevens van de kruispuntdatabank 
(Kankerregistratie, mortaliteitsstatistieken) konden worden opgevraagd binnen het 
Steunpunt Milieu en Gezondheid 2002-2006, maar vanaf 2007 worden deze databanken niet 
meer beheerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, waardoor analyses in een 
eventuele vervolgstudie opnieuw moeten worden opgevraagd bij andere instanties. 
 
Een ander probleem is dat de beschikbare informatie soms versnipperd aanwezig is. 
Bijvoorbeeld de gegevens van mortaliteit zijn zowel op Belgisch als op Vlaams niveau 
aanwezig, maar onder verschillende condities waardoor de cijfers verschillen. Dit is niet 
problematisch indien met deze aspecten wordt rekening gehouden in de verwerking en 
interpretatie. Dit illustreert wel dat data-analyse geen routinewerk is, maar expertise vereist, 
en bovendien voortdurend bijsturen, aangezien de databanken en manieren van registreren 
ook voortdurend evolueren. Zowel inhoudelijk als methodologisch is er dus nood aan 
reflectie en expertise.   
 
De moeilijkheden die werden ondervonden bij het selecteren en opvragen van databanken 
worden ook goed beschreven in een KCE rapport waar databanken met ziektegegevens 
worden geïnventariseerd (Van de Sande et al., 2006). Hier wordt ook gesteld dat er zeer 
veel potentiële informatie beschikbaar is in België, maar dat er behoefte is aan een 
centralisatie van de informatie over databanken en nood aan informatie voor de exploitatie 
van de data. Het KCE rapport stelt eveneens dat er nood is aan een geïntegreerd juridisch 
kader.  
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• Verzamelen van incidentiegegevens 
 
Het project vertrok vanuit 19 geselecteerde pathologieën. Binnen het gegeven tijdsbestek 
werd er geopteerd om een selectie te maken van de meest relevante pathologieën waarvoor 
kwaliteitsvolle databanken beschikbaar zijn.  
 
Een eerste voorwaarde die werd gesteld is dat de databank gebiedsdekkend voor Vlaanderen 
moet zijn om geografische analyses toe te laten. In tweede instantie werd ook belang 
gehecht aan de beschikbaarheid van data over meerdere jaren zodat temporele trends 
bestudeerd kunnen worden. 
 
Een praktische voorwaarde die werd gesteld is dat de data elektronisch beschikbaar moeten 
zijn. Twee potentieel belangrijke bronnen van gegevens vielen daardoor af, namelijk de 
databank van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) om puberteit te bestuderen en 
de databank van Kind en Gezin (K&G) om congenitale afwijkingen, hypospadias en 
cryptorchidie te bestuderen. Beide databanken leveren data voor heel Vlaanderen en hebben 
informatie over meerdere jaren. Voor beide instellingen zijn er plannen om de data volledig 
te digitaliseren. De vragen die vanuit dit project werden gesteld, kunnen mogelijk extra 
gewicht geven om deze processen te versnellen. Blijvende druk vanuit de administratie en 
vanwege de wetenschappers is echter nodig. 
 
De databank van de Stichting Kankerregister is elektronisch, dekt heel Vlaanderen en is 
beschikbaar voor meerdere jaren. De analyse van de gegevens toont echter aan dat 
geografische en temporele analyses bemoeilijkt wordt door een aantal externe factoren: 

(1) de diagnosetechnieken zijn sterk geëvolueerd in de tijd; 
(2) mede ten gevolge van betere diagnosetechnieken is de screening sterk opgedreven, 

maar dit is niet in heel Vlaanderen met dezelfde snelheid geïntroduceerd; 
(3) vroegtijdige diagnose heeft een invloed op het succes van de behandeling en 

bijgevolg ook op mortaliteit; 
(4) de kankerregistratie is gegroeid vanuit provinciale organisaties en dit wordt mogelijk 

nog weerspiegelt in het huidige registratiesysteem. 
Nochtans lijkt het mogelijk om met de juiste statistische technieken en met de nodige 
expertise op vlak van interpretatie de huidige data te gebruiken om verder doorgedreven 
analyses uit te voeren. 
 
Voor perinatale gegevens zijn er gebiedsdekkende gegevens beschikbaar in het SPE 
register. In deze data worden alle geboortes in Vlaanderen geregistreerd, op een consistente 
manier in de tijd. Een eerste analyse van de gegevens heeft aangetoond dat de routinematig 
geregistreerde data zoals geboortegewicht, zwangerschapsduur en geslacht zeer 
betrouwbaar zijn en goed interpreteerbaar. Omwille van tijdsgebrek werden enkel ruwe 
statistische methodes toegepast, maar de kwaliteit van de gegevens laat verdere analyses toe 
(analyses van temporele trends, inbreng van verstorende factoren zoals de leeftijd van de 
moeder en pariteit, mogelijke verfijning van geografische eenheden).  
Voor een aantal andere parameters die minder lang geregistreerd worden door SPE – zoals 
het voorkomen van medisch geassisteerde zwangerschappen, hypospadias en cryptorchidie 
– is de betrouwbaarheid van de data minder groot. Er is een onderrapportering en deze is 
waarschijnlijk gebiedsgebonden. Dit maakt geografische analyses, en hoogstwaarschijnlijk 
ook temporele analyses, onbetrouwbaar. Een sensibilisering van de deelnemende 
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kraamklinieken om deze gegevens beter in te vullen zou mogelijk kunnen bijdragen tot een 
verbetering van de informatie. Mogelijk kan de administratie of de overheid een rol spelen 
in deze taak. Het grote voordeel is dat het bestaande SPE register reeds goed georganiseerd 
is en dat er dus niet geïnvesteerd moet worden in een nieuw systeem.  
 
Voor vrouwelijke en mannelijke subfertiliteit is er geen ideale databank, maar zijn 
verschillende potentieel interessante bronnen. Deze pathologieën kregen extra aandacht 
omwille van hun hoge relevantie in het kader van endocriene verstoring, en omwille van de 
aanwezige expertise in het project.  
Het bestuderen van geografische en temporele verschillen in subfertiliteit wordt bemoeilijkt 
door heel wat valkuilen: 

- De snelle evoluties van nieuwe types van behandelingen en verfijning van bestaande 
technieken hebben op relatief korte tijd plaatsgevonden wat het moeilijk maakt om 
trends te volgen en te interpreteren. 

- Het is soms moeilijk om te differentiëren tussen mannelijke en vrouwelijke 
subfertiliteit. Sommige parameters – bijvoorbeeld het uitvoeren van sperma-analyses 
- geven een indicatie over fertiliteitsproblemen op niveau van het koppel, maar 
geven geen uitsluitsel over de oorzaak.  

- Indien de selectie gebeurt op niveau van zwangerschappen (bijvoorbeeld SPE data) 
worden enkel de geslaagde fertiliteitsbehandelingen meegeteld, en heeft men dus 
slechts een partieel beeld..  

De ASTRAIA databank van het Leuvens Universitair FertiliteitsCentrum (LUFC) is een 
uitgebreide (vele confounders) en goed gecontroleerde databank, maar is slechts 
representatief voor 1 centrum. Ze is mogelijk geschikt om specifieke onderzoeksvragen in 
detail na te gaan. Er werd een enquête uitgevoerd bij de andere fertiliteitscentra om na te 
gaan of er interesse is voor het opbouwen van een centrale databank. De helft van de centra 
is geïnteresseerd in verdere samenwerking, vooral indien samenwerking gekoppeld is aan 
wetenschappelijk onderzoek. Om kans op slagen te hebben zouden de registratie van 
gegevens waarschijnlijk het best geïntegreerd worden in bestaande structuren. 
De IMA databank bevat gegevens van alle terugbetaalde medicatie en medische ingrepen. 
Toegang tot de volledige databank kan enkel gebeuren tegen hoge kostprijs (5.000 tot 
10.000 Euro per aanvraag), maar IMA stelt ook een steekproef ter beschikking. Mogelijk is 
onderhandeling tussen overheid en databeheerder hier zinvol om toegang te krijgen tot de 
gehele databank; of kan de overheid overwegen om een budget vrij te maken om 
toegangsrechten te hebben tot de volledige IMA databank. 
De analyses op de steekproef hebben aangetoond dat deze data na extrapolatie 
gebiedsdekkend zijn voor Vlaanderen. De kwaliteit van de data hangt af van de gebruikte 
selectiecriteria, wat in deze ingewikkelde problematiek van fertiliteitsbehandelingen een 
hele uitdaging is. Er werden in dit project enkele voorstellen uitgewerkt, maar 
waarschijnlijk is verdere verfijning nog nodig. Ook kan verder onderhandeld worden met 
IMA om na te gaan of de gegevens bekomen kunnen worden op een kleiner geografisch 
niveau dan dat van het arrondissement. De IMA gegevens zijn zeer waardevol omdat het om 
prospectieve data gaat. Dit aspect kan waarschijnlijk ook nog verder worden uitgebuit door 
betere selectie van gecombineerde gegevens.  
 
 
Tot slot, enkele algemene opmerkingen.  
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Voor het opzetten van een permanent systeem zijn goede afspraken nodig tussen de 
opdrachtgever, de databankbeheerders en de onderzoekers die het onderzoek uitvoeren. 
Eventueel zijn er raamovereenkomsten nodig tussen opdrachtgever en databankbeheerder 
om bescherming van de data te garanderen en grote kosten voor de opdrachtgever te 
vermijden.  
 
Voor de meeste databanken was het kleinst mogelijke geografische niveau dat werd 
bekomen de NIS code (of in geval van IMA het arrondissement). Indien dit soort analyses in 
de toekomst worden verder gezet is het waarschijnlijk nodig om met kleinere geografische 
eenheden te werken. Dit vereist nieuwe afspraken met de beheerders van de databanken, 
wat mogelijk op problemen stuit door de strenge privacy wetgeving die in België van 
toepassing is. Ook is er dan nood aan specifieke statistische kennis voor het toepassen van 
“small area” statistiek.  
 
 
 
 
 
 



 95

3 MAATSCHAPPELIJKE KOSTBEPALING VOOR EEN 
PRIORITAIRE AANDOENING 

 
 
3.1 Achtergrond 
 
De impact pathway benadering is een frequent toegepaste methode om de maatschappelijke 
kosten te bepalen van een milieuverontreiniging. Bij deze benadering worden impacts op 
gezondheid en het leefmilieu gekwantificeerd door vervuilende stoffen te volgen vanaf de 
bron tot aan de impact in een gedetailleerde keten benadering. Alle verschillende 
onderdelen in deze keten worden gemodelleerd: de emissies van de milieuverontreinigende 
stoffen, hun dispersie of verspreiding in het milieu, blootstellings-effect relaties of 
impactbepaling en tenslotte de monetaire waardering van de impacts. Deze methodologie 
werd bijvoorbeeld uitvoerig toegepast voor de berekening van de maatschappelijke kosten 
van luchtverontreiniging door energieproductie en transport binnen de Europese ExternE-
projecten. (Friedrich en Bickel, 2001)  
De methodologie volgt in feite dezelfde stappen als de milieuverstoringsketen (DPSI-R, zie  

Figuur 35), die in MIRA-T rapporten gehanteerd wordt om de evolutie van een 
milieuprobleem te bestuderen. We zijn vooral geïnteresseerd in de uitkomst van deze 
milieuverstoring, uitgedrukt als gezondheidskost voor de maatschappij. Deze 
maatschappelijke kost van de gevolgen van milieuverontreiniging kan dan afgewogen 
worden tegenover de baten die een sanering of een reductie van het milieuprobleem 
veroorzaken. Het kan bovendien dienen om de verschillende milieuverstoringen te 
rangschikken volgens hun impact op gezondheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 35: Impact pathway benadering voor luchtverontreiniging door verkeer. 
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Een gelijkaardige benadering zal binnen dit hoofdstuk uitgewerkt worden voor de effecten 
van endocriene stoorstoffen op een aantal prioritaire aandoeningen. Hierbij moet wel 
opgemerkt worden dat de gegevens die voor handen zijn met betrekking tot blootstelling 
aan endocriene stoorstoffen en het effect van deze blootstelling op gezondheid veel minder 
uitgebreid zijn dan bijvoorbeeld gegevens rond de blootstelling aan en effecten van fijn stof 
(Torfs et al., blootstelling aan PM2.5 in Vlaanderen, 2005). Dit betekent dat het zeer moeilijk 
zal zijn om in te schatten welk aandeel van bijvoorbeeld alle borstkankergevallen in 
Vlaanderen te wijten zal zijn aan milieuverontreiniging. De focus in dit rapport ligt dan ook 
vooral op het inschatten van de maatschappelijke kosten van prioritaire aandoeningen. Wel 
zal methodologisch aangegeven worden hoe de attributieve fractie ingeschat wordt en zal 
ook een literatuuroverzicht gegeven worden van relevante epidemiologische studies omtrent 
blootstelling aan endocriene stoorstoffen. De volledige impact pathway zal hierbij niet 
afgelegd worden wegens een te grote onzekerheid over de impact van endocriene 
stoorstoffen.    
 
 
3.2 Methodologie 
 
3.2.1 Algemeen 
 
Het bepalen van de maatschappelijke kosten veroorzaakt door milieuverontreiniging bestaat 
uit 2 grote luiken. Op de eerste plaats wordt de attributieve of etiologische fractie bepaald. 
De geselecteerde prioritaire pathologieën zijn immers multi-causale eindpunten. Hieruit 
moet een fractie gedestilleerd worden die potentieel veroorzaakt wordt door de endocriene 
verstoorders.  
 
In zijn meest algemene definitie wordt de attributieve fractie gedefinieerd als 

∑
∑
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waarbij RR(C) het relatieve risico bedraagt bij blootstellingsniveau C, en p(C) de fractie van 
de bevolking of risicogroep die aan niveau C wordt blootgesteld. Vaak wordt de meer 
eenvoudige vorm 
 

CriskatpopRRAF ××−= __)1( ,       (2) 
 
met RR het relatieve risico per eenheid van blootstelling, en C de werkelijke blootstelling 
voor de population at risk, of gevoelige groep. 
 
