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Meer weten over...
Onderzoek

Wat betekent risico?
Om te beginnen is het belangrijk te weten wat de term ‘risico’ 
precies inhoudt en wat men daarmee bedoelt. De term risico 
kan verwarrend zijn, omdat het soms in verschillende contexten 
wordt gebruikt. Wanneer onderzoekers het over risico hebben, 
dan bedoelen ze de kans dat iets gebeurt. Er zijn twee 
verschillende soorten risico:
1. Absoluut risico
2. Relatief risico

Het is goed om te realiseren dat risico impliceert dat er geen 
garanties zijn. Een laag risico op kanker hebben, betekent niet 
automatisch dat je geen kanker zal krijgen. Het omgekeerde geldt 
ook; wanneer je een hoog risico op kanker hebt, hoeft dit niet te 
betekenen dat je ook daadwerkelijk kanker zal krijgen.

Absoluut risico is de kans dat iets gebeurt binnen een bepaalde 
tijd, meestal binnen de totale levensduur. Dit wordt ook wel 
aangeduid als ‘lifetime risk’. Het absolute risico dat iemand ooit 
in zijn of haar leven kanker krijgt, hangt af van de risicofactoren 
waaraan hij of zij is blootgesteld, waaronder leeftijd.

Relatief risico is de kans dat iets gebeurt binnen een bepaalde 
groep mensen, vergeleken met een andere groep mensen. Bij 
het relatieve risico vergelijken we dus hoeveel hoger of lager het 
risico op een bepaalde ziekte is tussen twee groepen mensen, 
bijvoorbeeld rokers en niet-rokers. 

Een voorbeeld
In de krant staat bijvoorbeeld het bericht dat vrouwen met overgewicht een 25%* hoger risico op borstkanker 
hebben dan vrouwen met een gezond gewicht. Met deze informatie zou je er vanuit kunnen gaan dat het risico op 
borstkanker van een vrouw met overgewicht 1 op 4 is. Maar dit klopt niet. 

Hoeveel kans heeft een vrouw met overgewicht nu werkelijk om borstkanker te ontwikkelen gedurende haar leven? 

  De kans dat een vrouw ooit in haar leven borstkanker krijgt is bijvoorbeeld 1 op de 10, oftewel 10%. 
 Dit is het absolute risico.
 

  Vrouwen met overgewicht hebben volgens het krantenbericht 25% meer kans op borstkanker dan vrouwen met 
een gezond gewicht. Dit percentage is het relatieve risico.

 Het betekent dat vrouwen met overgewicht een verhoogd risico op borstkanker hebben van 25% x 10% = 2,5%. 
Dit komt bovenop het percentage dat alle vrouwen hebben om ooit in hun leven borstkanker te krijgen. Het 
absolute risico van vrouwen met overgewicht om ooit borstkanker te krijgen is 12,5%.

Regelmatig verschijnen er resultaten van onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker. Vaak 
wordt er in die resultaten gesproken over iets wat het risico op kanker verhoogt of verlaagt. Dit informatieblad helpt 
je bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten zodat je ze beter leert begrijpen.  
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*de cijfers gebruikt in dit voorbeeld zijn ter illustratie.



Risicofactoren begrijpen
Risicofactoren voor kanker zijn factoren die in verband staan 
met het ontstaan van de ziekte. 

Voorbeelden van risicofactoren zijn:
 Erfelijkheid
 Roken, ongezonde voeding, weinig lichaamsbeweging en     

overgewicht
 Omgeving
 Infectieziekten, zoals het humaan papillomavirus (HPV)
 Leeftijd

Risicofactoren zijn niet altijd direct een oorzaak van kanker. 
Leeftijd bijvoorbeeld is geen directe oorzaak, omdat ouder 
worden geen kanker veroorzaakt. Het geeft de ziekte alleen 
meer tijd om zich te ontwikkelen. Bij roken geldt dit niet; roken 
is zowel een risicofactor als een oorzaak van kanker. 

Er zijn risicofactoren waar we geen invloed op hebben, zoals 
leeftijd. Maar er zijn factoren die we wel kunnen veranderen, 
zoals onze voeding en leefstijl. 

Voeding en leefstijl in relatie tot kanker zijn lastige 
risicofactoren. Wat we eten en drinken, hoeveel we bewegen, 
onze genen en de omgeving waarin we leven werken allemaal op 
elkaar in. Dit maakt het lastig om één enkele factor als oorzaak 
van de ziekte aan te wijzen.  

Soorten onderzoek
Naast het begrijpen van de termen risico en risicofactoren, is 
het belangrijk meer te weten over de verschillende soorten 
onderzoek. Om zo betrouwbaar mogelijk bewijs te krijgen, is 
het belangrijk om de uitkomsten van verschillende (soorten) 
onderzoeken te analyseren. Sommige soorten onderzoek zijn 
betrouwbaarder dan andere. 

