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Context

Vraag van de Belgische Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, volgend op het incident in Fleurus in augustus 
2008:

Epidemiologische studie op nationaal niveau om een eerste blik te 
werpen op mogelijke gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit het leven 
in de buurt van de kerncentrales of andere nucleaire installaties die 
aan de bron kunnen liggen van een lek van radio-actief materiaal

[Groene Nota LO/LB/SM/gvg/2008/2008/304])
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Context
Maart 2009: “Denktank Radiation & Health”

- Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, FANC
- Studiecentrum voor Kernenergie, SCK-CEN
- Stichting Kankerregister, SKR
- Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, FOD VVVL
- Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV-ISP
- Kabinet Onkelinx 
- Specifieke experten

Voorstel:
Haalbaarheidsstudie rond de nucleaire sites

De studie moet een eerste benadering zijn om 
mogelijke gezondheidseffecten te bestuderen van het 
leven in de buurt van nucleaire sites in België.
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Specifieke doelstellingen

1. Is er een excess aan nieuw optreden van kanker (=kankerincidentie) 
rond de nucleaire sites in België in vergelijking met wat verwacht wordt 
in een referentiegebied (Uitkomst 1)?

2. Is er evidentie voor een gradiënt in het optreden van kanker en de 
afstand tot de nucleaire sites (Uitkomst 2)?

3. Is er evidentie voor een associatie tussen het optreden van kanker en 
de dominante windrichting (Uitkomst 3)? 

4. Is er evidentie voor een associatie tussen het optreden van kanker en 
de geschatte doses gebaseerd op mathematische modellering van de 
transfer van atmosferische radionucliden in de omgeving (Uitkomst 4)?

Doelstellingen
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Methodologie
Studie opzet:
• Ecologische studie rond de nucleaire installaties van 

Klasse 1

• Klasse 1 komt overeen met de categorie met het hoogste 
radiologische risico

• Gedefinieerd bij Koninklijk Besluit: KB 20 Juli 2001 m.b.t. de 
bescherming van de bevolking, de werknemers, en het milieu 
tegen de gevaren van ioniserende stralingen .
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Methodologie
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Studie opzet: Klasse 1 nucleaire installaties
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Methodologie

Studie opzet:
Toewijzing van gemeentes 
rond de Klasse 1 nucleaire installaties

Figuur 1. Kaart van België met de middelpunten van elke gemeente en 
de gemeenten (grijs) ingesloten in de 20km proximity area 
rond elke nucleaire site. 

proximity area (straal van 20km)
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Methodologie

Studie opzet:
Toewijzing van gemeentes 
rond de nucleaire site van Mol-Dessel

Figuur 2. Gemeenten ingesloten in de 20km proximity area rond de 
nucleaire site van Mol-Dessel met hun middelpunten. 

proximity area (straal van 20km)
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Methodologie
Gezondheidsuitkomsten:

- Maligne schildkliertumoren (ICD-O C73) alle leeftijden
- Acute leukemia in kinderen 0-14 jaar

(Birsch Marschen ICCC3)

Databron: Belgisch Kankerregister (hele Belgische bevolking) 
Update 7 Februari 2011: 
• Vlaanderen: 2000-2008
• Wallonië & Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: 2004-2008

Invloedfactoren: Schildklierkanker:
• Chernobyl fallout 1986 (meetcampagne SCK-CEN)

Acute kinderleukemie 0-14 jaar:
• Socio-economische status: inkomen (FOD Economie)
• Urbaan-ruraal (Mérenne et al, ULg)
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Resultaten: 
Finale structuur van het rapport



10

Resultaten Schildklierkanker
A. Tijdstrends in België

Figuur 3. Schildklierkanker: Incidence rates (gestandardiseerd voor leeftijd en 
geslacht, Europese Standaard Populatie) per jaar van diagnose en 
regio in België, 2000(2004)-2008.
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Resultaten Schildklierkanker

Keuze van 
Regionale 
referentiepopulaties
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1. Is er een excess aan nieuw optreden van kanker (=kankerincidentie) 
rond de nucleaire sites in België in vergelijking met wat verwacht wordt 
in een referentiegebied 
(Uitkomst 1)?