Een tweede luik bestaat uit de inschatting van de maatschappelijke kost per geval of 
incidentie. De maatschappelijke kosten verbonden met de verspreiding van de endocriene 
verstoorders worden bepaald door voor deze prioritaire pathologieën de kost per geval of 
incidentie te berekenen en dit dan te vermenigvuldigen met het aantal attributieve gevallen.  
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3.2.2 Overzicht maatschappelijke kosten voor een aandoening 
 
De totale maatschappelijke kost van een ziekte of de totale betalingsbereidheid om een 
ziekte te vermijden kan in verschillende groepen ingedeeld worden. De indeling die in 
Figuur 36 gehanteerd wordt, komt uit het Cost of Illness Handbook van het Environmental 
Protection Agency. Directe kosten hebben betrekking op het gebruik van bijkomende 
middelen ten gevolge van de ziekte. Dit kunnen medische kosten zijn zoals geneesmiddelen 
of ziekenhuis- en doktersbezoeken, maar ook niet-medische kosten zoals extra 
kinderopvang en kosten in het huishouden. Naast directe kosten zijn er ook indirecte of 
opportuniteitskosten. Dit is de waarde van productieve en ook niet-productieve uren (vrije 
tijd) die verloren gaat door ziekte. Ook de ‘intangible’ of immateriële kosten ten gevolge 
van pijn en lijden, altruïsme etc…, vaak uitgedrukt als de willingness to pay of bereidheid 
tot betalen om een risico op ziekte te vermijden, vallen onder de indirecte kosten. 
 
 

 
 

Figuur 36: Maatschappelijke kosten van een ziekte (EPA, 2006), reële economische effecten 
in groen 

 
Waar in het verleden de nadruk vooral lag op het inschatten van de totale 
betalingsbereidheid (willingness to pay of WTP) via enquêtes, ligt steeds meer de nadruk op 
het inschatten van reële economische effecten. Met name betekent dit dat de focus ligt op 
het inschatten van de kosten voor medische diensten en productiviteitsverliezen. Deze 
benadering heeft verschillende voordelen t.o.v. de klassiekere WTP-benadering. Omdat het 
om reële economische kosten gaat, betekent dit ook dat er veel eenvoudiger een 
economische waarde op geplakt kan worden. Dit heeft voor gevolg dat de grootte van de 
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ingeschatte waardes minder onzeker zullen zijn. Men kan bovendien stellen dat dit directer 
waarneembare effecten zullen zijn van milieubeleid en dat een beleidsmaker en een 
maatschappij in zijn geheel meer geloof zal hechten aan dit soort gekwantificeerde baten. 
Maar men mag hierbij niet vergeten dat deze pragmatische benadering een ondergrens 
vormt voor de totale maatschappelijke kosten van een ziekte. 
 
Binnen deze studie zal hoofdzakelijk getracht worden om economische effecten van ziektes 
in te schatten in de vorm van medische kosten en productiviteitsverliezen. Ook zal gekeken 
worden naar de productiviteitskosten omwille van het niet kunnen uitvoeren van 
huishoudelijke arbeid. Deze kosten zullen tenslotte vergeleken worden met de WTP-
benadering. 
 
 
3.2.3 Kosten van medische diensten ten gevolge van een aandoening 
 
Het inschatten van de medische gezondheidskosten kan gebeuren met een prevalentie-
benadering of een incidentie-benadering. De meeste studies gebruiken een prevalentie-
benadering.  Dit betekent dat alle kosten ten gevolge van een ziekte die voorvallen in een 
gebied in een vastgelegde periode  in kaart worden gebracht. Deze kosten hebben zowel 
betrekking op nieuwe gevallen als op bestaande gevallen in een verder gevorderd stadium. 
Deze benadering wordt hoofdzakelijk toegepast om de maatschappelijke last van een ziekte 
te bepalen en te vergelijken met andere ziektes. Voor het inschatten van de effecten van 
preventief beleid op gezondheidskosten is deze benadering echter niet geschikt, omdat 
preventie gericht is op het vermijden van nieuwe gevallen (incidenties). 
 
De incidentie-benadering vertrekt van de patiënt zelf. De gezondheidskosten zijn alle kosten 
die een patiënt ondervindt ten gevolge van de ziekte gedurende de volledige ‘levensloop’ 
van de ziekte, vanaf de diagnose tot zijn of haar genezing of  dood. Mits preventief beleid 
gericht is op het verminderen van het aantal ziektegevallen, kan met behulp van de 
incidentie-benadering ingeschat worden hoeveel de economische baten ervan bedragen. 
Deze benadering wordt dan ook toegepast in deze studie. De incidentie-benadering wordt 
minder toegepast omdat de datavereisten voor deze methode veel hoger zijn. Gedetailleerde 
informatie is vereist over de evolutie van ziektes, de verschillende stadia, de 
behandelingsmethodes die toegepast worden in deze stadia en de kosten van deze methodes.  
 
Volgende 6 stappen kunnen gehanteerd worden in een incidentie-benadering. De stappen 
zijn gebaseerd op het Cost Of Illness handboek (EPA, 2000) en worden ter illustratie in 
deze studie uitgewerkt voor borstkanker. 
 
1) Selectie gediagnosticeerde cohorte. 
2) Analyse behandelingsmethode per incident.  
3) Inschatting kosten per behandelingsmethode. 
4) Inschatting gemiddelde kosten per incident.  
5) Vermindering met gemiddelde ziektekosten voor een controlegroep van niet-
gediagnosticeerde patiënten. 
6) Verdiscontering van in de tijd gespreide kosten naar een basisjaar. 
 
De cohorte die in de eerste stap geselecteerd wordt, betreft patiënten bij wie de ziekte 
vastgesteld is in een vastgelegde periode. Omdat we gedurende een aantal jaren willen 
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kijken hoe de medische kosten evolueren, betekent dit dat het patiënten betreft waarbij de 
ziekte reeds een aantal jaren geleden is vastgesteld. De selectie kan zowel patiënten 
bevatten die intussen gestorven zijn ten gevolge van de ziekte als patiënten die nog leven. 
 
Per patiënt wordt vervolgens in een tweede stap gekeken welke behandeling worden 
ondergaan. Deze behandelingen omvatten alle behandelingen bij ziekenhuizen, huisdokters, 
specialisten etc. en ook bijvoorbeeld de kosten voor geneesmiddelen. Door voor elk van 
deze behandelingen de totale kostprijs in rekening te brengen in stap 3 kan per patiënt een 
gemiddelde medische kost afgeleid worden. De gemiddelde kost van alle patiënten binnen 
de cohorte is de gemiddelde medische kost per gediagnosticeerde patient.   
 
De vijfde stap omvat het bepalen van de achtergrond ziektekost. Dit betekent dat enkel de 
bijkomende kost voor de aandoening zelf wordt beschouwd en dat de gemiddelde medische 
kosten voor personen die niet leiden aan de ziekte, niet worden meegenomen. Deze stap is 
enkel vereist indien alle medische kosten van een patiënt in rekening worden gebracht vanaf 
het moment van diagnose. Indien enkel de kosten direct gerelateerd aan de ziekte 
beschouwd worden, is deze stap overbodig. Omdat het in praktijk onmogelijk is om vast te 
stellen welke medische kosten te wijten zijn aan een specifieke aandoening, wordt deze 
marginale benadering toegepast. Er wordt dus verondersteld dat de gemiddelde toename van 
de medische kost van patiënten die leiden aan een aandoening t.o.v. de gemiddelde uitgaven 
van inwoners in Vlaanderen van dezelfde leeftijd en geslacht een inschatting zijn van de 
medische kosten ten gevolge van deze aandoening.  
 
Verdiscontering of actualisering naar een bepaald referentiejaar is vereist gezien de 
medische kosten zich spreiden in de tijd. Voor een patiënt j betekent dit dat de netto 
contante waarde wordt berekend met volgende formule: 

∑
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met: 
t = het jaar uitgedrukt in het aantal jaren na het referentiejaar, lopende van 0 tot 
Tj 
Tj = de eindduur van de beschouwde periode, dit is in dit geval het aantal jaren 
na het referentiejaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn; 
Kjt = medische kost voor patiënt j in jaar t (uitgedrukt in contante prijzen, d.w.z. 
zonder inflatie mee te tellen); 
r = reële discontovoet. 

 

3.2.4 Kosten van productiviteitsverlies ten gevolge van een aandoening 
 
De kosten van productiviteitsverlies hebben betrekking op het verlies aan productiviteit ten 
gevolge van ziekteverzuim en vroegtijdige sterfte. Productiviteitsverlies heeft hierbij 
betrekking op zowel professionele als huishoudelijke arbeid. Om deze kosten te kunnen 
inschatten wordt vertrokken van dezelfde cohorte die gebruikt is voor de bepaling van de 
medische kosten. Volgende stappen worden hierbij doorlopen: 
 
1) Bepaling leeftijd op moment van diagnose, geslacht en in geval van overlijden 
sterfteleeftijd per patient voor gediagnosticeerde cohorte.  
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2) Bepaling ziektedagen tijdens jaren van diagnose en jaren erna per patient voor 
gediagnosticeerde cohorte.  
3) Inschatting verloren levensjaren door vergelijking leeftijd op overlijden met gemiddelde 
levensverwachting. 
4) Vergelijking gemiddelde ziektedagen van controlegroep. 
5) Waardering gemiddelde kosten professionele en huishoudelijke arbeid per dag en per jaar 
voor leeftijdsgroepen en geslacht. 
6) Verdiscontering van in de tijd gespreide kosten naar een basisjaar. 
 
Deze stappen zijn vergelijkbaar bij deze voor de inschatting van de medische kosten. Voor 
dezelfde cohorte wordt i.p.v. ziektekosten geanalyseerd wanneer sterfte en ziektedagen 
optreden omwille van de ziekte in de eerste twee stappen. De leeftijd is met name van 
belang omdat dit bepaald hoeveel productieve jaren verloren gaan (stap 3) en ook impact 
heeft op de gemiddelde toegevoegde waarde van dit verlies (stap 5).  Net als bij medische 
kosten wordt ook het gemiddelde ziekteverzuim bij personen die niet leiden aan de ziekte 
niet meegenomen. Ook hier geldt dat dit enkel het geval is indien alle ziekteverzuim van 
patiënten sinds de diagnose wordt beschouwd. De laatste stap is wederom de 
verdiscontering van de in de tijd gespreide kosten. 
 
Voor de inschatting van de verloren levensjaren wordt de leeftijd van overlijden vergeleken 
met de gemiddelde levensverwachting in Vlaanderen op die leeftijd. Zo blijkt uit Tabel 19 
dat een vrouw van 50 jaar gemiddeld gezien nog 33,84 levensjaren voor de boeg heeft. Bij 
een overlijden op een leeftijd van 50 jaar ten gevolge van borstkanker kan gesteld worden 
dat deze vrouw deze jaren verloren heeft ten gevolge van de ziekte. Gedurende deze jaren 
had deze vrouw zonder ziekte nog professionele (tot haar 65ste) en huishoudelijke arbeid 
kunnen verrichten. Dit verlies zal gewaardeerd worden als een kost ten gevolge van de 
ziekte. 
 
De waarde van professionele arbeid wordt weerspiegeld door de totale arbeidskost. Om 
deze kost in te schatten wordt vertrokken van het brutoloon. De gemiddelde brutojaarlonen 
voor Vlaanderen per leeftijdscategorie zijn aangegeven in Tabel 20. Het brutoloon wordt 
constant verondersteld gedurende alle leeftijden behorende tot deze groep.  
 
Dit brutoloon wordt vervolgens gecorrigeerd voor meerdere factoren. Gemiddelde lonen 
dienen vermeerderd te worden met extra-legale voordelen en andere bijkomende 
vergoedingen. Ook de werkgeversbijdrage wordt hierbij gerekend. In HIVA 2003 wordt een 
gemiddelde toeslag gehanteerd van 46,95 %. In Securex 2005 bedraagt het verschil tussen 
arbeidskost en brutoloon ongeveer 65%. Het federaal planbureau (FPB, 2006) rapporteert 
het meest uitgebreid rond toeslagen en rekent met werkgeversbijdrage sensu lato (inclusief 
fictieve, extra-legale en werkgeversbijdragen ontvangen door de federale overheid) van 33,3 
% voor 2001. Het is deze toeslag die ook zal gehanteerd worden bij centrale inschattingen. 
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Tabel 19: Gemiddelde levensverwachting in jaren per leeftijd en geslacht voor Vlaanderen 
in de periode 2001-2003 (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2005) 

Leeftijd Man Vrouw Leeftijd Man Vrouw 
0 76,65 82,29 53 26,49 31,1 
1 75,96 81,54 54 25,62 30,2 
2 75,05 80,61 55 24,76 29,29 
3 74,07 79,64 56 23,91 28,39 
4 73,1 78,66 57 23,07 27,5 
5 72,11 77,68 58 22,25 26,61 
6 71,13 76,69 59 21,44 25,72 
7 70,14 75,7 60 20,62 24,85 
8 69,15 74,71 61 19,83 23,97 
9 68,16 73,72 62 19,03 23,11 
10 67,16 72,73 63 18,25 22,24 
11 66,17 71,74 64 17,46 21,37 
12 65,17 70,74 65 16,69 20,51 
13 64,18 69,75 66 15,94 19,65 
14 63,19 68,76 67 15,21 18,81 
15 62,21 67,77 68 14,46 17,97 
16 61,22 66,78 69 13,76 17,15 
17 60,24 65,8 70 13,08 16,33 
18 59,28 64,81 71 12,39 15,52 
19 58,32 63,82 72 11,73 14,74 
20 57,37 62,85 73 11,08 13,95 
21 56,42 61,87 74 10,47 13,19 
22 55,48 60,9 75 9,86 12,44 
23 54,54 59,92 76 9,28 11,71 
24 53,6 58,94 77 8,71 11 
25 52,65 57,96 78 8,17 10,31 
26 51,7 56,98 79 7,65 9,65 
27 50,75 56 80 7,15 9 
28 49,8 55,02 81 6,67 8,38 
29 48,85 54,04 82 6,21 7,8 
30 47,9 53,06 83 5,79 7,24 
31 46,94 52,08 84 5,39 6,72 
32 45,99 51,11 85 5,02 6,24 
33 45,03 50,13 86 4,66 5,77 
34 44,07 49,15 87 4,32 5,35 
35 43,11 48,17 88 4,01 4,96 
36 42,16 47,19 89 3,7 4,6 
37 41,21 46,23 90 3,42 4,25 
38 40,25 45,25 91 3,21 3,91 
39 39,31 44,28 92 2,98 3,62 
40 38,36 43,31 93 2,75 3,35 
41 37,41 42,35 94 2,58 3,11 
42 36,47 41,39 95 2,44 2,9 
43 35,53 40,43 96 2,3 2,7 
44 34,6 39,47 97 2,18 2,53 
45 33,67 38,52 98 2,05 2,33 
46 32,74 37,58 99 1,92 2,14 
47 31,83 36,64 100 1,88 2,01 
48 30,92 35,7 101 1,7 1,82 
49 30,02 34,78 102 1,44 1,65 
50 29,13 33,84 103 1,32 1,42 
51 28,26 32,92 104 1,03 1,09 
52 27,37 32,01 >=105 0,5 0,5 
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Tabel 20: Gemiddeld brutojaarloon in € voor een voltijdse job in het Vlaamse Gewest in 
2001(RSZ LATG, 2005) 