Epidemiologie
De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het 
vóórkomen en de verspreiding van ziekten binnen en tussen 
populaties. Bij epidemiologische studies kijkt men bijvoorbeeld 
naar waarom kankerstatistieken verschillen per plaats en 
omstandigheid, bijvoorbeeld in verschillende delen van de 
wereld of tussen sociale klassen of etnische groepen. In de 
epidemiologie worden diverse onderzoeksmethoden gebruikt. 

Observationeel onderzoek
Bij observationeel onderzoek verzamelen onderzoekers 
gegevens van een grote groep mensen zonder iets aan de 
situatie te veranderen. Ze bekijken of bepaalde eetgewoonten 
of gedrag vaker of minder vaak voorkomen bij mensen met een 
bepaalde ziekte. Observationele studies kunnen voor zeer sterk 
bewijs zorgen, maar kunnen niet een compleet beeld geven. 
Er kan namelijk niet altijd een duidelijke oorzaak-gevolg relatie 
vastgesteld worden, omdat niet altijd alle relevante gegevens 
in het onderzoek meegenomen worden. Onderzoekers kunnen 
bijvoorbeeld een verband zien tussen het drinken van thee en 
een gezond gewicht. Thee hoeft geen oorzaak te zijn van het 

hebben van een gezond gewicht. Het kan zijn dat de mensen die 
veel thee drinken, ook veel sporten en dat deze factor niet is 
meegenomen in het onderzoek. 

Drie belangrijke soorten observationeel onderzoek zijn: 
 Ecologisch onderzoek
 Patiënt-controle onderzoek (case-control)
 Cohort studies

Ecologisch onderzoek
Bij ecologisch onderzoek vergelijken onderzoekers hele 
populaties met elkaar. Dit soort onderzoek kan belangrijke 
aanwijzingen in een bepaalde richting geven. Ecologische 
studies kunnen niet met zekerheid iets zeggen over de redenen 
voor verschillen in risico. Resultaten uit dit soort onderzoek 
geven alleen richting voor nieuwe onderzoeksgebieden en het is 
belangrijk dat andere typen onderzoek resultaten uit ecologische 
studies bevestigen. Een voorbeeld is een vergelijking van 
kankerstatistieken en cijfers over groenteconsumptie tussen 
bepaalde landen, regio’s of provincies. 

Patiënt-controle onderzoek (case-control)
Bij patiënt-controle studies wordt een groep mensen met 
een bepaalde ziekte (case) vergeleken met een groep 
mensen zonder deze ziekte (control). Als voorbeeld nemen 
we het onderzoek naar het verband tussen rood vlees en 
darmkanker. De onderzoekers vragen hiervoor een groep 
darmkankerpatiënten naar hoeveel rood vlees zij in het verleden 
hebben gegeten. Dezelfde vraag stellen de onderzoekers aan 
een groep mensen zonder darmkanker. Uit dit onderzoek kan 
een mogelijk verband tussen rood vlees en darmkanker worden 
gevonden als blijkt dat darmkankerpatiënten significant meer 
rood vlees hebben gegeten dan de groep mensen zonder 
darmkanker. 

Een patiënt-controle onderzoek is een goede methode om het 
verband tussen voeding, leefstijl en kanker te onderzoeken 
wanneer de onderzoeksgroepen groot genoeg zijn. Een nadeel 
van dit soort onderzoek is dat er van mensen wordt verwacht 
dat ze zich goed herinneren wat ze in het verleden hebben 
gegeten of hoeveel ze hebben bewogen.

Cohort studies
Bij cohort studies verzamelen de onderzoekers informatie 
over voeding en leefstijl van een grote groep gezonde 
mensen. Zo verzamelen ze bijvoorbeeld informatie over 
lichaamssamenstelling (lengte, gewicht), voedingspatroon door 
middel van voedingsdagboeken en voedingswaarden in het 
bloed. 
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Onderzoekers volgen deze groep mensen voor een langere tijd 
(soms wel tientallen jaren) om te kijken welke personen een 
ziekte, zoals kanker ontwikkelen. De persoonlijke informatie van 
de personen die ziek zijn geworden, vergelijken ze dan met de 

informatie van de gezonde personen om te zien of er belangrijke 
verschillen zijn. Zo kunnen de onderzoekers bijvoorbeeld zien dat 
gezonde mensen gedurende hun hele leven meer groente en fruit 
hebben gegeten dan de mensen die ziek zijn geworden.
Cohort studies zijn waardevol, omdat onderzoekers mensen over 
een lange periode kunnen volgen. Bij ziekten zoals kanker is dit 
erg belangrijk, omdat het (tientallen) jaren kan duren voordat 
kanker ontstaat. Ook hebben ze vergeleken met case-control 
studies als voordeel dat mensen wordt gevraagd naar hun voeding 
en leefstijl als ze nog gezond zijn. Dit blijkt betrouwbaarder dan 
wanneer je het vraagt als mensen al ziek zijn.