Resultaten Schildklierkanker

B. 20km proximity area vs. referentiegebied: excess?
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Tabel 1. Schildklierkanker: Standardised Incidence Ratios (SIRs, gestandardiseerd
voor leeftijd en geslacht) en Incidence Rate Ratios (RRs, op basis van 
Poissonregressie) voor de 20km proximity area rond elke nucleaire site.

Resultaten Schildklierkanker

B. 20km proximity area vs. referentiegebied: excess?

0.70 ; 1.020.850.70 ; 1.010.86Tihange

1.02 ; 1.38+1.191.01 ; 1.36+1.19Mol-Dessel

1.04 ; 1.33+1.171.02 ; 1.28+1.15Fleurus

0.63 ; 0.83-0.720.64 ; 0.84-0.74Doel

1.02 ; 2.10+1.460.93 ; 2.001.47Chooz

95% CIRR95% CISIRNuclear site
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Resultaten Schildklierkanker

B. 20km proximity area vs. referentiegebied: excess?

Toegenomen incidentie in blootgestelde regios Exceptioneel?

Figuur 4. Enumerative methode: Schildklierkanker: Kaart van België met Rate Ratios 
(RRs lower limits), als we opeenvolgend elke gemeente in België als middelpunt
van de proximity area (cirkel met 20km straal) beschouwen.  
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1. Is er een excess aan nieuw optreden van kanker (=kankerincidentie) 
rond de nucleaire sites in België in vergelijking met wat verwacht wordt
in een referentiegebied
(Uitkomst 1)?

2. Is er evidentie voor een gradiënt in het optreden van kanker en de 
afstand tot de nucleaire sites (Uitkomst 2)?

3. Is er evidentie voor een associatie tussen het optreden van kanker en 
de dominante windrichting (Uitkomst 3)? 

4. Is er evidentie voor een associatie tussen het optreden van kanker en 
de geschatte doses gebaseerd op mathematische modellering van de 
transfer van atmosferische radionucliden in de omgeving (Uitkomst 4)?

Resultaten Schildklierkanker

C. Binnen de 20km proximity area: 
surrogate exposure modelling



Resultaten Schildklierkanker

Figuur 5. Gemodelleerde relatieve
uitstoot per gemeente in de 20km 
proximity area rond Mol-Dessel.

C. Binnen de 20km proximity area: 
surrogate exposure modelling
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Resultaten Schildklierkanker

Tabel 2. Schildklierkanker: Surrogate exposure modelling (p-waarden) binnen de 20km 
proximity area van de nucleaire sites in functie van i) afstand tot de site, ii) 
dominante wind, en iii) geschatte gasvormige uitstoot op basis van 
mathematische modellering. 

Fleurus I-131

C. Binnen de 20km proximity area: 
surrogate exposure modelling
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1. Rond de site van Mol-Dessel ligt het aantal nieuwe gevallen van 
schildklierkanker (schildklierkankerincidentie) lichtjes hoger dan het 
gemiddelde van de respectieve regios.

2. Dergelijke verhoging in schildklierkankerincidentie is niet uitzonderlijk
in België en wordt ook waargenomen op plaatsen zonder nucleaire
sites.

3. Verder doorgedreven analyses tonen geen evidentie voor een
associatie tussen het nieuw optreden van schildklierkanker en 
toenemende surrogaatblootstelling van de nucleaire site in routine. 

Dergelijke doorgedreven analyses worden in België momenteel ernstig
gehinderd door de relatief grote omvang van de kleinste
administratieve gebieden waarvoor gezondheidsgegevens
beschikbaar zijn. Deze situatie maakt het onmogelijk om meer
lokale fenomenen te bestuderen.