Leeftijdsgroep Totaal Mannen Vrouwen 
Totaal 31.700 34.300 27.600 
18-24 jaar 22.700 23.900 21.100 
25-34 jaar 28.900 30.700 26.500 
35-44 jaar 33.200 35.800 29.100 
45-54 jaar 36.500 39.000 31.500 
55-64 jaar 38.700 42.400 29.200 

 
 
Moeilijker in te schatten is de waarde van huishoudelijke arbeid. Verschillende 
benaderingen worden toegepast in andere studies. Zo wordt in HIVA, 2003 een toeslag van 
12,06 % gerekend op de arbeidskost voor huishoudelijke arbeid. Dit betekent dat de waarde 
van huishoudelijke arbeid mee varieert met de waarde van professionele arbeid, hetgeen 
intuïtief niet juist lijkt. Andere studies hanteren vaste waardes per uur gepresteerde 
huishoudelijke arbeid of per dag.  In een studie van het Federaal Planbureau rond de kosten 
van stroompannes (FPB, 2004) wordt de uurloonbenadering toegepast. Dit betekent dat men 
ervan uit gaat dat het aantal uren werk geleverd door de leden van een huishouden net zo 
lang verhoogd wordt tot de opbrengst van een uur extra werken (netto uurloon) niet meer 
opweegt tegen de waarde van een uur vrije tijd of huishoudelijke arbeid. De waarde van 
huishoudelijke arbeid wordt dan gelijkgesteld aan het gemiddelde netto-uurloon, hetgeen 
volgens deze studie 8,7 €/uur bedraagt voor 2001. Een andere benadering is de waarde van 
huishoudelijke arbeid gelijkstellen aan de kost van een PWA-cheque. Men zou kunnen 
stellen dat dit de actuele marktprijs is voor een individu voor huishoudelijke arbeid. Deze 
kost voor het individu varieert tussen 4,95 en 7,45 €. Hierbij een belastingsvoordeel 
rekenend tussen 30 en 40%, ligt de netto kost tussen 3,47 en 4,47 €. Vergoedingen die 
gehanteerd worden in de rechtspraak voor het niet kunnen uitvoeren van huishoudelijke 
arbeid bedragen 17,35 €/dag voor een huishouden en 24,79 €/dag voor een huishouden met 
één kind en toeslagen van 4,96 €/kind. (Brosens, 2003) Wat de verdeling tussen man en 
vrouw betreft wordt standaard deze arbeid voor 35% toegekend aan de man en 65% aan de 
vrouw. Bij de berekeningen wordt standaard de uurloonbenadering van het Federaal 
Planbureau gehanteerd van 8,7 €/uur. Voor de omrekening van uurlijkse gegevens naar 
dagelijkse en jaarlijkse gegevens wordt gebruik gemaakt van de tijdsbestedingsenquête uit 
Glorieux et al. 2003. Een voltijds werkende vrouw besteed volgens deze enquête gemiddeld 
22u39min. per week aan huishoudelijke taken en een voltijds werkende man gemiddeld 
14u09min. per week. 
 
Een overzicht van de resultaten van de kosten van productiviteitsverlies ten gevolge van 
vroegtijdig overlijden wordt weergegeven in Figuur 37. De maximale kost is volgens deze 
methode het overlijden op een leeftijd rond 25 jaar. De totale verliezen zijn hoger op lagere 
leeftijd, maar aangezien ze later in de toekomst voorvallen, zullen bij een actualisatie naar 
het jaar van overlijden de geactualiseerde kosten lager liggen. De maximale kosten voor 
man en vrouw schommelen rond de 1 miljoen €. De inschatting voor mannen ligt iets hoger 
dan voor vrouwen ten gevolge van de hogere brutolonen voor mannen. Na de leeftijd van 60 
jaar wordt de inschatting van kosten van vrouwen hoger omdat huishoudelijke arbeid 
doorweegt op het totale resultaat. 
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Figuur 37: Centrale inschatting kosten productiviteitsverlies door vroegtijdig overlijden 
(discontovoet 4%) 

 
Wat de kost per dag ziekteverzuim betreft zal afhangen van de context hoe ziektedagen 
bepaald worden, hoe deze berekend wordt. Indien ziektedagen effectief wijzen op het aantal 
gemiste werkdagen, wordt ervan uitgegaan dat één jaar bestaat uit 220 werkdagen en zal dit 
gelijkgesteld worden aan 1/220 ste van de jaarkost. Indien ziektedagen wijzen op het aantal 
dagen dat de patiënt ziek is, zal met 365 dagen gerekend worden, gezien niet duidelijk is 
hoeveel van deze dagen werkdagen zijn of niet. Voor huishoudelijke arbeid zal in beide 
gevallen met 365 dagen gerekend worden. Dit betekent dat het aantal afwezige werkdagen 
zal opgeschaald worden (x 365/220) om de totale huishoudelijke kosten in te schatten. Voor  
een leeftijd van 60 jaar of meer is het aantal werkdagen niet langer beschikbaar om de 
huishoudelijke kosten in te schatten (wegens pensioen). De gemiddelde inschatting voor het 
aantal afwezige werkdagen tussen 50 en 60 zal hier als basis gebruikt worden. 
 
Een andere benadering hanteert het principe van de wrijvingskosten (Friction Costs) op de 
arbeidsmarkt, waarbij een langdurige afwezigheid op het werk slechts leidt tot een 
kortstondig productiviteitsverlies. Dit verlies is het gevolg van een overgangsperiode waarin 
een nieuwe arbeidskracht gezocht uit een beschikbare ‘pool’ van werknemers en een 
inwerkinsperiode. Inschatting van de kosten hiervan is echter moeilijker. Het valt te 
betwijfelen of deze beschikbare pool in alle gevallen bestaat en er voor alle functies een 
overschot aan werknemers aanwezig is. Bovendien onderschat deze benadering de externe 
kost (via inkomensverlies) van een (milieugerelateerde) aandoening.   
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3.3 Toepassing van de methodologie op borstkanker 
 
3.3.1 Achtergrond 
 
In de voorstudie uitgevoerd door UGent stond borstkanker als eerste aangegeven van de 
relevante pathologieën ten gevolge van endocriene stoorstoffen. Redenen hiervoor zijn de 
hoge relevantie voor het Vlaamse milieu, de grote hoeveelheid beschikbare gegevens, de 
hoge accuraatheid van de diagnoses en de grote publieke aandacht die aan borstkanker 
gegeven wordt.  
 
De relevantie voor Vlaanderen wordt o.a. als zeer hoog geoordeeld omdat een aantal studies 
spreken van een hoge waarschijnlijkheid van de associatie van borstkanker met endocriene 
stoorstoffen. Zo bepaalde een Waalse studie (Charlier et al., 2004) odds ratios voor het 
vaststellen van borstkanker van 4,99 en 2,2 bij vrouwen in relatie tot een verhoogde 
aanwezigheid van respectievelijk HCB en p,p’ DDE in serum. Met andere woorden: in een 
groep van 531 vrouwen in deze case-control studie was de kans 2,2 keer hoger dat bij 
vrouwen met borstkanker p,p’ DDE in serum werd gemeten1. Bovendien is het aantal 
gevallen in Vlaanderen groot en wordt er jaarlijks een groter aantal gevallen geregistreerd. 
Deze jaarlijkse toename zou wel ook te wijten kunnen zijn aan de verbeterde registratie.  
 
Borstkanker is dus een geschikte ziekte om te testen welke methodes voor de inschatting 
van ziektekosten uitvoerbaar zijn. 
 
 
3.3.2 Het verband tussen borstkanker en de blootstelling aan endocriene stoorstoffen 
 
Veel studies zijn reeds uitgevoerd rond de potentiële impact van blootstelling aan 
endocriene stoorstoffen op borstkanker. Onderzoek rond het verband tussen borstkanker en 
endocriene stoorstoffen richt zich vooral op organochlorines en dan met name de stoffen 
Polychlorene Byphenylen (PCB’s) en DDE (Dichlorodiphenyldichloorethaan), hetgeen een 
component is van de pesticide DDT. 
 
Zoals reeds eerder vermeld werd in België het verband tussen borstkanker en endocriene 
stoorstoffen onderzocht in Charlier et al., 2004. Voor dit onderzoek werden 231 vrouwen bij 
wie borstkanker werd vastgesteld en een controlegroep van 290 vrouwen geselecteerd. Alle 
vrouwen bezochten het universitair ziekenhuis van Luik tussen juni 2001 en januari 2002. 
Een analyse van het p,p’-DDE- en HCB-gehalte in het bloed gaf odds ratios van 
respectievelijk 2.21 en 4.99 met 95% betrouwbaarheidsintervallen van 1.41 tot 3.48 voor 
DDE en 2.95 tot 8.43 voor HCB. Een OR groter dan 1 wijst op een positief verband tussen 
endocriene stoorstoffen en borstkanker. Deze resultaten wijzen dus op een zeer significant 
verband. Een andere studie van Charlier et al. uit 2003 toonde mogelijk een nog 
significanter verband aan tussen borstkanker en DDT en HCB. 
 
In vergelijking met de internationale literatuur zijn de ingeschatte verbanden zeer groot. In 
1993 werd wel voor het eerst in Wolff et al. een positief verband vastgesteld tussen de 
concentraties van DDE en PCB in bloedserums en het voorkomen van borstkanker. Nadien 
                                                 
1 De auteurs geven zelf aan dat er geen bewijs van causaliteit schuilt in hun studie, enkele een aanwijzing dat 
milieufactoren een rol zouden kunnen spelen in het geheel van de endocriene verstorende factoren. 
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hebben vele andere studies eenzelfde verband onderzocht, maar de meeste studies konden 
geen positief verband aantonen tussen DDE en borstkanker (Tabel 21) of tussen PCB en 
borstkanker (Tabel 22). Naast de resultaten van Charlier et al. hebben slechts een beperkt 
aantal studies een 95% betrouwbaarheidsinterval groter dan 1 voor DDE. 
 
 

Tabel 21: Literatuuroverzicht odds ratio’s (OR) DDE en borstkanker 

Bron Toepassingsgebied Cases/Control
s 

OR (95% CI) 

Wolff et al. 1993 New York  58/171 Hoog vs. laag quintiel  
3,68 (1,01-13,5) 

Krieger et al. 1993 Californië 150/150 Hoog vs. laag tertiel 
1,33 (0,68-2,62) 

Van ’t Veer et al. 
1997 

D, NL, Zwitserland, 
Noord-Ierland 

265/341 Hoog vs. laag kwartiel  
0,48 (0,25-0,95) 

Hunter et al. 1997 Boston 236/236 Hoog vs. laag quintiel  
0,72 (0,37-1,40) 

Moysich et al. 1999 New York 154/192 Hoog vs. laag tertiel 
1,34 (0,71-2,55) 

Zheng et al. 2000 Connecticut 304/186 Hoog vs. laag kwartiel 
0,96 (0,67-1,36) 

Stellman et al. 2000 New York 232/323 Hoog vs. laag tertiel 
0,74 (0,44-1,25) 

Demers et al. 2000 Quebec 315/526 Hoog vs. laag quintiel  
1,36 (0,71-2,63) 

Milikan et al. 2000 North Carolina 456/389 Hoog vs. laag tertiel 
1,41 (0,87-2,29) 

Romieu et al. 2000 Mexico city 120/126 Hoog vs. laag kwartiel 
3,81 (1,14-12,80) 

Gammon et al. 2002 New York 646/429 Hoog vs. laag quintiel  
1,20 (0,76-1,90) 

Charlier et al. 2004 Luik 231/290 0,5 ppb drempel 
2,21 (1,41-3,48) 

Raaschou-Nielsen et 
al. 2005 

Denemarken 409/409 Hoog vs. laag kwartiel 
0,7 (0,5-1,2) 
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Tabel 22: Literatuuroverzicht odds ratio’s PCB en borstkanker 

Bron Toepassingsgebied Cases/Control
s 

OR (95% CI) 

Hunter et al. 1997 Boston 236/236 Hoog vs, laag quintiel  
0,66 (0,32-1,37) 

Moysich et al. 1999 New York 154/192 Hoog vs, laag tertiel 
2,93 (1,17-7,36) 

Zheng et al. 2000 Connecticut 304/186 Hoog vs, laag kwartiel 
0,95 (0,68-1,32) 

Stellman et al. 2000 New York 232/323 Hoog vs, laag tertiel 
1,01 (0,60-1,69) 

Demers et al. 2000 Quebec 315/526 Hoog vs, laag quintiel  
1,07 (0,54-2,12) 

Milikan et al. 2000 North Carolina 456/389 Hoog vs, laag tertiel 
1,74 (1,00-3,01) 

Gammon et al. 2002 New York 646/429 Hoog vs, laag quintiel  
0,83 (0,54-1,29) 

Charlier et al. 2004 Luik 159/250 0,5 ppb drempel, HCB 
4,99 (2,95-8,43) 

Raaschou-Nielsen et 
al. 2005 

Denemarken 409/409 Hoog vs, laag kwartiel 
1,1 (0,7-1,7) 

 
Bovenstaand literatuuroverzicht toont aan dat het verband tussen endocriene stoorstoffen en 
borstkanker zeker niet eenduidig vastgesteld wordt. Een recente review (Brody et al., 2007) 
komt tot dezelfde vaststelling. Zij concluderen dat er evidentie is van een associatie tussen 
borstkanker en blootstelling aan PAKs in combinatie met genetische factoren. De evidentie 
voor PCB’s is ook sterk genoeg voor een kleine groep van vrouwen (10-15%) die genetisch 
gevoeliger zijn (polymorfisme in het CYP1A1 gen). Epidemiologische resultaten over 
organische oplosmiddelen en dioxines zijn inconsistent en vereisen meer onderzoek vlogens 
Brody et al. 
Bovenstaande cijfers bijgevolg gebruiken om de attributieve fractie van borstkanker in te 
schatten op basis van de huidige blootstelling aan endocriene stoorstoffen is op dit ogenblik 
wetenschappelijk niet verantwoord. Bovendien ontbreekt het ons aan cijfers over de 
blootstelling in een populatie aan deze stoorstoffen. De prevalentie aan vrouwen die 
blootgesteld worden aan bv. DDE niveau’s boven de detectielimiet in de case-control studie 
van Charlier et al. (2004) is niet representatief voor de totale populatie. Indien we deze 
(gemiddelde) blootstelling zouden kennen kan de attributieve fractie afgeleid worden2. We 
hebben in de volgende paragrafen de methodologie inzake het inschatten van de gemiddelde 
kosten per incident voor borstkanker verder uitgewerkt Een aaneenschakeling van de 

