De overlevingskansen van kankerpatiënten stijgen de laatste jaren sneller dan voordien

De Stichting Kankerregister rapporteert in haar nieuwste publicatie een recente versnelde
toename van de overlevingskansen voor kankerpatiënten. Deze publicatie beschrijft de meest
recente gegevens aangaande kankerdiagnoses, overleving na kanker, en evolutie van deze
parameters in België.
Uit de cijfers blijkt dat de 3-jaarsoverleving voor alle kankertypes tesamen vanaf 2013 sneller
toeneemt dan in de jaren voordien. Voor diagnoses gesteld tussen 2004 en 2013 steeg de 3jaarsoverleving van 67% naar 69%. Deze toename van 2% over 10 jaar herhaalt zich over de
daaropvolgende 4 jaar, resulterend in een 3-jaarsoverleving van 71% voor het meest recent
beschikbare jaar 2016 (zie onderstaande figuur).
De tendens van een versnelde verbetering in de overlevingskansen is opvallend zichtbaar bij
longkanker, waar vooral de laatste jaren duidelijk vooruitgang wordt geboekt. De 3jaarsoverleving voor longkanker steeg van 19% (2004) naar 24% (2013) en 29% (2016). Deze
winst komt het sterkst tot uiting bij de niet-kleincellige longtumoren, die 85% van alle
longtumoren vertegenwoordigen.
Ook verschillende andere kankertypes kennen zowel bij mannen als vrouwen een
opmerkelijke verbetering van de 3-jaarsoverleving sinds 2004, en in min of meerdere mate
versterkt over de laatste jaren. Duidelijke stijgingen in overleving tussen 2004-2016 worden
genoteerd voor dikkedarmkanker (+8%), nierkanker (+6%), pancreaskanker (+6%) en
melanomen (+5%).
Een gedeeltelijke verklaring voor de geobserveerde overlevingswinst ligt in een meer
vroegtijdige diagnose. Zo zorgen betere beeldvormingstechnieken tot een snellere en soms
toevallige detectie van kankers (vb nierkanker) en leiden screeningsprogramma’s tot de
ontdekking van kankers in een minder uitgebreid stadium (vb dikkedarmkanker). Anderzijds
blijft de overlevingswinst niet beperkt tot vroegtijdige stadia van de ziekte: ook kankers die bij
diagnose al verder gevorderd zijn kennen tegenwoordig een betere prognose (vb longkanker).
Dit effect kan vooral toegeschreven worden aan de ontwikkeling en het gebruik van
innovatieve en meer effectieve behandelingen.
Deze hoopvolle resultaten lijken een bemoedigende stap in de goede richting voor
kankerpatiënten en hun naasten, zorgverleners en beleid. Tegelijk blijven niet-aflatende
inspanningen van verschillende actoren met aandacht voor de kwaliteit van leven belangrijk
om de positieve evolutie verder te zetten. De kennis van deze cijfers gepubliceerd door de
Stichting Kankerregister kan daar alvast toe bijdragen.
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