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Onvoldoende bekendheid hoofd-halskanker in Nederland 
 
Make Sense-campagne vraagt van 19 t/m 23 september meer aandacht voor hoofd- en halskanker 
 

Amsterdam, 19 september – Op 19 september gaat de jaarlijkse Make Sense-campagne van 
start. Het doel van de Make Sense-campagne is om meer aandacht te vragen voor hoofd-
halskanker en uiteindelijk de behandelingsresultaten voor patiënten met deze ziekte te 
verbeteren. Met de bewustwordingsweek wil organisator EHNS (European Head and Neck 
Society) zorgen voor een betere herkenning van de symptomen van hoofd-halskanker zodat 
patiënten eerder een arts consulteren en worden gediagnosticeerd en doorverwezen. In 
Nederland wordt de campagne ondersteund door patiëntenvereniging HOOFD-HALS. 
 
Hoofd-halskanker in Nederland 
Hoofd-halskanker staat in de top 10 van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. 
Elk jaar krijgen ongeveer drieduizend Nederlanders de diagnose hoofd-halskanker te horen. Hoofd-
halskanker komt de helft zo vaak voor als longkanker, maar twee keer zo vaak als 
baarmoederhalskanker. Ondanks de ernst van deze ziekte en de toename van het aantal patiënten 
is deze ziekte nog relatief onbekend. De diagnose wordt door de relatieve onbekendheid vaak laat 
gesteld; 60% van de patiënten heeft bij diagnose reeds een vergevorderd stadium van de ziekte 
bereikt en 60% van deze patiënten overlijdt binnen 5 jaar. Als de diagnose in een vroeg stadium van 
de ziekte wordt gesteld dan is de kans op overleving 80 – 90%. 
 
Risicofactoren 

 Roken: Rokers hebben een hoger risico op hoofd-halskanker dan niet-rokers; 

 Alcohol: Mannen die meer dan drie glazen en vrouwen die meer dan twee glazen alcohol per 
dag drinken hebben een significant hoger risico op hoofd-halskanker; 

 HPV (Humaan papillomavirus): De laatste tijd wordt duidelijk dat het aantal gevallen van 
HPV-gerelateerde hoofd-halskanker snel toeneemt. 

 
Alertheid 
Dr. Simone Eerenstein, KNO-arts / hoofd-hals chirurg namens de Nederlandse Vereniging Hoofd-
hals Tumoren: ‘Mensen moeten alerter zijn op de symptomen van hoofd- halskanker. Helaas worden 
de symptomen vaak pas in een latere fase van de ziekte herkend, terwijl hoofd-hals kanker juist goed 
te behandelen is en vroege herkenning de overlevingskansen vergroot. De vaak uitgebreide 
behandelingen kunnen onder andere eet-, slik- en spraakstoornissen met zich meebrengen.’ 
  
De ‘1-voor-3 regel’ is door de European Head and Neck Society ontwikkeld om hoofd-halskanker zo 
vroeg mogelijk te herkennen. Eerenstein vervolgt: ‘Maak een afspraak met de huisarts wanneer er 
sprake is van één van de volgende symptomen voor langer dan drie weken: een pijnlijke tong, een 
niet-genezend zweertje, rode of witte vlekjes in de mond, keelpijn, blijvende heesheid, pijn en/of 
problemen bij het slikken, een zwelling in de hals of bloederige afscheiding uit de neus.’ 
 

 

http://makesensecampaign.eu/nl/