                                                 
2 In de studie van Charlier et al. (2004) is ook een een analyse gemaakt van het risico in functie van p,p’DDE 
als continue variabele, die hier dan kan toegepast worden (OR = 1,24; we veronderstellen (niet in de paper) 
dat dit uitgedrukt is per ppb p,p’DDE ). De conversie naar relatief risico (RR) ter inschatting van de 
attributieve fractie kan indien de incidentie in de niet-blootgestelde groep (I0) gekend is: RR = OR/[(1-
I0)+I0*OR]. Het aantal vrouwen in de populatie met borstkanker en zonder p,p’DDE in serum is echter 
ongekend.   
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verschillende stappen oftewel het doorlopen van de volledige DPSIR-keten wordt echter 
niet gedaan. 
3.3.3 Bepaling kosten van medische diensten van borstkanker op basis van gegevens 

van de Christelijke Mutualiteit 
 

• Studie naar de variabiliteit van de behandelingen van borstkanker (CM, 2006) 
 

De Christelijke Mutualiteit (CM) voerde in 2006 een studie uit naar de variabiliteit in de 
behandelingsmethode van borstkanker. In deze studie werden behandelingsmethodes 
geanalyseerd voor een cohorte van 20.439 vrouwen die zijn aangesloten bij de CM en die 
tussen 1998 en 2003 voor het eerst zijn behandeld wegens borstkanker. Meer bepaald gaat 
het om vrouwen die in het Nationaal Kankerregister (NKR) zijn geïdentificeerd als lijdend 
aan borstkanker (code ICD-0 gelijk aan C50) en die één van de volgende ingrepen hebben 
ondergaan: 

- Gedeeltelijke mammectomie of tumorectomie, geassocieerd met een curage 
van de okselklieren (nomenclatuur 227054-227065) 

- Ingreep volgens Urban (nomenclatuur 226951-226962) 
- Ingreep volgens Halsted of Pattey met ex tempore pathologisch-anatomisch 

onderzoek (nomenclatuur 226973-226984) 
- Ingreep volgens Halsted of Pattey (nomenclatuur 226995-227006) 

 
Dit betekent dat vrouwen die geen enkele chirurgische ingreep ondergaan niet zijn 
opgenomen in de studiepopulatie. Dit zou slechts om 5 à 10% gaan van de gevallen. 
 
Op een kwantitatieve wijze werd geanalyseerd hoe de medische zorg eruit ziet voor deze 
cohorte. Basisgegevens voor deze analyses zijn afkomstig van de facturatiegegevens per 
individu waarover de CM beschikt.  
 
Aangezien de CM niet zelf beschikt over diagnosegegevens is het noodzakelijk om de 
gegevens van de CM te koppelen aan een andere databron met diagnosegegevens op basis 
van identificatiegegevens van de patiënten (Tabel 23). Voor deze studie werden gegevens 
gekoppeld aan gegevens van het Nationaal Kankerregister en vervolgens geanonimiseerd. 
Resultaten van behandelingspatronen (specifieke behandelingen en termijnen) werden 
ingedeeld naar socio-demografische kenmerken zoals leeftijd en woonplaats, 
ziekenhuiskenmerken en kenmerken van de tumor met name het stadium van de tumor bij 
de diagnose. Belangrijk hierbij is dat van de 20.439 gevallen afkomstig uit de CM-gegevens 
er slechts 6.686 ook voorkomen in de gegevens van het Nationaal Kankerregister. Dit is 
voornamelijk omwille van het gebrek aan gegevens in het Kankerregister in de periode na 
2000. Van deze 6.686 gevallen is vervolgens voor 74% bekend wat het stadium van de 
ziekte was bij diagnose. Hoewel financiële gegevens beschikbaar zijn, werden deze niet 
geanalyseerd binnen deze studie.  
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Tabel 23: Overzicht gebruikte data en databron in CM, 2006 

Gegevens Databron 

Incidentiedatum Nationaal Kankerregister / CM gegevens (datum 
chirurgische ingreep) bij gebrek aan gegevens 
Nationaal Kankerregister 

Diagnosegegevens (ziektestadium) Nationaal Kankerregister 
Datum van overlijden CM gegevens 
Behandeling: type, datum, 
ziekenhuis 

CM facturatiegegevens 

 

Ervaringen van de CM binnen deze studie: 
 
De geringe overlap tussen CM-gegevens en NKR is een gevolg van de periode van 
registratie. Databanken van het NKR waren alleen maar klaar en volledig tot en met 
2000.  Het is in principe dus geen probleem om beide te gebruiken, mits er een langdurige 
opvolging is van de registratie in de toekomst, zodat beide databanken kunnen geraadpleegd 
worden voor dezelfde periode. 
 
Databanken worden vervolgens gekoppeld op basis van lidnummer en geboortedatum. De 
tijdsinspanning die dit vraagt hangt af van de controle en indien nodig van de aanpassing 
van de gekregen gegevens en de databank (het begrijpen van de verschillende variabelen 
enz.). Zowel de controle van gegevens als het zoeken naar de juiste samenhang (bv. wat 
incidentiedatum betreft) vormt de grootste moeilijkheid, maar het is niet onoverkomelijk.  
 
Gegevens worden nooit op patiëntniveau verstrekt, ook niet indien deze anoniem zijn. De 
politiek van CM is dat zowel voor intern als extern gebruik enkel geaggregeerde gegevens 
verstrekt worden die statistisch significant zijn (dus ook geen kleine groepen). 
De methode is in principe uitbreidbaar naar andere aandoeningen maar vergt een geval per 
geval benadering, waarbij vertrokken moet worden van een koppeling van 
incidentiegegevens met patiëntgegevens, en er eerst de juiste nomenclatuurcodes horend bij 
een aandoening moeten bepaald worden 
 

• Opzet voortzetting onderzoek CM voor inschatting kostengegevens 
 
Voor de geselecteerde cohorte uit de studie (20.439 vrouwen) beschreven in de vorige 
paragraaf wordt getracht om in te schatten wat de jaarlijkse uitgaven zijn aan medische 
diensten. De optimale periode zou lopen van 1998 tot nu. Initieel werden per individu jaar 
van diagnose, sterftejaar, leeftijd, geslacht (altijd vrouwelijk in dit geval), stadium bij 
diagnose en ziektekosten opgevraagd. Omwille van privacy-redenen werden geen gegevens 
per individu verstrekt. Wel was het mogelijk om gegevens te groeperen per groep (totale 
kosten voor alle individuen met eenzelfde geboortedatum, jaar van diagnose, …). De 
variabelen die werden opgevraagd om de groepen te onderscheiden waren jaar van 
diagnose, geboortejaar, sterftejaar en stadium van diagnose. Hierdoor werd het aantal 
effectieven per groep te klein. Vandaar dat 2 variabelen (sterftejaar, stadium van diagnose) 
werden weggelaten. 
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De gegevenstabel die van CM werd ontvangen, had de volgende structuur:  
Tabel 24: Structuur gegevenstabel borstkankerpatiënten ontvangen van CM 

Veld Omschrijving 

Jaar van diagnose Jaar waarin borstkanker werd vastgesteld (van 1998 tot 2003) 
Geboortejaar Geboortejaar van de groep (van min. 1897 tot max. 1988)  
Aantal patiënten Aantal patiënten uit groep van 20439 vrouwen van het 

desbetreffende geboortejaar en waarbij borstkanker werd 
vastgesteld in het desbetreffende jaar. 

Aantal overleden 
patiënten 

Aantal patiënten die van deze groep intussen overleden zijn 

Totale uitgaven van 
het jaar n na de datum 
van diagnose  

De totale medische uitgaven per groep in de desbetreffende 
periode van een jaar of 365 dagen na de datum van diagnose 
gaande van 0 (365 dagen voor datum van diagnose) tot 5 jaar. 
Gegevens werden geanalyseerd voor de kalenderjaren 1997 tot 
2004. Dit betekent dat afhankelijk van het jaar van diagnose 
gegevens beschikbaar zijn van 1 tot 5 jaren na diagnose. 

Aantal dagen 
afwezigheid in jaar n 

Dagen arbeidsongeschiktheid per kalenderjaar van de patiënten 
die behoren tot de groep met het desbetreffende geboortejaar en 
waarbij borstkanker werd vastgesteld in het desbetreffende jaar. 
Gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2001 tot 2003.  

 
Het feit dat jaar 0 overeenkomt met de 365 dagen voor de datum van diagnose is van belang 
voor  de interpretatie van de resultaten. Dit betekent dat jaar 1 betrekking heeft op de eerste 
365 dagen na diagnose en dat ook naar verwachting hier de grootste medische uitgaven 
zullen gebeuren. Jaar 0 heeft eerder betrekking op medische uitgaven die voorvallen voor de 
uiteindelijke diagnose (opsporing e.d.) Jaar 2 komt dan weer overeen met de volgende 365 
dagen enz. tot jaar 5. De datum van diagnose valt met andere woorden net tussen jaar 0 en 
jaar 1. 
 
Om de “achtergrond”-kost te bepalen werden ook de gemiddelde jaarlijkse medische 
uitgaven opgevraagd per geslacht en per geboortejaar voor verschillende jaren. Dit was 
binnen het kader van deze studie te gedetailleerd. Wel werden de ten opzichte van de 
Belgische populatie gestandaardiseerde gemiddelde kosten per CM-lid ontvangen voor de 
steekjaren 1996, 2003 en 2005 (Tabel 25). Deze gemiddelde uitgaven werden voor de 
leeftijd, het geslacht, het terugbetalingsregime (rechthebbende van een verhoogde 
tegemoetkoming of niet) en het statuut van het lid (algemene regime of zelfstandige + t.o.v. 
sociale kenmerken) gestandaardiseerd. 
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Tabel 25: Gestandaardiseerde gemiddelde totale medische kosten per CM-lid in 
Vlaanderen voor een aantal steekjaren 

Uitgaven 1996 2003 2005 
Gemiddelde totale uitgaven voor ambulante zorgen 808,36 1257,47 1411,35 
Gemiddelde totale uitgaven voor zorgen in 
ziekenhuizen 419,25 665,23 722,50 

Gemiddelde totale uitgaven 1227,61 1922,70 2133,85 
 
Deze gegevens werden in mindering gebracht van de jaarlijkse medische uitgaven van de 
borstkankerpatiënten om een inschatting te maken van de toegenomen kost omwille van 
borstkanker. 
 

• Resultaten 
 

Vooraleer de gemiddelde medische kost in te schatten per borstkankerpatiënt is het 
belangrijk om te analyseren wat het belang van leeftijd is op de totale kosten. Zo bleek 
bijvoorbeeld uit de studie van CM (CM, 2006) dat de behandelingspatronen voor 
borstkanker sterk verschillen op basis van de leeftijd. Bijgevolg zouden ook de kosten per 
leeftijdscategorie sterk kunnen verschillen. Figuur 38 geeft weer hoe de totale medische 
kosten evolueren in functie van de leeftijd bij diagnose. De totale medische kosten is hierbij 
de som van de kosten in het jaar voor de datum van diagnose (jaar 0) en de 5 
daaropvolgende jaren. Dit heeft wel voor gevolg dat niet voor alle patiënten voor elk jaar 
gegevens beschikbaar zijn, aangezien enkel gegevens geanalyseerd zijn voor de periode van 
1997 tot 2004. Voor elk jaar voor en na diagnose afzonderlijk is een gemiddelde jaarlijkse 
kost berekend per leeftijdscategorie. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor jaar 0 en 1 de 
gegevens van alle patiënten die gediagnosticeerd zijn tot en met het jaar 2004 zijn 
meegenomen om dit gemiddelde te berekenen. Voor het jaar 5 zijn enkel gegevens van 
patiënten die gediagnosticeerd zijn in 1998 en 1999 meegenomen. Dit betekent ook dat met 
name voor extreem jonge of oude leeftijdscategorieën met een kleine hoeveelheid 
voorvallen in de studiepopulatie, het mogelijk is dat er niet voor alle jaren cijfers 
beschikbaar zijn. Dit komt omdat er mogelijks enkel patiënten voorkomen met bijvoorbeeld 
een diagnose in het jaar 2003. Dit kan leiden tot extreme uitschieters hetgeen ook blijkt uit 
onderstaande figuur.   
 
De kosten voor leeftijden tot 30 jaar en vanaf 90 jaar vertonen een uiterst grillig patroon, 
maar het aantal patiënten is laag. Voor de grootste groep, zijnde de patiënten tussen 40 en 
80 jaar de totale medische kost is vrij constant3. De impact van leeftijd op de totale 
medische kosten van borstkankerpatiënten tijdens de beschouwde periode van 6 jaar is dus 
vrij beperkt. 
 