Resultaten Schildklierkanker

Samenvattend Mol-Dessel
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Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar
A. Tijdstrends in België

Figuur 6. Acute Leukemie 0-14 jaar: Incidence rates (gestandardiseerd voor
leeftijd en geslacht, Europese Standaard Populatie) per jaar van 
diagnose en regio in België, 2000(2004)-2008.
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1. Is er een excess aan nieuw optreden van kanker (=kankerincidentie) 
rond de nucleaire sites in België in vergelijking met wat verwacht wordt
in een referentiegebied
(Uitkomst 1)?

Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar

B. 20km proximity area vs. referentiegebied: excess?
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Tabel 3. Acute Leukemie 0-14 jaar: Standardised Incidence Ratios (SIRs, 
gestandardiseerd voor leeftijd en geslacht) en Incidence Rate Ratios (RRs
op basis van Poissonregressie) voor de 20km proximity area rond elke
nucleaire site.

Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar

B. 20km proximity area vs. referentiegebied: excess?

0.44 ; 1.480.810.33 ; 1.400.86Tihange

0.71 ; 1.671.090.61 ; 1.511.06Mol-Dessel

0.60 ; 1.380.910.59 ; 1.431.01Fleurus

0.59 ; 1.190.840.54 ; 1.110.82Doel

/0/0Chooz

95% CIRR95% CISIRNuclear site



Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar

B. 20km proximity area vs. referentiegebied: excess?

Definitie van blootgestelde regio Sensitiviteitsanalyse

Figuur 7. Acute Leukemie 0-14 jaar: Incidence Rate Ratios (RRs) in de buurt van de 
nucleaire sites met toenemende cirkels (km straal) van de proximity area. [De 
95%betrouwbaarheidsintervallen worden voorgesteld door de stippellijnen].

Tihange Doel
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Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar

B. 20km proximity area vs. referentiegebied: excess?

Definitie van blootgestelde regio Sensitiviteitsanalyse

Figuur 7 (ct’d). Acute Leukemie 0-14 jaar: Incidence Rate Ratios (RRs) in de buurt van de 
nucleaire sites met toenemende cirkels (km straal) van de proximity area.      
[De 95%betrouwbaarheidsintervallen worden voorgesteld door de 
stippellijnen].

Mol-Dessel Fleurus
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1. Is er een excess aan nieuw optreden van kanker (=kankerincidentie) 
rond de nucleaire sites in België in vergelijking met wat verwacht wordt
in een referentiegebied
(Uitkomst 1)?

2. Is er evidentie voor een gradiënt in het optreden van kanker en de 
afstand tot de nucleaire sites (Uitkomst 2)?

3. Is er evidentie voor een associatie tussen het optreden van kanker en 
de dominante windrichting (Uitkomst 3)? 

4. Is er evidentie voor een associatie tussen het optreden van kanker en 
de geschatte doses gebaseerd op mathematische modellering van de 
transfer van atmosferische radionucliden in de omgeving (Uitkomst 4)?

Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar

C. Binnen de 20km proximity area: 
surrogate exposure modelling
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Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar

Tabel 4. Acute Leukemie 0-14 jaar: Surrogate exposure modelling (p-waarden) binnen de 
20km proximity area van de nucleaire sites in functie van i) afstand tot de site, ii) 
dominante wind, en iii) geschatte gasvormige uitstoot op basis van 
mathematische modellering. 

C. Binnen de 20km proximity area: 
surrogate exposure modelling

Mol-Dessel Ar-41
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1. Dicht bij de site van Mol-Dessel ligt het aantal nieuwe gevallen van 
leukemie bij kinderen van 0 tot 14 jaar hoger dan het nationale
gemiddelde. 

2. Deze waarneming is gebaseerd op een zeer beperkt aantal gevallen.

3. De surrogaatmodelling kan wijzen op een mogelijke associatie met de 
nucleaire site. 

Deze observatie wordt voornamelijk bepaald door de gemeente Dessel.
Klein aantal gevallen. 

Dergelijke doorgedreven analyses worden in België momenteel ernstig
gehinderd door de relatief grote omvang van de kleinste
administratieve gebieden waarvoor gezondheidsgegevens
beschikbaar zijn. Deze situatie maakt het onmogelijk om meer
lokale fenomenen te bestuderen.

