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Schriftelijke vraag 20/30 van mevr. Margaux over kankerpreventie. 
 

De pers heeft aangegeven dat het aantal kankerdiagnoses in april ll. met 44% is gedaald in België (± 
2.500 minder tests dan normaal in april). We spreken dagelijks over de coronacijfers (gemiddeld 4 
overlijdens per dag en bijna 10.000 overlijdens sinds het begin van de pandemie) maar er zijn in ons 
land elk jaar ook zo'n 30.000 overlijdens door kanker. Dit is geen besmettelijke ziekte en vereist ook 
geen maatregelen zoals het coronavirus maar in deze tijd dragen we zorg dragen voor elkaar, ook al 
lijken sommige maatregelen soms surrealistisch, en het is tijd om een efficiënte preventie en 
opsporing van kanker te organiseren. Vroegtijdige opsporing kan levens redden, ook bij agressieve 
kankers. Naast opsporing is lichaamsbeweging eveneens cruciaal om kanker te voorkomen en dit is 
verminderd door de lockdown. De 10 km werd geannuleerd en sportterreinen werden gesloten. 
Onze gemeente zet zich in ten bate van preventie en promotie van de gezondheid, en via haar 
gezondheidscentrum voor de opsporing van kanker. Ik lees op de gemeentelijke website dat het 
gezondheidscentrum in februari en maart een opsporingscampagne organiseert voor mannen (+50) 
en vrouwen (25+). Kan deze campagne uitgebreid worden? Hoe staat het met de contacten met de 
vereniging Think Pink die zich inzet voor borstkanker? Deze vereniging organiseert binnenkort een 
koers of mars, dit jaar per "bubbel". Moeten de inwoners van onze gemeente aangespoord worden 
om deel te nemen, met hun eigen bubbel, aan deze vorm van lichaamsbeweging die toegankelijk is 
voor iedereen? Gelieve mee te delen welke maatregelen genomen worden om lichaamsbeweging 
opnieuw aan te moedigen en een dringende systematische opsporing te voorzien. 
 

 

Antwoord:  

Door de pandemie zijn we bewust van de noodzaak om zorg voor onszelf en de ander te dragen. Er 

werd vaak gecommuniceerd over de risicogroepen (ouderen, mindervaliden, hart- en longpatiënten, 

hoge bloeddruk, astma, obesitas, diabetes, …) voor Covid-19 maar ook andere ziektes.  

Omwille van deze risicofactoren heeft het college in de algemene beleidsverklaring aangegeven 

informatie- en preventiecampagnes rond deze ziektes te willen ondersteunen.  

Vorig jaar was er een conferentiecyclus over de impact van luchtvervuiling op de gezondheid en dit 

jaar was er eveneens een cyclus gepland (over de preventie van hersenaandoeningen zoals autisme, 

burn-out en Alzheimer) maar die werd jammer genoeg uitgesteld tot 2021 wegens Covid-19.  

In het kader van preventie was er een bus aanwezig tijdens de jaarmarkt van Sint-Job in september ll. 

waar talrijke deelnemers zich konden laten testen (gehoor, bloeddruk, suiker, …). Door het grote 

succes moest dit initiatief herhaald worden maar dit kon niet wegens Covid-19 … 

U haalt de activiteiten van het gezondheidscentrum aan. Naast gezondheidspreventie op school is 

het centrum preventief actief voor de gezondheid van onze Ukkelse medeburgers. Tijdens de 

lockdown en de zomer was er een telefonische permanentie. Er waren erg veel oproepen wegens 

psychologische of lichamelijke problemen. Vandaag krijgen we nog dagelijks oproepen. Het college 

kan deze permanentie behouden ten dienste van de bevolking. 

Inzake preventie organiseren we in het gezondheidscentrum in oktober en november een nieuwe 

inentingscampagne tegen de griep voor Ukkelaars (60+). Tijdens het voorjaar had het college 

omwille van de pandemie en het risico om nog meer hospitalisaties door de griep meer dan de 



gebruikelijke hoeveelheid vaccins besteld voor de meest kwetsbare personen. We zullen over 600 

dosissen kunnen beschikken. 

We hebben in 2019 een campagne georganiseerd voor jongeren rond het papillomavirus 

(conferentie, affiches, brochure in sportclubs en middelbare scholen) die veel succes heeft gehad.  

Het gezondheidscentrum organiseert al 20 jaar campagnes rond kankeropsporing voor mannen 

(50+) en vrouwen (25+) en dit jaar werd er in februari en maart 168 onderzoeken uitgevoerd, in 

samenwerking met het Institut Bordet. Omwille van het succes van deze campagnes worden de 

aanvragen steeds verhoogd.  

Het instituut heeft jammer genoeg in juni laten weten geen consultaties meer buiten het instituut te 

zullen uitvoeren, omwille van de toekomstige verhuizing eind 2021 naar New Bordet te 

Anderlecht/Erasmus. We zijn momenteel op zoek naar een vervanger die deze opsporingen binnen 

het gezondheidscentrum kan overnemen. 

In verband met de opsporing van borstkanker vermelden we de unanieme motie - initiatief van 

mevr. Fremault - van 25 juni ll. voor de toetreding van de gemeente tot de nationale campagne rond 

borstkanker "Think Pink" en om het label "Pink City" toegekend te kunnen krijgen. Het college zal 

eind deze maand een samenwerkingsovereenkomst met vzw Think Pink ondertekenen.  

Door het Coronavirus moesten de activiteiten rond "roze oktober" beperkt worden. We zullen via 

sociale media promotie maken voor de digitale "Race for the Cure" van Think Pink, we zullen 

deelnemen aan de campagnes met de roze lintjes en het gemeentehuis in het roze verlichten. 

Indien de gezondheidstoestand het toelaat, zal er een infosessie over kankeropsporing georganiseerd 

worden door de gezondheidsdienst op 2 december, in het cultureel centrum van Ukkel.  

Er worden talrijke sportieve en andere activiteiten georganiseerd binnen onze gemeente om de 

bevolking aan te zetten te bewegen ter preventie van ziektes, zoals turnlessen door de Sportdienst, 

activiteiten van de UDDL voor senioren, schoolbezoeken aan het zwembad Longchamps en de 10 km 

van Ukkel. Er zijn er nog meer en we raden u aan om de gemeentelijke website regelmatig te 

raadplegen. 

 