                                                 
3 Een lineaire regressie hierop uitvoeren leidt wel tot een positief verband met een richtingscoëfficiënt van 86 
(euro per jaar) (r² = 36%), maar een toename van 40 jaar zou dan tot een stijging van 3.400 euro, hetgeen 
minder dan een vijfde is van de gemiddelde waarde. 
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Figuur 38: Verdeling studiepopulatie en totale medische kosten tijdens jaar van diagnose 

en 5 jaren erna volgens leeftijd bij diagnose 
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Figuur 39: Evolutie jaarlijkse medische kosten per kalenderjaar na diagnose voor 

verschillende jaren van diagnose en vergelijking met gestandaardiseerde gemiddelde 
medische kosten van CM-leden. 
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Figuur 39 geeft aan hoe de jaarlijkse kosten per kalenderjaar na diagnose evolueren. Hierbij 
werd een onderscheid gemaakt tussen de verschillende jaren waarin de diagnose plaatsvond 
en werd ook een gewogen gemiddelde over al deze jaren berekend. Dit gewogen 
gemiddelde houdt rekening met het aantal patiënten per jaar van diagnose. Het algemeen 
gemiddelde van de leden kent een licht positieve evolutie. Deze cijfers zijn gebaseerd op de 
cijfers voor 3 steekjaren (1996, 2003 en 2005) ontvangen van CM. De cijfers voor de 
tussenliggende jaren zijn afgeleid op basis van lineaire interpolatie. Afhankelijk van het jaar 
van diagnose zullen de kalenderjaren die overeenstemmen met het aantal jaar na diagnose 
verschillen.  Door een gewogen gemiddelde te nemen van het totaal aantal diagnoses in een 
bepaald jaar en de gestandaardiseerde kost voor alle CM-leden van het overeenstemmende 
kalenderjaar, werd een gemiddelde kost afgeleid per jaar na diagnose. Aangezien de 
kalenderjaren die overeenstemmen met bijvoorbeeld jaar 5 (2003 voor diagnosejaar 1998 en 
2004 voor diagnosejaar 1999) recente jaren zijn en de gemiddelde kosten stijgen tussen 
1996, 2003 en 2005, zullen de afgeleide kosten ook jaarlijks stijgen.  
 
De oppervlakte tussen de gemiddelde kostcurve voor borstkanker en de curve voor het 
algemeen gemiddelde van CM-leden, is in principe de gemiddelde kost per incidentie van 
borstkanker. Het feit dat de kostencurve voor borstkanker na 5 jaar convergeert naar het 
algemeen gemiddelde wijst erop dat na deze periode gemiddeld gezien nog weinig 
bijkomende medische kosten voorkomen tengevolge van de kanker. Idealiter lopen beide 
curves na jaar 5 gelijk. Aangezien deze gegevens nu niet voor handen zijn, kan dit niet 
gecontroleerd worden. 
 
Wanneer de kosten voor de verschillende jaren van diagnose vergeleken worden, valt op dat 
er weinig verschillen voorkomen. Voor de meest recente jaren zijn ook de minste 
kalenderjaren na diagnose beschikbaar aangezien de gegevens gelden voor de periode 1998-
2004. We kunnen dus vaststellen dat er over de jaren heen geen duidelijke toename geldt 
van de medische kosten van borstkankerpatiënten. 
 
Wel opvallend is dat telkens de kosten van het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar 
zijn (van jaar 5 voor diagnosejaar 1999 tot jaar 1 voor diagnosejaar 2003) de kosten telkens 
aanzienlijk lager liggen dan de kosten voor de andere diagnosejaren. Dit wijst erop dat de 
gegevens voor de kalenderjaren 2003 en 2004 veel lager liggen dan voor de andere 
kalenderjaren. 
 
Ook belangrijk om op te merken is dat de kosten in jaar 0 (365 dagen voor diagnose) 
aanzienlijk hoger liggen dan het algemeen gemiddelde. De kosten die in dit geval te wijten 
kunnen zijn met borstkanker hebben eerder betrekking op het opsporen van de ziekte en niet 
op het uitvoeren van ingrepen. 
 
Uitgedrukt in cijfers is de totale gemiddelde kost van borstkankerpatiënten gedurende een 
periode van 6 jaar gelijk aan 23.768 €. Na correctie voor de zogenaamde “achtergrond”-kost 
bedraagt dit nog 12.732 €. Verdiscontering naar het jaar van diagnose aan 4% leidt tot een 
kost per incidentie van borstkanker van 12.037 € (Tabel 26). 
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Tabel 26: Berekening gemiddelde medische kost van borstkanker 

Jaar na 
diagnose 

Gemiddelde 
medische kost 
borstkanker-

patiënten 

Algemeen 
gemiddelde medische 

kost CM-leden 
Verschil 

Actualisatie 
naar jaar 0  

aan 4% 

0 2.605 1.670 935 935 
1 10.071 1.770 8.301 7.982 
2 3.245 1.821 1.424 1.317 
3 2.965 1.873 1.093 971 
4 2.741 1.925 815 697 
5 2.140 1.976 164 135 

Totaal 23.768 11.036 12.732 12.037 
 

 

3.3.4 Bepaling kosten van productiviteitsverlies ten gevolge van borstkanker 
gedurende de ziekteperiode op basis van gegevens van Securex 

 
• Databank sociaal secretariaat Securex 
 
Securex is een dienstenbedrijf dat erop gericht is om bedrijven en zelfstandigen te 
ondersteunen in het human resource management. Securex voert ook medisch toezicht uit 
op absenteïsme. Op vraag van een werkgever controleren controlegeneesheren de 
gegrondheid van arbeidsongeschiktheid. Resultaten van deze controles worden geregistreerd 
in een databank en op basis hiervan worden jaarlijks verzuimstatistieken opgesteld. 
 
Voor de berekening van deze verzuimstatistieken wordt een selectie gemaakt uit deze 
databank. Enkel werknemers die minstens één dag in de desbetreffende periode hebben 
gewerkt en die een contract hebben van meer dan 30 dagen, komen in deze selectie voor. 
Uitzendwerkers, vakantiestudenten, zelfstandigen, actieve vennoten en (brug-) 
gepensionneerden komen niet in de databank voor. Ondernemingen uit de publieke sector 
maken  eveneens geen deel uit van de steekproef.   Wat betreft de representativiteit van de 
gegevens, is het van belang op te merken dat niet alle provincies evenredig 
vertegenwoordigd zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de provincies Limburg en Antwerpen 
ondervertegenwoordigd en de provincies Brussel en Oost-Vlaanderen 
oververtegenwoordigd. Inzake de representatieve vertegenwoordiging van de verschillende 
sectoren is geen informatie beschikbaar. In totaal werden de gegevens van 232.937 
Belgische werknemers geanalyseerd. De totale werkende bevolking in België bedroeg in 
2005 ongeveer 4.2 miljoen. Dit betekent dat ongeveer 6% van de beroepsbevolking 
vertegenwoordigd is in de steekproef. Inzake verdeling naar leeftijd, geslacht, werkregime 
en verhouding arbeiders/bedienden benadert de samenstelling van de steekproef sterk de 
verdeling van de Belgische arbeidsmarkt.  
 
De analyse van het aantal afwezigheden per leeftijdscategorie die Securex uitvoerde voor 
2005 toont dat de werknemers gemiddeld 12.59 dagen per jaar afwezig zijn (Tabel 27). Alle 
werknemers zijn hierbij gemiddeld ongeveer 1 keer per jaar ziek. Inzake evolutie over de 
leeftijdscategorieën valt op dat het gemiddelde afwezige dagen sterk toeneemt naargelang 
de leeftijd stijgt.  Vooral vanaf 50 jaar stijgt het gemiddelde aanzienlijk. Belangrijke 
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opmerking is dat het hier gaat over werkverzuim, dat werkgevers wensen te beperken. 
Verzuim wegens zwangerschap, verzuim wegens gewettigde afwezigheid waarbij een 
werkgever geen loon verschuldigd is en ongewettigde afwezigheid zijn niet opgenomen in 
deze cijfers. 
  

Tabel 27: Ziekteverzuim per leeftijdscategorie in 2005 (Securex, 2005) 

Leeftijd # Werknemers Frequentie Gemiddelde 
duur per 

afwezigheid 

Gemiddelde 
duur per 

werknemer 
< 25 38.223 1,12 5,79 6,47 

25 - 29 38.611 1,18 6,70 7,88 
30 - 34 36.164 1,10 8,22 9,04 
35 - 39 34.213 0,98 10,45 10,22 
40 - 44 29.429 0,91 13,06 11,85 
45 - 49 22.799 0,85 17,52 14,85 
50 - 54 16.174 0,87 24,66 21,45 

> 55 17.058 0,66 49,27 32,48 
Totaal 232.671 0,99 12,77 12,59 

 
 
• Databank dienst Medische Controle Securex 
 
De dienst Medische Controle van Securex staat in voor de medische evaluatie van het 
arbeidsverzuim van werknemers op vraag van werkgevers. Niet alle afwezigheden worden 
gecontroleerd. Zo werden voor 2005 in totaal 116.430 controles geregistreerd. In 
vergelijking met de totaalgegevens van het sociaal secretariaat is dit ongeveer 50%. Naast 
het bevestigen of ontkennen van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer en van de 
lengte van de afwezigheid, zal de geneesheer ook volgens een specifiek codeersysteem de 
medische redenen van de afwezigheid noteren. Het is omwille van deze reden dat de inhoud 
van deze databank mogelijk gebruikt kan worden als basis voor de inschatting van de 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een aandoening. 
 
Volgende gegevens worden opgenomen in deze databank: 
 
1)  Persoonsgegevens:  

• geslacht 
• leeftijd 
• postcode werknemer 
• postcode werkgever 
 

2) Oorsprong van de afwezigheid: 
Categorieën: 
• Bewegingsapparaat: (orthopedische problemen met rug, ledematen, spieren of 

pezen, … bv. repetitive strain injury)  
• Bloed en bloedvormende organen (problemen met bloed, klieren of gewicht) 
• Endocriene klieren, metabolisme, voeding 
• Geslachtsorganen man 
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• Geslachtsorganen vrouw 
• Oog 
• Oor 
• Luchtwegenstelsel (problemen met neus, longen, luchtpijptakken, middenoor, 

… bv. verkoudheid) 
• Psychische problemen (problemen van mentale of psychiatrische aard, vb. 

stress of depressie) 
• Spijsverteringsstelsel (problemen met mond, maag, lever, bv. buikgriep) 
• Zenuwstelsel 
• Hart en bloedvaten 
• Urinewegen 
• Dermatologische problemen, huid en subcutis (ziekte van de huid, de nagels of 

de haren) 
• Niet specifieke of algemene symptomen, onbekend (de werknemer heeft 

klachten, maar die zijn niet specifiek, bv. vermoeidheid, hoge koorts) 
• Consultatie of hospitalisatie (de werknemer is nog niet onderzocht of het 

medisch onderzoek is lopende) 
• Geen medische reden (bv. de werknemer blijft thuis om een ziek kind te 

verzorgen) 
• Zwangerschap, bevalling, anti-conceptie 
 

3) Oorzaak van de afwezigheid 
Categorieën: 
• Functioneel (een orgaan dat te veel, te weinig of slecht functioneert) 
• Infectieus (veroorzaakt door een microbe, virus of parasiet) 
• Met ontsteking/auto-immuun (ontstekingen die niet te wijten zijn aan een 

infectie of allergie) 
• Repetitive strain injury (probleem veroorzaakt door korte repetitieve 

bewegingen) 
• Slijtage (probleem door veroudering of overmatig gebruik) 
• Traumatisch (fysisch of psychisch probleem veroorzaakt door een plots 

voorval) 
• Demotivatie 
• Sociale factoren 
• Stress 
• Allergisch (hyperreactie op een vreemd element) 
• Cancerologisch (kanker) 
• Intoxicatie (vergiftiging) 
• Zwangerschap (ziekte veroorzaakt of verergert door de zwangerschap) 
• Plastische chirurgie 
• Iatrogeen (probleem veroorzaakt door een medische behandeling) 
• Idiopathisch (de oorzaak is niet gekend want eigen aan het individu) 
• Op punt stellen (de diagnose is nog niet gesteld) 

 
4) Lokalisatie 

Categorieën: 
• Opperste ledemeaten 
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• Onderste ledematen 
• Wervelkolom 
• Andere 
• Onbekend 
 

5) Modaliteit 
Categorieën: 
• Acuut 
• Chronisch 
• Epidemisch 
• Seizoensgebonden 
• Terugkerend 
• Onbekend 
 

6) Verband met het werk 
Indien het werk de arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, wordt dit zo gecodeerd. 
 
7) Wit, grijs en zwart verzuim 
De verzuimkleur geeft de mening van de controlegeneesheer over de rechtmatigheid van de 
afwezigheid. Bij wit heeft de controlegeneesheer geen twijfel over de ziekte. Een 
afwezigheid is grijs wanneer de geneesheer de ongeschiktheid moeilijk kan vaststellen, 
maar de werknemer voelt zich ziek en ongeschikt om te werken. Bij zwart verklaart de 
geneesheer de werknemer arbeidsgeschikt. 
 
8) Aantal dagen 
Per geval wordt het aantal kalenderdagen ofwel het aantal ziektedagen waarvan de dienst 
Medische Controle op de hoogte is, geregistreerd. Voor een afwezigheid die gestart is in 
december worden de verzuimdagen vanaf 1 januari meegeteld voor het volgende jaar. 
 
Omdat op basis van het aantal afwezigheden en het aantal dagen een gemiddelde 
afwezigheid per controle kan berekend worden, is dit mogelijk een interessante piste om de 
gemiddelde duur van arbeidsongeschiktheid voor een aantal ziektes in te schatten. Om dit 
mogelijk te maken werd Securex gevraagd het totaal aantal geregistreerde afwezigheden en 
het totaal aantal afwezige dagen te registreren en dit voor een aantal gespecifieerde velden 
die voorkomen in de databank.. De afzonderlijke velden waarvoor de query werd opgesteld 
staan opgelijst in Tabel 28. 
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Tabel 28: Velden opgevraagd voor de opsplitsing van het totaal aantal afwezigheden en 
totaal aantal dagen uit de databank securex 

Veld Categorieën 

Geslacht M/V 

Leeftijd 0-24, 25-29, 30-34, …, 50-54, 55 en meer 

Jaar 2002 tot 2005 

Provincie 10 provincies, postcode-niveau was te gedetailleerd 
omwille van privacy-redenen 

Oorsprong van de afwezigheid Zie boven voor beschrijving categorieën 

Oorzaak van de afwezigheid Zie boven voor beschrijving categorieën 

Modaliteit Zie boven voor beschrijving categorieën 

Lokalisatie Zie boven voor beschrijving categorieën 

 

• Volledigheid en onzekerheid van opgevraagde gegevens 

De hierna gepresenteerde gegevens dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 
Een eerste punt is dat de analyses gericht zijn op gegevens voor België en niet voor 
Vlaanderen. Bovendien is de geselecteerde populatie niet representatief voor heel België. 
Het gaat hier enkel over werknemers en geen werkgevers. Een zeer belangrijk 
aandachtspunt is dat het hier gaat over gecontroleerde afwezigheden. Een belangrijk deel 
van de controles gebeuren vandaag nog op vraag van de klant en niet volgens een objectieve 
regel zoals bv. elke afwezigheid langer dan 1 dag. Dit betekent dat niet alle afwezigheden in 
de databank zijn opgenomen en de gepresenteerde cijfers een onderschatting zijn van de 
totale afwezigheid. Deze databank kan dus niet gebruikt worden voor het afleiden van totale 
afwezigheden wegens een specifieke ziekte of voor het inschatten van ruimtelijke 
verdelingen van ziektes. De opgevraagde gegevens maken enkel het afleiden van een 
gemiddelde afwezigheidsduur per aandoening mogelijk. 
 
