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Adviesaanvraag screening op huidkanker

Geachte heer K.,
Huidkanker is, zoals u weet, de meest voorkomende kankersoort in Nederland en
heeft van alle kankersoorten de snelst stijgende incidentie - ondanks toegenomen
voorlichting over de risico’s van uv-straling. In het rapport van het IKNL
“Huidkanker in Nederland, cijfers uit 30 jaar Nederlandse Kankerregistratie” wordt
aangegeven dat de stijging van de incidentie van huidkanker groter is dan
verwacht op basis van vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Het rapport
onderbouwt de roep om meer effectieve primaire preventiecampagnes, maar ook
om de mogelijkheden te verkennen voor kosteneffectieve screening of andere
vormen van vroege herkenning.
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Op 9 februari 2021 is in de Tweede Kamer de motie Diertens c.s. aangenomen
(Kamerstuk 32 793, nr. 531), waarin aandacht wordt gevraagd voor de toename
van het aantal gevallen van huidkanker. Gelet op het feit dat deze vorm van
kanker sterk gerelateerd is aan uv-straling, wordt met de motie de regering
verzocht om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland een voorstel te
doen voor een effectieve voorlichtingscampagne. De Stuurgroep heeft inmiddels in
april een nationaal actieplan huidkanker uitgebracht
(https://nvdv.nl/professionals/kwaliteit/nationaal-actieplan-huidkanker). Mede op
basis hiervan worden in samenwerking met de Stuurgroep en het RIVM
voorbereidingen getroffen voor intensivering van voorlichting.
Daarnaast wordt met de motie de regering verzocht om de Gezondheidsraad om
advies te vragen op welke wijze screening (kosten)effectief kan plaatsvinden,
bijvoorbeeld door een bevolkingsonderzoek, specifieke doelgroepen te screenen of
laesiespecifiek te screenen.
Gelet op het bovenstaande verzoek ik u mij te adviseren over screening op
huidkanker aan de hand van de criteria van Wilson en Jungner en de aanvullende
criteria voor verantwoorde screening van de WHO. Ik verzoek u daarbij in te gaan
op de vraag of onderscheid moet worden gemaakt naar verschillende doelgroepen
en huidkankersoorten en de mogelijkheden om dit onderscheid vorm te geven bij
screening. Met het oog op de eventuele uitvoering van de screening verzoek ik u
na te gaan of er vanuit wetenschappelijk oogpunt aanwijzingen zijn voor
vormgeving van een dergelijk bevolkingsonderzoek. Indien meerdere scenario’s
denkbaar zijn verzoek ik u deze – indien mogelijk – te beoordelen op de nutPagina 1 van 2

risicoverhouding en de (kosten)effectiviteit. Mocht het niet aangewezen zijn om
een van rijkswege aangeboden bevolkingsonderzoek in te voeren, dan verzoek ik
u in te gaan op de mogelijke verbeteringen van vroege opsporing in de zorg.
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Ik zie uw advies met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis
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