Resultaten uit cohort studies zijn wetenschappelijk zeer 
betrouwbaar wanneer de cohort groot is (meer dan 1.000 
mensen) en wanneer mensen voor een lange tijd worden gevolgd 
(tientallen jaren). Dit is om er zeker van te zijn dat er een patroon 
zichtbaar is en dat toeval en andere zaken die het resultaat 
kunnen beïnvloeden eruit worden gefilterd. 

Experimenteel onderzoek
Bij experimenteel onderzoek brengen onderzoekers kleine 
veranderingen aan wat effect heeft op cellen of weefsels of 
bij dieren of mensen. Experimenteel onderzoek helpt ons te 
begrijpen wat er precies in het lichaam gebeurt. Bijvoorbeeld of 
voedings- en leefstijlfactoren, zoals het drinken van alcohol het 
risico op kanker daadwerkelijk verhogen en hoe dit precies werkt. 

Drie belangrijke soorten experimenteel onderzoek zijn:
 In vitro-studie
 In vivo-studie
 Interventiestudie

In vitro-studie
Wanneer een onderzoeker een in vitro-studie 
doet, dan onderzoekt hij menselijke of dierlijke 
cellen of weefsels in een reageerbuis. In vitro 
is Latijns voor ‘in glas’. Dit soort onderzoek 
kun je niet zomaar vertalen naar de mens. 
Bij in vitro-studies kijkt men naar individuele 
cellen en weefsels en hoe deze reageren op 
een bepaalde stof of substantie. Het menselijk lichaam is veel 
complexer dan een enkele cel of een bepaald type weefsel en 
daarom kunnen we er niet vanuit gaan dat de cel in het lichaam 
dezelfde reactie geeft als in een reageerbuis. 

Vanuit een in vitro studie kan bijvoorbeeld bewijs komen dat een 
bepaalde stof in rode wijn kankercellen vernietigt. We kunnen dan 
niet gemakshalve aannemen dat het bij mensen ook zo zal zijn. 
Ander soort onderzoek is hiervoor nodig.

In vivo-studie
Bij in vivo-studies gebruikt men levende 
dieren, zoals muizen en ratten. In vivo 
is Latijns voor ‘binnen de levenden’. Bij 
dit soort studies kijken onderzoekers naar het effect van een 
bepaalde stof of substantie bij de proefdieren om zo aanwijzingen 
voor het effect bij mensen te vinden. Het voordeel van het werken 
met proefdieren vergeleken met mensen is dat onderzoekers 
bij de dieren kunnen regelen wat zij eten en drinken. Dit is bij 
onderzoek onder mensen uiteraard moeilijker. Ondanks dat er 
biologisch gezien verrassend veel overeenkomsten tussen muizen 
en mensen zijn, zijn er uiteraard ook veel verschillen. Uitkomsten 
uit proefdieronderzoek kan nooit één op één vertaald worden naar 
mensen.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is tegen onnodig gebruik van 
dierproeven. Voorstellen voor onderzoek met dierproeven worden 
uitsluitend overwogen indien dit wetenschappelijk gezien van groot 
belang is, als er geen alternatief is en na een zorgvuldige toetsing 
van de noodzaak van de inzet van proefdieren in het onderzoek.
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds volgt de richtlijnen van de 
Association Medical Research Charities (AMRC) en het National 
Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals 
in Research (NC3Rs).

Tientallen jaren
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Correlatie, causaal verband en confounders
Bij observationeel onderzoek kan er een misverstand ontstaan 
tussen een correlatie of een causaal verband. Ook kunnen 
er confounders zijn die de uitkomsten van het onderzoek 
beïnvloeden.  

Correlatie: twee zaken zijn met elkaar gecorreleerd wanneer 
het lijkt alsof ze tegelijk gebeuren en een oorzaak-gevolg 
relatie hebben. Bijvoorbeeld in de winter is er een toename 
van mensen die een sjaal dragen en ook een toename van 
mensen met griep. Dit betekent niet automatisch dat het 
dragen van een sjaal de griep kan veroorzaken.