Wanneer ook meer in detail wordt gekeken naar afwezigheden met een cancerologische 
oorzaak, is het aandeel van kankers in de totale afwezigheid ongetwijfeld niet representatief. 
Werkgevers zullen minder snel geneigd zijn om werknemers met kanker te onderwerpen 
aan een controle. Bovendien wordt er dan ook vanuitgegaan dat de kankerpatiënt in dienst 
blijft gedurende zijn ziekteperiode, wat ook niet vanzelfsprekend is. Wanneer we spreken 
over arbeidsongeschiktheid, gaat het dus enkel over de periode dat een werknemer nog in 
dienst is. Bovendien is op basis van deze gegevens het dan nog niet duidelijk af te leiden 
wat de gemiddelde arbeidsongeschiktheid is per persoon per aandoening omdat het 
onmogelijk is vast te stellen hoeveel controles ieder individu ondergaat voor een specifieke 
aandoening. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld het gemiddelde aantal afwezige dagen per 
controle te wijten aan een cancerologische oorzaak een minimum inschatting is van het 
absenteïsme ten gevolge van kanker.  
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• Resultaten van verwerking opgevraagde gegevens 

 
Een analyse van de gemiddelde afwezigheidsduur per oorzaak toont dat controles met als 
oorzaken “cancerologisch” en “zwangerschap” veruit de langste gemiddelde duur hebben 
(Tabel 29). Voor ongeveer 0.5% van alle controles werd als oorzaak “cancerologisch” 
opgegeven. 
 

Tabel 29: Gecontroleerde afwezigheden per oorzaak in 2002-2005 

Oorzaak # Afwezigheden # Dagen # Dagen/ 
Afwezigheid 

Allergisch 3.715 34.196 9,2 
Cancerologisch 3.094 195.626 63,2 
Demotivatie 3.366 76.391 22,7 
Functioneel 89.652 1.237.559 13,8 
Iatrogeen 1.464 28.664 19,6 
Idiopathisch 3.288 68.297 20,8 
Infectieus 249.686 1.474.368 5,9 
Intoxicatie 806 16.001 19,9 
(Auto)-immuun 37.610 450.791 12,0 
Op punt stellen 16.168 205.205 12,7 
Plastische chirurgie 2.855 59.222 20,7 
Repetitive strain 
injury 8.386 101.649 12,1 
Slijtage 29.796 568.192 19,1 
Sociale factoren 11.879 199.672 16,8 
Stress 31.934 588.749 18,4 
Traumatisch 40.231 608.346 15,1 
Zwangerschap 4.030 212.829 52,8 
Totaal 537.960 6.125.757 11,4 

 

Als we meer in detail gaan kijken naar de controles die geclassificeerd zijn met een 
cancerologische oorzaak (Tabel 30), stellen we vast dat veruit het grootste aandeel van de 
geregistreerde gegevens bij vrouwen als oorsprong geslachtsorganen heeft. Bij mannen is 
dit eerder het spijsverteringssysteem, de ademhaling of de urinewegen.  
 
Deze gegevens koppelen aan de gevalstudie voor borstkanker is niet eenvoudig. Het is 
moeilijk af te leiden onder welke oorsprongcategorie borstkanker geregistreerd wordt. 
Securex gaf aan dat voor borstkanker geen specifieke registratiecode voorzien is. Als 
oorzaak wordt bij borstkanker “geslachtsorganen vrouw” gebruikt. Dit betekent dat de 
effecten van borstkanker niet van de effecten van bijvoorbeeld baarmoederhalskanker 
kunnen onderscheiden worden. Een analyse van andere categorieën naar lokalisatie en 
modaliteit gaf ook geen bijkomend uitsluitsel. Bij veruit het grootste deel van de registraties 
wordt voor beide categorieën “onbekend” geregistreerd. Dit betekent dus dat gegevens van 
borstkanker op basis van de bruikbaarheid van de databank beperkt is voor de identificatie 
van het gemiddelde arbeidsverzuim ten gevolge van borstkanker bestaande velden niet 
apart kunnen geselecteerd en geanalyseerd worden en dat. Het is bovendien te betwijfelen 
dat de cijfergegevens representatief zijn. Een belangrijk deel van de controles gebeuren 
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vandaag nog op vraag van de werkgever en niet volgens een objectieve regel zoals bv. elke 
derde afwezigheid. Wanneer een klant weet dat zijn medewerker kanker heeft, zal hij 
waarschijnlijk minder geneigd zijn om een controle aan te vragen, waardoor deze gevallen 
minder vaak in de databank voorkomen. Mogelijk stellen gegevens van de CM ons wel in 
staat om hier een beter oordeel over te vormen. 
 
 

Tabel 30: Gecontroleerde afwezigheden met cancerologische oorzaak volgens oorsprong 
van de afwezigheid en geslacht in 2002-2005 

# Afwezigheden # Dagen # Dagen/ Afwezigheid 
Oorsprong m v tot m v tot m v tot 

Bewegingsapparaat  104 66 170 5.107 3.816 8.923 49,1 57,8 52,5 
Bloed- en bloedvormende 
organen  108 34 142 6.964 1.789 8.753 64,5 52,6 61,6 
Endocriene klieren - 
metabolisme - voeding  34 38 72 1.863 1.647 3.510 54,8 43,3 48,8 
Geslachtsorganen man  50 0 50 2.577 0 2.577 51,5  51,5 
Geslachtsorganen vrouw  0 782 782 0 54.120 54.120  69,2 69,2 
Huid en subcutis  63 51 114 2.620 2.746 5.366 41,6 53,8 47,1 
Onbekend  307 200 507 21.923 14.417 36.340 71,4 72,1 71,7 
Oog  5 9 14 91 274 365 18,2 30,4 26,1 
Oor  7 4 11 337 97 434 48,1 24,3 39,5 
Psychische reden  29 39 68 736 1.465 2.201 25,4 37,6 32,4 
Tractus cirulatorius  14 5 19 1.358 97 1.455 97,0 19,4 76,6 
Tractus digestivus  345 99 444 22.900 6.972 29.872 66,4 70,4 67,3 
Tractus repiratorius  296 57 353 19.338 3.983 23.321 65,3 69,9 66,1 
Urinewegen  232 13 245 11.960 360 12.320 51,6 27,7 50,3 
Zenuwstelsel  45 40 85 2.677 2.747 5.424 59,5 68,7 63,8 
Zwangerschap - bevalling 
- anticonceptie  0 4 4 0 250 250  62,5 62,5 
Totaal 1.639 1.441 3.080 100.451 94.780 195.231 61,3 65,8 63,4 
 
 

3.3.5 Bepaling kosten van productiviteitsverlies ten gevolge van borstkanker 
gedurende de ziekteperiode op basis van gegevens van CM 

 

Zoals reeds eerder aangegeven zijn naast ziektekosten ook gegevens ontvangen over het 
aantal afwezige werkdagen van de 20.439 borstkankerpatiënten die werden opgenomen in 
de studie van CM over de behandelingspatronen van borstkanker (CM, 2006). Wel is het 
aantal jaren waarvoor gegevens ontvangen werden beperkt tot de periode 2001-2003. Dit 
betekent dat voor geen enkele patiënt gegevens beschikbaar zijn over de volledige 
analyseperiode van 6 jaar (jaar voor diagnose + 5 jaren erna) die beschouwd werd voor de 
ziektekosten. Wel kunnen afhankelijk van het jaar van diagnose gemiddelde waardes 
ingeschat worden voor ieder jaar van deze periode. Afhankelijk van het jaar na diagnose, 
gaat het dan wel telkens over een andere populatie. Belangrijk om op te merken is dat de 
gegevens ter beschikking zijn gesteld per kalenderjaar en niet per jaar na datum van 
diagnose. Verondersteld wordt dat bijvoorbeeld jaar 0 voor patiënten met een datum van 
diagnose in 1998 overeenkomt met 1998 enz. Dit betekent dat er afhankelijk van de datum 
van diagnose een afwijking kan zijn van maximaal één jaar. Vandaar ook dat de 



 120

schommeling in de resultaten tussen de jaren van diagnose minder extreem zullen zijn als 
bij de ziekte-uitgaven (zie later). 
 
Een analyse van het gemiddelde van de totaal aantal afwezige arbeidsdagen tijdens het jaar 
van diagnose en de 5 jaren erna volgens leeftijd toont een eerder grillig patroon (Figuur 40). 
Er is geen rechtlijnig verband tussen leeftijd en het gemiddeld aantal afwezige dagen. Met 
name op lagere leeftijd, lager dan 30, is het patroon zeer verschillend. Dit komt mede omdat 
het aantal gevallen op deze leeftijd eerder laag is, waardoor extreme gevallen een grote 
invloed kunnen hebben op het resultaat. Bovendien zijn er niet in alle gevallen gegevens 
beschikbaar voor ieder jaar na diagnose. Dit kan het totaal significant beïnvloeden. Ook 
tussen 30 en 60 schommelt het totaal aantal dagen aanzienlijk. Het gemiddelde voor de 
leeftijd >= 30 en < 60 ligt gemiddeld op 283 dagen. Dit is ongeveer 21% van het totaal 
aantal werkdagen (bij 220 dagen per jaar) in deze periode.  
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Figuur 40: Totale gemiddelde afwezige arbeidsdagen tijdens jaar van diagnose en 5 jaren 

erna volgens leeftijd bij diagnose 

 
De resultaten van een analyse van de gemiddelde kost door productiviteitsverlies voor 
borstkankerpatiënten wordt gegeven in de volgende figuur. Het gemiddelde per jaar na 
diagnose is telkens een gewogen gemiddelde van het aantal patiënten per leeftijd van 
diagnose waarvoor gegevens beschikbaar waren tijdens dat specifieke jaar. Dit gewogen 
gemiddelde werd ook toegepast voor de berekening van de kosten voor de controlegroep. 
Het aantal afwezige arbeidsdagen werd hierbij afgeleid uit de gemiddelde afwezigheid van 
alle CM-leden. In de jaren 2001, 2002 en 2003 bedroegen deze gemiddeld 6.88, 6.99 en 
6.33 dagen. Gemiddeld is dit 6.73 dagen per jaar. De gemiddelde afwezigheid binnen één 
jaar volgens Securex, 2006 bedraagt 12.59 dagen per jaar. Dit is 2 keer meer dan de cijfers 
van CM. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Securex cijfers enkel van toepassing zijn 
op werkende mensen. Het gemiddelde van CM is berekend voor alle leden. Dit betekent dat 
ook het niet actieve gedeelte van de bevolking mee beschouwd werd om dit gemiddelde te 
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berekenen. Aangezien voor dit gedeelte geen afwezige werkdagen worden geregistreerd, 
ligt dit gemiddelde lager. 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0 1 2 3 4 5

kalenderjaar na diagnose

ja
ar

lij
ks

e 
ko

st
 (€

/ja
ar

)

borstkanker brutoloon

borstkanker toeslag werkgever

borstkanker huishoudelijke arbeid

borstkanker totaal

algemeen gemiddelde CM-leden

 
Figuur 41: Evolutie jaarlijkse kosten productiviteitsverlies patiënten < 60 jaar door 

ziekteverzuim per kalenderjaar na diagnose voor verschillende jaren van diagnose en 
vergelijking met gemiddelde ziekteverzuim op basis van gegevens van de CM. 

 
 
Een berekening van het gemiddelde per lid van de studiepopulatie resulteert in een 
gemiddelde geactualiseerde kost van ongeveer 51 k€ per patiënt tot 60 jaar (Tabel 31). Het 
algemeen gemiddelde dat hierbij gehanteerd wordt verschilt lichtjes van jaar tot jaar omdat 
de samenstelling van de studiepopulatie verandert in functie van het jaar na diagnose.  

 

Tabel 31: Berekening gemiddelde kost productiviteitsverlies tijdens ziekteperiode ten 
gevolge van borstkanker voor patiënten jonger dan 60 jaar bij diagnose 

Jaar na 
diagnose 

Gemiddelde kost 
borstkanker-

patiënten 

Algemeen 
gemiddelde kost 

Securex 

Verschil Actualisatie 
jaar 0  

aan 4% 
0 13.380 1.545 11.835 11.835 
1 16.377 1.546 14.831 14.261 
2 10.450 1.544 8.906 8.234 
3 9.105 1.543 7.562 6.723 
4 8.502 1.539 6.962 5.951 
5 7.310 1.539 5.771 4.743 

Totaal 65.124 9.255 55.868 51.748 
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Een aantal belangrijke kanttekeningen moeten gemaakt worden bij deze berekening. Het 
valt op dat in tegenstelling tot de medische kosten de kosten van productiviteitsverlies 
tijdens de ziekteperiode nog niet convergeren naar het algemeen gemiddelde na 5 jaar. Dit 
betekent dat vermoedelijk de totale kost aan productiviteitsverlies door ziekte hoger ligt.  
 
Om dit gemiddelde optelbaar te maken met de andere gegevens is het vereist dat ook 
diagnoses met een leeftijd ouder dan 60 worden beschouwd. Omdat het grootste deel geen 
actieve bevolking meer is, zijn ook geen gegevens beschikbaar over arbeidsafwezigheid. 
Nochtans is er wel een verlies aan huishoudelijke arbeid voor deze groep. Voor de 
inschatting van het verlies van huishoudelijke arbeid bij patiënten ouder dan 60, werd het 
gemiddelde genomen van de arbeidsafwezigheid van patiënten van 50 tot 59 jaar en dit 
vermenigvuldigd met de verhouding 365/220. Wanneer ook dit aantal gevallen wordt 
meegerekend om de gemiddelde toegenomen kost per patiënt in te schatten, daalt de 
gemiddelde kost tot 32 k€. Indien geen inschatting zou gemaakt worden van het 
huishoudelijke arbeidsverlies bij patiënten ouder dan 60 zakt deze kost tot 29 k€. 
 