Resultaten Acute Leukemie 0-14 jaar

Samenvattend Mol-Dessel



Beperkingen van de studie

1. Ecologische (=beschrijvende) studie

• Laat toe om een aantal antwoorden te bieden op de 
publieke bekommernis of er een verhoogd voorkomen van 
een bepaalde ziekte is of zou kunnen zijn rond een
potentiële bron van vervuiling (= eerste benadering).

• Laat niet toe om besluiten te trekken:
• M.b.t. enige mogelijke oorzakelijke relatie
• Op niveau van het individu
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Beperkingen van de studie

1. Ecologische (=beschrijvende) studie (ct’d)

• Geen rekening met het feit dat mensen verhuizen (
mogelijkheid van meetvertekening)

• Administratieve gezondheidsdata zijn in België voorlopig
op vrij groot geografisch niveau aanwezig/beschikbaar (
mogelijkheid van meetvertekening)
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Beperkingen van de studie

2. Recente oprichting van de
Stichting Kankerregister

• Betrouwbare kankergegevens zijn slechts
beschikbaar voor een beperkte tijdsperiode

• Vlaanderen: 9 jaar
• Brussel en Wallonië: 5 jaar
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Besluiten

1. Op vraag van de Belgische Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid werd op nationaal niveau een epidemiologische
studie uitgevoerd om een eerste inschatting te verkrijgen van 
mogelijke gezondheidsrisico’s van het leven in de nabijheid van de 
grote nucleaire sites. 
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Besluiten

2. Op basis van de data zoals tot nogtoe beschikbaar:

20km proximity area vs referentiepopulatie (1°Deel van de analyse):

• Rond de kerncentrales van Doel en Tihange: 
Geen verhoogde incidentie van acute leukemie bij kinderen of van 

schildklierkanker

• Belgische grondgebied rond de kerncentrale van Chooz:
Schildklierkanker: geen wetenschappelijke conclusies gezien instabiele

resultaten
Acute leukemie bij kinderen: geen gevallen geregistreerd 2004-2008
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Besluiten

2. Op basis van de data zoals tot nogtoe beschikbaar:

20km proximity area vs referentiepopulatie (1°Deel van de analyse):

Rond de nucleaire sites van Mol-Dessel en Fleurus:
De resultaten voor de nucleaire sites van Fleurus en Mol-Dessel roepen

– niettegenstaande ze verre van uitzonderlijk zijn - vragen op en 
kunnen gebaat zijn met verder onderzoek. 
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Besluiten

2. Op basis van de data zoals tot nogtoe beschikbaar:

Binnen de 20km proximity area (2° Deel van de analyse)
In ernstige mate gehinderd door de relatief grote omvang van de kleinste

administratieve gebieden waarvoor gezondheidsgegevens in België
beschikbaar zijn (mogelijkheid van meetvertekening)

Dus: het lijkt verstandig om op dit moment niet naar meer specifieke
conclusies te springen
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Besluiten
3. Vanuit wetenschappelijk standpunt kan het aangewezen zijn om:

a. De epidemiologische evaluatie te herhalen binnen vijf jaar, 
gezien tegen dan meer kankergegevens beschikbaar zullen zijn,
b. Gezondheidsgegevens beschikbaar te maken op kleiner
geografisch niveau en capaciteit te ontwikkelen in small area health 
statistics, zodat een herhaling van de studie meer kan opleveren,
c. Te starten met of deel te nemen aan grensoverschrijdende en 
internationale samenwerkingsinitiatieven, die toelaten om data over 
zeldzame ziektes – zoals acute leukemie bij kinderen – samen te
voegen en het onderzoek naar mogelijke gezondheidseffecten in de 
omgeving van de vele nucleaire sites die dicht bij de nationale
grenzen gelocaliseerd zijn, te vergemakkelijken,
d. Deel te nemen aan bestaande internationale inspanningen om
prospectief na te gaan wat er gebeurt in grote bevolkingscohortes, 
een benadering die uiteindelijk zal leiden tot een beter inzicht in de 
oorzaken van kanker.
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