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Ruim een jaar geleden maakte het Limburgs Kankerre-
gister (LIKAR) de resultaten bekend van de kankerinci-
denties over de periode 1996-2005 (1). Daarmee rondde
LIKAR een huzarenstukje af dat in ons land zonder voor-
gaande was: de productie en rapportage van betrouwbare
gegevens over het voorkomen van kanker in (een regio
van) ons land over een decennium. Dit werk werd moge-
lijk gemaakt door de inzet van velen: de opeenvolgende
ministers van Volksgezondheid van de Vlaamse Gemeen-
schap en de députés van de provincie Limburg zorgden
voor de financiering en de logistieke steun. De vzw Lim-
burgse Kankersamenwerking (LIKAS) zorgde voor de
ondersteuning en de setting waarin de LIKAR-werkgroep
kon gedijen. De leden van de werkgroep Kankerre-
gistratie, de meesten vrijwilligers, waren uiterst gene-
reus met hun tijd en energie en zulks gedurende vele
jaren na elkaar. Voor een belangrijk deel van deze peri-
ode werkten wij in samenwerking met het Antwerps
Kankerregister (AKR) en met het Vlaams en Belgisch
kankerregistratienetwerk. Ambtenaren van de Vlaamse
Gemeenschap en van het Limburgs provinciebestuur
zorgden voor achtergrondgegevens.

De groep medewerkers die ons gedurende deze jaren
op een of andere wijze behulpzaam waren, is groot. De
meest centrale rol werd echter vervuld door de patho-
logen, cytologen en hematologen die ons hun gegevens
ter beschikking stelden en van wie u de lijst vindt in
het artikel over „Tien jaar kanker in Limburg” (2). Wij
zijn allen die op een of andere wijze meewerkten zeer
dankbaar. In de eerste twee artikels van dit nummer
van het Tijdschrift voor Geneeskunde vindt u een
samenvatting van de resultaten. Het eerste artikel geeft
een algemeen overzicht van de gebruikte procedures
en de algemene resultaten (2); in het tweede artikel
worden individuele kankergroepen afzonderlijk beschre-
ven (3).

Registratiegegevens zijn waardeloos indien zij niet
gebruikt worden. De LIKAR-gegevens worden intensief
gebruikt. Verschillende werkgroepen zijn al die tijd actief
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geweest en hebben hun werking op de LIKAR-resulta-
ten kunnen steunen. In deze reeks van artikelen rap-
porteren wij over een deel van hun werk.

Het blaaskankercluster dat wij detecteerden in de
regio Hasselt-Alken (4) leidde tot een epidemiologisch
onderzoek dat ondertussen als de „Belgian case-control
study on bladder cancer risk” wereldwijd bekendheid
kreeg en aanleiding gaf tot een vijftiental publicaties in
hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften. In
het derde artikel in dit nummer worden de belangrijk-
ste resultaten van al dit werk samengevat (5). Ook de
op dit ogenblik lopende gerandomiseerde klinische stu-
die over het effect van selenium op recidief en progres-
sie van niet-invasieve blaaskankers is een uitloper van
dit onderzoek.

Het was ons snel opgevallen dat de borstkankerin-
cidentie in Limburg progressief steeg. In de eerste rap-
portages hebben wij daarvoor ook herhaaldelijk gewaar-
schuwd. In 2002 verschenen de resultaten van de
„Million women study” en de Womens’ health initia-
tive”, die een duidelijk verband legden tussen postme-
nopausaal hormoongebruik en risico op borstkanker in
de jaren daarna. Wij combineerden onze LIKAR-data
met verkoops- en terugbetalingsgegevens en analyseer-
den het verband voor ons eigen land. Het vierde artikel
uit deze reeks vormt een verslag van deze analysen en
bevat een discussie van de opvallende resultaten (6).

Van bij het begin registreerde LIKAR niet enkel kan-
kers, maar – waar relevant – ook voorstadia ervan. Voor
baarmoederhalskanker ontstond binnen LIKAR zelfs een
afzonderlijke eenheid, die zowel de kankerincidentie als
de screeningsresultaten zorgvuldig volgde, het verband
tussen beide bestudeerde en zelfs een studie opzette ten-
einde het effect van een „call-recall”-oproepsysteem te
evalueren. In het vijfde artikel van onze reeks beschrij-
ven wij de screeningsresultaten en hun relatie met de
incidentie van invasieve cervixkankers (7).

Het zesde en laatste artikel uit deze serie heeft ook
betrekking op de kankerproblematiek in Limburg, maar
haalt zijn gegevens niet uit het Kankerregister zelf (8).
Op basis van de registratie van het Hasselts Inloophuis
voor kankerpatiënten en hun naasten werd geprobeerd
zicht te krijgen op de problematiek die daar ter sprake
komt. Wellicht kan dit aanwijzingen geven voor pro-
blemen waarvan de reguliere zorg de aanpak nog kan
verbeteren.
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Na tien jaar heeft LIKAR op 1.1.2006 de gegevensver-
zameling gestopt en overgegeven aan de nieuw opgerichte
nationale Stichting Kankerregistratie. Wij zijn blij met de
oprichting van een landelijke kankerregistratie en wensen
haar alle goeds, ook al betekent dit het afscheid van LIKAR
als een eigen register met een eigen gegevensverzame-
ling. De LIKAR werkgroep blijft bestaan als een afzon-
derlijke eenheid binnen LIKAS. Zij spitst zich nu en in de
toekomst toe op analysen en op conceptueel werk, in
samenwerking met de nieuwe stichting en met alle part-
ners die in Vlaanderen betrokken zijn bij kankerpreven-
tie en -controle. Kankerepidemiologie is een belangrijk
onderzoeksterrein, dat de basis vormt van veel verdere
ontwikkelingen die de zorg voor kankerpatiënten en hun
levenskwaliteit steeds weer moeten verbeteren. In deze
continue arbeid blijft ook LIKAR zich verder inschrijven.
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