 
3.3.6 Bepaling kosten van productiviteitsverlies ten gevolge van borstkanker door 

vroegtijdig overlijden op basis van overlijdenscijfers van de databank Milieu en 
Gezondheid  

 

Een overzicht van de jaarlijkse overlijdens ten gevolge van borstkanker in Vlaanderen 
wordt gegeven in Figuur 42.  
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Figuur 42: Verdeling leeftijd bij overlijden ten gevolge van borstkanker in Vlaanderen 

volgens verschillende jaren van overlijden 
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Figuur 43: Verdeling centrale kosten productiviteitsverlies (€2001) bij overlijden ten 

gevolge van borstkanker in Vlaanderen volgens verschillende jaren van overlijden 

 

Ongeacht het jaar van overlijden, gebeuren de meeste overlijdens ten gevolge van 
borstkanker op een leeftijd tussen 70 en 79 jaar. Een vergelijking tussen de verschillende 
jaren van overlijden toont dat in recentere jaren (vb. 2003) minder overlijdens plaats vinden 
op een leeftijd tot 69 jaar en meer overlijdens op een leeftijd na 69 jaar. 
 
Om de kosten in te schatten van het productiviteitsverlies (human capital methode) (Figuur 
43) zijn de overlijdenscijfers uit bovenstaande figuur vermenigvuldigd met de kostencijfers 
uit Tabel 20. Voor deze kosten is de leeftijdsklasse van 50 tot 59 jaar de belangrijkste. Ook 
de klasse van 40 tot 49 jaar is belangrijk. Klassen na 60 jaar worden volgens de human 
capital methode minder belangrijk omdat het verlies aan productiviteit beperkt is aangezien 
er nog enkel sprake is van huishoudelijke arbeid en het verlies aan professionele arbeid niet 
of minder geldt voor deze hogere leeftijdsklassen. 
 
Het totale verlies voor Vlaanderen in 2003 bedroeg 292 miljoen €. In 1998 bedroeg dit nog 
349 miljoen € (gerekend met het loonpeil van 2001), aangezien er meer overlijdens 
voorvielen op lagere leeftijd. 
 
Om de cijfers van deze paragraaf vergelijkbaar of optelbaar te maken met de voorgaande 
zou voor de populatie die gebruikt wordt in CM, 2006 ook gekend moeten zijn op welke 
leeftijd elk lid van deze populatie overlijdt. Dit is niet mogelijk om 2 redenen. De datum van 
diagnose is enerzijds te recent. Het grootste deel van de studiepopulatie is nog in leven, 
waardoor het onmogelijk is in te schatten hoe veel vroeger leden van deze populatie 
overlijden in vergelijking met een gemiddelde populatie in Vlaanderen. Anderzijds zijn de 
gegevens over het jaar van overlijden niet ter beschikking gesteld wegens het te hoge 
detailniveau. Het is enkel gekend hoeveel leden van een bepaalde deelgroep met een 
specifiek geboortejaar en een specifiek jaar van diagnose intussen overleden zijn. Van de 
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totale studiegroep is op dit ogenblik 21% overleden. Van de leden met een leeftijd bij 
diagnose lager dan 60 is dit 12%. Dit betekent dat indien we de gegevens hadden, we 
slechts voor één patiënt op vijf zouden kunnen berekenen hoeveel het productiviteitsverlies 
bedraagt ten gevolge van vroegtijdig overlijden. Bovendien gaat het dan nog vooral om de 
oudste groep, waarbij het productiviteitsverlies het laagst is.  
 
Om toch een cijfer te krijgen dat optelbaar is met de resultaten uit andere paragrafen, kan 
een gemiddelde berekend worden per overlijden.  Dit gemiddelde varieert afhankelijk van 
het jaar van overlijden tussen 564 k€ en 592 k€. Dit is een absolute bovengrens omdat bij 
toepassing van deze waarde verondersteld wordt dat alle patiënten overlijden in het jaar van 
diagnose. De leeftijdsverdeling is hierbij wel aangepast aan de effectieve verdeling van de 
leeftijd bij sterfte door borstkanker in Vlaanderen. Een ondergrens benadering is 
veronderstellen dat de overlijdens zoals aangegeven voor de CM-populatie allen gebeurden 
in het afgelopen jaar en dat de overige patiënten die nog niet overleden zijn, overlijden op 
de gemiddeld verwachte leeftijd in Vlaanderen. M.a.w. voor de nog niet overleden patiënten 
wordt verondersteld dat er geen productiviteitsverlies is door vroegtijdige sterfte omwille 
van borstkanker. Deze analyse werd uitgevoerd voor het diagnosejaar 1998, omdat voor dit 
diagnosejaar de grootste periode na diagnose is verstreken en het percentage aan overlijdens 
dus ook het hoogst is. De kosten voor productiviteitsverlies worden hierbij geactualiseerd 
naar het jaar van diagnose. Een andere benadering is veronderstellen dat alle overlijdens 
binnen de populatie van CM gebeurd zijn in het jaar van diagnose zelf. De resultaten van 
beide benaderingen staan weergegeven in de tabel. De gemiddelde waarde per diagnose 
wordt toegepast bij de inschatting van de totale waarde. Dit betekent dat verondersteld 
wordt dat de patiënten met als diagnosejaar 1998 die nog niet overleden zijn in 2006, geen 
productiviteitsverlies hebben ten gevolge van vroegtijdig overlijden wegens borstkanker. 
 

Tabel 32: Overzicht diagnoses en overlijdens 4 per kalenderjaar van diagnose voor 
populatie CM, 2006 

Kalenderjaar diagnose Diagnoses Overlijdens Percentage overlijdens 
1998 3454 1138 33% 
1999 3579 977 27% 
2000 3518 837 24% 
2001 3318 583 18% 
2002 3242 450 14% 
2003 3328 353 11% 

Totaal 20439 4338 21% 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Het is niet precies duidelijk tot welke datum gecontroleerd is op overlijden. Dit moet nog afgestemd worden 
met CM. 
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Tabel 33: Inschatting gemiddelde kost van vroegtijdig overlijden door borstkanker voor 
populatie CM, 2006 met diagnosejaar 1998 bij verschillende veronderstellingen van jaar 

van overlijden 

jaar van overlijden 1998 2006 
(actualisatie naar 1998 

aan 4%) 

gemiddelde 

gemiddelde/overlijde
n 262.745 120.165 191.455 

gemiddelde/diagnose 86.567 39.591 63.079 
 
 

3.3.7 Overzicht kosten van borstkanker volgens de human capital methode en 
vergelijking met een totale WTP-benadering 

 

Het optellen van alle gemiddelde waardes die berekend werden in de vorige paragrafen, 
leidt tot een geactualiseerde totale kost van 107 k€ bij een discontovoet van 4%. De kosten 
door productiviteitsverlies tijdens de ziekteperiode en door vroegtijdig overlijden zijn 
hierbij groter dan de directe medische kost.  
 

Tabel 33: Berekening totale gemiddelde kost volgens de human capital methode per 
diagnose van borstkanker bij een discontovoet van 4% 

Omschrijving Kost 
(€/diagnose) 

Directe medische kost CM-populatie 12.037 
Productiviteitsverlies ziekteperiode CM-populatie  32.340 
Gemiddeld productiviteitsverlies vroegtijdige sterfte Vlaanderen 
2003 63.079 
Totaal 107.456 

 

De willingness to pay – benadering bestaat uit het toepassen van een waarde per verloren 
levensjaar op het totaal aantal verloren levensjaren door vroegtijdig overlijden. De waarde 
uit de literatuur (ExternE, 2005) die vaak wordt toegepast is 50 k€ per verloren levensjaar. 
Een toepassing van deze waarde op de verloren levensjaren door borstkanker in Vlaanderen 
in 2003 leidt tot een gemiddelde waarde per overlijden van 565 k€. Dit ligt dus boven de 
inschatting die werd gemaakt per diagnose op basis van de human capital methode, wat ook 
te verwachten was. Enerzijds zit er meer omvat in een WTP-benadering als in de human 
capital methode. Anderzijds lijdt niet iedere diagnose tot sterfte. Zo lag het aantal diagnoses 
in Vlaanderen in 2000 op 4.879 en het aantal overlijdens op 1.372. (administratie 
gezondheidszorg Vlaanderen, 2004). Dit is een verhouding van 28%. Uiteraard gaat het hier 
niet over dezelfde individuen die voorkomen in de diagnose- en sterftestatistieken, maar het 
is wel een indicatie van de overlevingskans. Indien we deze verhouding zouden toepassen 
op de waarde per overlijden, zou dit lijden tot een waarde per diagnose van 158 k€, hetgeen 
ongeveer de helft meer is dan de inschatting volgens de human capital methode.  
 
Deze waarde voor een verloren levensjaar is afgeleid uit bevragingen die peilen naar de 
bereidheid tot betalen van een bepaald bedrag om een (niet-gespecificeerde) risico op 
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vroegtijdig overlijden te reduceren. Binnen het ExternE consortium is dit toegepast om de 
WTP per verloren levensjaar ten gevolge van langdurige blootstelling aan 
luchtverontreiniging te bepalen. In strikte zin is deze WTP enkel van toepassing voor de 
algemene populatie en leeftijdsverdeling bij sterfte, en voor risico’s en latentietijden in 
verband met fijn stof luchtverontreiniging. Voor overlijden door borstkanker, waar de 
leeftijdsverdeling bij overlijden anders is, zou een specifieke bevraging van WTP geschikter 
zijn. Vaak wordt ook de waarde van een vermeden sterfte (value of a prevented fatality, 
VPF), of de statistische waarde van een leven gehanteerd, die opgebouwd is uit de WTP 
voor risicoreductie. Dit concept zegt niks over de waarde van een leven op zich (en is 
daarom misschien een ongelukkige formulering, en aanleiding tot felle kritiek), maar is 
afgeleid uit inschattingen van de bereidheid tot betalen om risico’s op vroegtijdig overlijden 
te veranderen. Indien bijvoorbeeld de bereidheid tot betalen of WTP 100 Euro bedraagt om 
een risico sterfte met 1 kans op 10.000 te verminderen, dan is de waarde voor een statistisch 
leven dat hieruit afgeleid wordt 100 x10.000 = 1.000.000 Euro. Of anders gezegd, indien 
10.000 mensen bereid zijn 100 euro te betalen om een risico met 1/10.000 te verminderen, 
dan spaart men –statistisch gezien– 1 mensenleven uit, gespreid over 10.000 mensen, ter 
waarde van 1.000.000 euro. De waarde van een statistisch leven (VSL, value of a statistical 
life) is dus 1 miljoen euro. Het is echter belangrijk te benadrukken dat niemand gevraagd 
wordt  dit bedrag effectief te betalen, het is niet meer dan de som van de WTP’s over een 
groep mensen die het risico wensen te verminderen. In dit opzicht is de term “waarde van 
een leven” eerder slecht gekozen. Het is slechts de waardering van kleine veranderingen in 
het risico, geaggregeerd over een grote groep mensen. Vaak wordt een gemiddelde VSL van 
1 miljoen euro gehanteerd, hoewel in de Verenigde Staten hogere waarden (3 tot 7 miljoen 
dollar) worden toegekend en gebruikt in beleidsstudies. Het is moeilijk om dit cijfer toe te 
passen om te berekenen wat de wtp-kost is per diagnose van borstkanker. Je zou dan voor 
iedere patiënt moeten weten wanneer en of deze patiënt ook effectief overleden is aan de 
gevolgen van borstkanker. Op basis van dit kengetal zijn geen berekeningen uitgevoerd.  
 
   
3.3.8 Vergelijking met literatuur gegevens 
 

In de literatuur zijn maar een beperkt aantal studies beschikbaar die de Cost of Illness 
specifiek voor borstkanker begroot hebben. Bovendien lopen de gehanteerde methodes 
uiteen.  
In Spanje werden enkel indirecte kosten voor de prevalentie van borstkanker morbiditeit en 
sterfte voor het jaar 2000 aan de hand van twee methoden ingeschat (Oliva et al. 2005). In 
totaal werd het productieverlies ingeschat op 288,7 miljoen euro indien elk geval van 
borstkanker een permanent verlies voor de productie betekende (de ‘human capital’ 
methode), en 11,6 miljoen indien er enkel een tijdelijke opschorting van productie is (de 
‘friction cost’ methode). Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met onze benadering waarmee 
de kost per diagnose bepaald wordt. In Zweden (Lidgren et al. 2007) werd de totale kost 
voor de prevalentie van borstkanker in 2002 geschat. Deze aanpak is ook niet vergelijkbaar 
met onze methode waarin de kosten per jaar van incidentie worden opgevolgd in de tijd. 
Enkel de hospitalisatie kost voor incidenties (6.623 in totaal) in 2002 kan vergeleken 
worden, en bedraagt 3.850 euro per patient per jaar. Directe kosten vertegenwoordigden 
‘slechts’ 30%. Indirecte kosten werden vooral bepaald door productieverliezen van mensen 
jonger dan 65 jaar. Deze verliezen zijn voor 52% toe te schrijven aan vroegtijdige sterfte, en 
voor het overige aan ziekteverlof en vroegtijdige pensionering. Mortaliteit wordt hierbij 
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gewaardeerd via QALYs. In het Verenigd Koninkrijk wordt de kost voor patiënten met 
stadium IV borstkanker geschat op 12.500 Britse pond over de ganse levensloop van dit 
stadium (Remák et al., 2004). 
 

3.3.9 Invloed van ziektestadium bij diagnose op kosten van borstkanker 
 
Zoals reeds eerder gemeld kon uit de databank van het Nationaal Kanker Register het 
stadium bij diagnose afgeleid worden. Wegens privacy redenen werd dit stadium van 
diagnose niet aangeleverd in de oorspronkelijke data ontvangen van CM.  Om toch een 
analyse te kunnen doen over de gevolgen van het stadium en toch nog een voldoende groot 
aantal patiënten te hebben per groep, werd de variabele “geboortejaar” weggelaten. Dit 
betekent dat een analyse van het productiviteitsverlies door ziekte of door vroegtijdig 
overlijden niet mogelijk is, omdat niet gekend is wat de leeftijd is op het moment van 
diagnose. 
 
Stadia bij diagnose variëren hierbij van I tot IV. Een omschrijving van de stadia wordt 
gegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 34: Stadia van borstkankertumoren bij diagnose zoals opgenomen in het        
Nationaal Kankerregister 

Stadium bij diagnose Omschrijving 
I De tumor blijft gelokaliseerd en de okselklieren zijn gezond. 
II De okselklieren zijn aangetast. 
III Andere lymfeklieren die gefixeerd zijn op andere structuren of 

organen zijn aangetast. 
IV De tumor is metastatisch. 

