Kinderen wiens ouders kanker hebben,
blijven vaak met vragen en twijfels

zitten ondanks alle inspanningen om
hen goed op te vangen. Vaak springen

familieleden en vrienden in bij het opvangen van deze kinderen, maar er is

nu ook een speciale website voor deze
doelgroep: www.kankerspoken.nl.

De website kent een onderverdeling

in drie leeftijdsgroepen (<9, 9-13 en >13

jaar) waarop de aangeboden informatie
is aangepast. Aan de orde komt wat

kanker is, wat al die onderzoeken en

waarop kinderen

journa al

 ankerspoken
K
bestaan niet?

tekeningen kun-

nen publiceren,

kinderen kunnen
communiceren

met lotgenoten, er
is een boekenlijst

en er zijn tips. Ook
kent de website

een gedeelte voor

ouders, familiele-

den, hulpverleners

en leerkrachten, waar tips staan hoe je

formeren, zodat zij beter met de situatie

heeft dat zijn vader of moeder kanker

zich met name op kinderen en ouders.

om kunt gaan met een kind die gehoord
heeft.

Deze onafhankelijke website is een

om kunnen gaan. De stichting richt

Een mooi initiatief. Flyers zijn te bestellen via kankerspoken@gmail.com. ▪
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behandelingen precies inhouden en

initiatief van de Stichting Verdriet door

deren kunnen zitten. Er is een prikbord

confronteerd worden met kanker te in-
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deren, wordt in 28 landen een HPV-

in afname van de incidentie vóór het

nog veel meer kwesties waarmee kin-

Vaccineren tegen
baarmoeder
halskanker helpt

je hoofd. Doelstelling is mensen die ge-

vaccin aangeboden in een nationaal

vaccinatieprogramma, sinds kort ook in

vaccinatieprogramma.

Het is voor het eerst dat in een on-

Nederland.

derzoek het effect van een landelijke

De Australische vaccinatiecampagne

den tussen 2007 en 2009 alle vrouwen

derhalskanker is aangetoond. In de

vaccin Gardasil® te geven, leidt tot een

gen het type 16 en 18 HPV. Binnen drie

om vrouwen tussen 12 en 26 jaar het

afname van de ernstigere voorstadia
van baarmoederhalskanker onder

In een Australisch onderzoek wer-

tussen de 12 en 26 jaar gevaccineerd tejaar na de vaccinatie nam de incidentie
van hooggradige baarmoederhalspa-

meisjes jonger dan 18 jaar. Al binnen

thologie (CIN 2 of ernstiger) af met 0,38%

komt dit resultaat naar boven.

18 jaar. Bij dit leeftijdscohort is ook het

3 jaar na de start van de campagne

Bij 78% van de patiënten met (voorstadia
van) baarmoederhalskanker is sprake

van een persisterende HPV-infectie van
het type 16 en 18, bij 50% van een hooggradige vorm en bij 25% van een laag-

gradige vorm. Om een HPV-besmetting

te voorkomen en daarmee de incidentie
van baarmoederhalskanker te vermin-
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(95%-BI 0,16-0,61) bij meisjes jonger dan
snelst effect te verwachten, omdat het
vaccin het effectiefste is indien toe-

gediend voordat men seksueel actief

vaccinatiecampagne tegen baarmoeandere leeftijdsgroepen en voor de

laaggradige voorstadia van baarmoederhalskanker werd na drie jaar (nog)
geen significante afname gezien.

Aanvullend onderzoek is nodig om

onomstotelijk vast te stellen dat dit ef-

fect uitsluitend aan vaccinatie is toe te
schrijven. ▪
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