Causaal verband: wanneer het een er voor zorgt dat iets 
anders gebeurt. Bijvoorbeeld door water te verwarmen 
gaat het koken. Ook bij een causaal verband is niet altijd 
duidelijk hoe de oorzaak-gevolg relatie precies in elkaar zit. 
Bijvoorbeeld, er zijn studies die aantonen dat jongeren die 
gewelddadige videogames spelen, zelf ook gewelddadiger zijn. 
We weten niet of dit komt doordat jongeren die van zichzelf 
al gewelddadiger zijn, sneller kiezen voor het spelen van 
videogames met veel geweld. Of dat het door de videogames 
komt dat ze gewelddadiger zijn.

Confounder: een confounder is een verstorende factor 
(derde factor) die zowel de determinant als de uitkomst 
beïnvloedt en zo het causale verband tussen die twee 
verstoort. Om betrouwbare uitkomsten te krijgen is het 
belangrijk te corrigeren op confounders. In het voorbeeld 
van het onderzoek naar het drinken van thee en gewicht, 
zou het gegeven dat mensen die veel thee drinken ook veel 
sporten een confounder zijn. Als deze factor (sporten) niet 
wordt meegenomen in het onderzoek zijn de uitkomsten niet 
betrouwbaar.



samen kanker voorkomen
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Interventiestudie
De meest gebruikte interventiestudie is gerandomiseerd 
gecontroleerd onderzoek waarbij mensen willekeurig in 
twee groepen worden verdeeld. De ene groep krijgt een 
bepaalde interventie en de andere groep niet (controlegroep). 
De interventie kan bestaan uit een verandering in het 
voedingspatroon, bijvoorbeeld het eten van meer groente en 
fruit. De onderzoekers bekijken of de interventie na verloop 
van tijd effect heeft. Het beste is als dit soort onderzoek 
‘dubbelblind’ is. Dit betekent dat zowel de onderzoekers als de 
onderzoeksgroep niet weten welke groep de interventiegroep is. 

Resultaten uit interventiestudies kunnen betrouwbaar zijn, 
maar zijn niet altijd toepasbaar op de gehele bevolking. Deze 
resultaten tonen vaak een effect van een specifieke verandering 
bij een specifieke groep mensen en daarom kunnen we er geen 
conclusies uit trekken voor het algemene publiek. Ook is niet 
altijd duidelijk of de interventie lang genoeg heeft geduurd 
om een effect op ziekten zoals kanker te hebben. Kanker kan 
(tientallen) jaren duren om te ontwikkelen. 

Meta-analyses
Meta-analyses geven de meest betrouwbare 
informatie van alle onderzoeksmethodes 
tezamen. Bij meta-analyses worden de 
resultaten van verschillende soorten 
onderzoek zorgvuldig gewogen met statistische 
methodes. Grote en goed uitgevoerde onderzoeken met een 
hoge bewijskracht krijgen meer ‘gewicht’ dan kleiner of slechter 
uitgevoerd onderzoek met een lage bewijskracht. 

Met meta-analyses kunnen onderzoekers het risico op een 
bepaalde ziekte (bijvoorbeeld kanker) bij een bepaalde factor 
(bijvoorbeeld overgewicht) redelijk schatten. Een goede meta-
analyse kan alleen uitgevoerd worden wanneer onderzoeken 
goed met elkaar te vergelijken zijn.

Systematische review
Men gebruikt een systematische review wanneer een meta-
analyse niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld de onderzoeken te 
veel van elkaar verschillen. Bij zo’n review worden onderzoeken 
ook met elkaar vergeleken, maar dan zonder de statistische 
analyse. 

x aantal maanden/jaren

x aantal maanden/jaren

Onderzoek van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds baseert al haar voorlichting op betrouwbaar wetenschappelijk bewijs. Wij doen 
alleen uitspraken en aanbevelingen wanneer er sterk bewijs voor is dat een factor het risico op kanker verhoogt of 
verlaagt. Het bewijs komt voort uit de grootste systematische review en meta-analyse die wereldwijd ooit is gedaan naar 
het verband tussen voeding, leefstijl en kanker. Deze analyse is door het nternationale World Cancer Research Fund 
(WCRF) netwerk gepubliceerd in de vorm van het rapport Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer:  
a Global Perspective (2007). 

De informatie in het rapport houden wij actueel aan de hand van ons Continuous Update Project (CUP). In dit project 
verzamelt en analyseert een team van onafhankelijke wetenschappers doorlopend bevindingen uit nieuw wereldwijd 
onderzoek naar de preventie en overleving van kanker door middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging. Vanuit 
het CUP publiceren wij regelmatig nieuwe wetenschappelijke rapporten en in 2017 zullen de bevindingen van het CUP 
volledig zijn bijgewerkt. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zal vervolgens op basis hiervan de aanbevelingen voor de 
preventie van kanker opnieuw uitbrengen.

geen interventie