 
Mits gegevens in het NKR enkel beschikbaar waren tot 2000, zullen gegevens ook enkel 
geanalyseerd worden voor deze gevallen. De studiepopulatie is in dit geval beperkt tot 4975 
patiënten.  
 
Onderstaande figuur geeft aan hoe de medische uitgaven jaarlijks variëren in functie van het 
stadium bij diagnose. Het is duidelijk dat de medische uitgaven toenemen in functie van het  
stadium. Hoe verder gevorderd de tumor, des te meer medische uitgaven zullen gebeuren. 
Naar het einde van de beschouwde periode (jaren 4 en 5) valt het wel op dat de medische 
uitgaven bij stadium IV lager liggen per gediagnosticeerde patiënt dan bij andere stadia. In 
jaar V ligt dit zelfs onder het gemiddelde van alle CM-leden. Een reden hiervan is dat het 
aantal patiënten dat overlijdt, met name in stadium IV, aanzienlijk is. Dit betekent dat de 
medische uitgaven die voorvallen in jaar 5 geldt voor een veel lager aantal patiënten dan er 
gediagnosticeerd zijn. Aangezien de totale kosten nog altijd gedeeld worden door het aantal 
gediagnosticeerde patiënten kan het gemiddelde veel lager liggen dan bij andere stadia en 
dan het algemeen gemiddelde. Dit verklaart wel niet waarom bij stadium I  de kosten lager 
liggen. Men zou kunnen stellen dat na 5 jaar er geen additionele medische uitgaven meer 
voorvallen ten gevolge van borstkanker.  

 



 128

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0 1 2 3 4 5

kalenderjaar na diagnose

ja
ar

lij
ks

e 
ko

st
 (€

/ja
ar

)

borstkanker diagnose stadium 1

borstkanker diagnose stadium 2

borstkanker diagnose stadium 3

borstkanker diagnose stadium 4

algemeen gemiddelde CM-leden

 
Figuur 44: Evolutie jaarlijkse medische kosten per kalenderjaar na diagnose voor 

verschillende stadia bij diagnose en vergelijking met gestandaardiseerde gemiddelde 
medische kosten van CM-leden. 

 

Tabel 35: Berekening gemiddelde medische kost van borstkanker 

Stadium 
bij 

diagnose 

Totale medische 
kosten jaar 0 tot 

5 

Algemeen 
gemiddelde 

medische kost CM-
leden jaar 0 tot 5 

Verschil Actualisatie 
naar jaar van 
diagnose aan 

4% 
I 19.827 10.610 9.217 8.799 
II 24.927 10.610 14.318 13.461 
III 32.606 10.610 21.996 20.597 
IV 35.201 10.610 24.591 23.280 

 
Omdat er geen informatie ter beschikking is over de geboortedatum is het niet mogelijk om 
kosten voor productiviteitsverlies in te schatten, terwijl juist hier de grootste verschillen te 
verwachten zijn per stadium. Enerzijds bleek uit de vorige berekeningen dat dit de 
belangrijkste categorieën zijn in de totale kosten. Anderzijds blijkt dat afhankelijk van het 
stadium bij diagnose verschillen inzake het percentage overlijdens groot zijn.  
 

Tabel 36: Diagnoses en overlijdens per stadium 

Stadium bij diagnose Diagnoses Overlijdens 2006 Percentage overlijdens 
I 1858 237 13% 
II 2324 605 26% 
III 510 288 56% 
IV 283 245 87% 
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3.4 Conclusies en aanbevelingen  
 

• Waarom kosten bepalen? 
 
- Het bepalen van (een deel van) de werkelijke ziektekosten voor een specifieke 

aandoening geeft een duidelijk zicht over het maatschappelijk belang van deze 
aandoening. 

- De ziektekosten zijn echter nog steeds een onderschatting van het totale verlies aan 
welvaart (‘wellbeing’). Hiervoor is een uitbreiding van deze kosten met de ‘willingness 
to pay’ (WTP) om een bepaalde aandoening te vermijden, nodig. Deze WTP is vaak 
voor de meeste beleidsmakers ongrijpbaar of niet-terugverdienbaar op korte of 
middellange termijn. 

- Het verlagen van de ziektekosten is een sterk argument om preventieve (soms curatieve) 
maatregelen te implementeren. Hiervoor is kennis nodig van de factoren die bijdragen 
tot deze aandoeningen. De causaliteit van endocriene stoorstoffen in relatie tot 
verschillende eindpunten is vooral gebaseerd op toxicologische en medische kennis, 
maar het ontbreekt ons vooralsnog aan voldoende en consistente epidemiologische 
evidentie om een toewijsbare of attributieve fractie af te leiden. Hierdoor kan de 
potentieel te vermijden fractie van een bepaalde aandoening voorlopig niet 
gekwantificeerd worden. 

- In deze studie is een gevalstudie voor borstkanker uitgewerkt omwille van de reeds 
beschikbare data, en omwille van de relatief uitgebreide literatuur over borstkanker en 
milieufactoren. Toch moeten we vaststellen dat de we enkel de kosten voor de incidentie 
van borstkanker kunnen bepalen en geen fractie van borstkanker die potentieel toe te 
wijzen is aan deze milieufactoren. 

 
• Bruikbaarheid van de ontwikkelde kosten aanpak 
 
- De methodologie is in principe bruikbaar voor elke aandoening maar vereist een 

volgehouden inspanning naar dataverzameling (incidenties), en een koppeling tussen 
databanken met incidenties en databanken met ziekte-uitgaven van ziekenfondsen. 
Ziekenfondsen hebben zelf geen gegevens over diagnoses en aandoeningen van 
patiënten. Een koppeling tussen databanken van ziekenfondsen en incidentiedata is 
hierbij het meest tijdsintensieve in de opzet van de gehele methodiek.  

- Omwille van privacy redenen worden gegevens niet per geval ter beschikking gesteld. 
De nauwkeurigheid van de berekeningen, met name de kosten omwille van 
productiviteitsverlies tijdens ziekte en door vroegtijdig overlijden zou veel 
nauwkeuriger kunnen zijn indien dit wel het geval zou zijn. 

- Indien een overheid een duurzaam evaluatiesysteem voor de evaluatie van een beleid 
gericht op de reductie van endocriene stoorstoffen wil opzetten, leren we uit deze studie 
dat omwille van de data-intensiviteit van de (kosten-)methode hiervoor best nog een 
extra selectie van aandoeningen gemaakt wordt die gerelateerd zijn aan endocriene 
stoorstoffen.  

• Voor deze selectie kan incidentie of voorkomen van een bepaalde 
aandoening gebruikt worden, omdat dit deels het belang van deze aandoening 
bepaalt. Dit is meteen ook een argument om een goed incidentie 
registratiesysteem uit te werken op basis van de elementen in vorige 
hoofdstukken.  
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• Voor deze selectie moet ook gekeken worden naar ernst van de aandoening, 
uitgedrukt in mortaliteit, maar preferentieel ook in termen van verloren 
gezonde (of minstens de  productieve) levensjaren in een populatie. 

• Voor deze selectie moet ten slotte rekening gehouden worden of ze 
kwantitatief en causaal kunnen gerelateerd worden met endocriene 
stoorstoffen, en met de relatieve sterkte van het risico door endocriene 
stoorstoffen ten opzichte van andere factoren. Dit is op dit ogenblik 
onvoldoende gekend internationaal, vereist verder onderzoek, en zou dus op 
termijn tot een bijsturing van de selectie kunnen leiden. 

- Er moet een structuur op poten gezet worden waarlangs de berekeningen van kosten 
voor deze aandoeningen vlot kan verlopen. Dit wil zeggen dat een dergelijk 
opvolgsysteem van de impact van endocriene stoorstoffen moet opgenomen worden in 
de prioriteiten van het kenniscentrum (KCE). Het lijkt ons best dat de berekeningen op 
basis van deze methode door het kenniscentrum of door de administraties van de 
Vlaamse Gemeenschap zelf gebeuren. 

- Endocriene stoorstoffen kennen een lange levenscyclus, en een traag verval in 
milieucompartimenten, waardoor chronische blootstelling en impacts niet snel 
veranderen. Een evaluatie om de X (3, 5, 10?) jaar is dan ook voldoende. Een exacte 
frequentie is in deze studie niet bepaald. 

 
• De concrete gevalstudie borstkanker. 
 
- Deze studie schat voor de eerste keer de totale ziektekost voor borstkankerincidenties in 

Vlaanderen. De totale kost voor borstkanker bedraagt volgens de human capital methode 
gemiddeld 107 000 euro per incidentie, of ongeveer 524 miljoen euro per jaar in 
Vlaanderen. Volgens een WTP-benadering stijgt dit tot gemiddeld 565 k€, weliswaar 
berekend per overlijden en niet per incidentie. In onze studiepopulatie bedroeg de sterfte 
28% van de opgevolgde personen. 

- De epidemiologische en medische kennis is ontoereikend om een attributieve fractie te 
berekenen die de relatie legt tussen bv. PAKs, PCB, of DDT en borstkanker. De 
evidentie is het sterkst voor PAKs, maar meer geharmoniseerde studies zijn nodig om 
een duidelijk kwantificeerbaar risico af te leiden.  

- Desondanks kan verwacht worden dat het aandeel van milieufactoren in het ontwikkelen 
van borstkanker klein is, en meestal in combinatie met genetische factoren optreedt. Een 
reductie van borstkanker met 5% door in te grijpen in de veroorzakende factoren van 
borstkanker (preventie en reductiemaatregelen) zou dus een jaarlijkse besparing van 26 
miljoen euro kunnen betekenen. Deze winst in gezondheid(skosten) zou afgewogen 
kunnen worden tegen de kost van beleidsmaatregelen. Ons inziens zegt dit ook iets over 
een te rechtvaardigen en terug te verdienen investering in medisch, toxicologisch, 
epidemiologisch en milieuonderzoek. 

- Tegelijk voegen we hieraan toe dat borstkanker niet als alleenstaand argument kan 
bekeken worden om maatregelen en onderzoek naar de onzekerheden in deze methode 
te rechtvaardigen. De globale impact via meerdere aandoeningen is wat telt, maar is 
voorlopig onbekend. Dit brengt ons terug op het bovenstaande, nl. dat voor een selectie 
van aandoeningen een opvolgsysteem van kosten moet opgezet worden. 
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Bijlage 1 

 
 
 
          

Mol, 3 april 2007 
 
 
 
Geachte, 
 
 
In opdracht van de cel Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie (LNE) van de Vlaamse Overheid wordt momenteel een onderzoeksproject 
uitgevoerd rond de incidentie van ziekten die mogelijk het gevolg zijn van endocriene 
verstoorders in het milieu. Meer uitleg over de studie vindt u in de bijlage achteraan in dit 
document.  
 
Subfertiliteit en gestoorde spermakwaliteit zijn belangrijke eindpunten in onze studie. Via 
het InterMutualistisch Agentschap (IMA) hebben we een beeld gekregen van alle sperma 
analyses die momenteel worden uitgevoerd in Vlaanderen. Dit geeft een indicatie van het 
aantal koppels dat hulp zoekt voor fertiliteitsproblemen en hun geografische distributie 
binnen Vlaanderen.  
 
In een volgende stap van het onderzoek zouden we willen nagaan welk aandeel van de 
uitgevoerde sperma analyses verstoord is. Daarom willen we inventariseren welke 
informatie beschikbaar is en of er een mogelijkheid is om de gegevens op te vragen. 
 
Bijgevoegde vragenlijst peilt naar de praktische haalbaarheid en de bereidwilligheid van de 
fertiliteitscentra om data door te geven. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragenlijst 
in te vullen, ook indien u niet geïnteresseerd bent in verdere samenwerking. U kan de 
ingevulde vragenlijst mailen of opsturen per post op onderstaand adres (graag ten laatste op 
20 april).   
 
Alvast bij voorbaat dank voor uw bereidwillige medewerking. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Elly Den Hond 
VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) 
Expertisecentrum Milieutoxicologie 
Boeretang 200 
2400 Mol 
Tel. 014/33.52.28. 
E-mail: elly.denhond@vito.be 
Website: www.vito.be 
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Vragenlijst aan fertiliteitscentra 

i.v.m. beschikbaarheid van data rond spermakwaliteit 
 

Vragenlijst ingevuld door:       

Fertiliteitscentrum:       

 

Zijn de resultaten van de sperma analyses in het fertiliteitscentrum beschikbaar in 

elektronisch formaat? 

  ja 

  neen 

Indien ja, vanaf welk jaar zijn de gegevens elektronisch beschikbaar?        

 

Welke criteria hanteert het fertiliteitscentrum voor het uitvoeren van sperma analyses? 

  WHO richtlijnen  

  Andere: welke?         

 

Welk van volgende gegevens worden systematisch geregistreerd? 

  datum sperma-analyse 

  abstinentie periode 

  tijd tot analyse 

  volume sperma 

  concentratie 

  motiliteit 

  morfologie 

  classificatie (normaal/abnormaal) op basis van WHO criteria 

  leeftijd patiënt 

  postcode woonplaats patiënt 
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Welke voorwaarden zijn belangrijk voor het fertiliteitscentrum om het doorgeven van 

gegevens van het fertiliteitscentrum aan de onderzoeksgroep mogelijk te maken?  

- anonieme databank:  

    essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

- voorafgaande toestemming van de commissie voor medische ethiek:    

    essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

-  voorafgaande toestemming van de privacy commissie: 

    essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

- voorafgaande inzage in het onderzoeksplan:  

   essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

- actieve bijdrage aan de statistische analyse en/of het interpreteren van de resultaten:  

   essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

- bronvermelding in rapporten voor de overheid:  

   essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

- beperkte verspreiding van de rapporten voor de overheid: 

   essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

- co-auteurschap in wetenschappelijke publicaties 

   essentieel    mogelijk belangrijk    niet belangrijk 

- andere essentiële voorwaarde:       

 

 

Is het fertiliteitscentrum bereid om data van spermakwaliteit door te geven voor 

wetenschappelijke onderzoek, mits de stelde voorwaarden zijn vervuld? 

  ja 

  neen 
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Is het fertiliteitscentrum geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek rond gestoorde 

fertiliteit in het kader van onderzoeksprojecten in opdracht van de Vlaamse Overheid? 

  ja 

  neen 

 

 

Indien u nog bijkomende opmerkingen hebt, kan u deze hier formuleren:        

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 

 


