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Als uw arts zou vaststellen dat u 
neuskanker hebt, dan volgt u best 
zijn adviezen op.

Neuskanker is een erkende be-
roepsziekte. De kans bestaat dat u 
een vergoeding kan krijgen van 
Fedris. Neem dus zeker en vast 
contact op met: 

Opsporing van neuskanker
Federaal agentschap voor beroepsrisico’s
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel

houtstof@fedris.be
Tel:  02 / 226 62 03



 Welke signalen wijzen op neuskanker ?   Voorwaarden gratis onderzoek

•	 Bent u minstens 55 jaar ?
•	 Hebt u minstens 20 jaar in de hout-

sector gewerkt ?
•	 Was dit in de privésector, bij een pro-

vinciale of gemeentelijke overheid ?
•	 Bent u gestopt met werken in de 

houtsector ?

Als u op alle vragen ‘ja’ geantwoord 
hebt en u hebt één van de signalen die 
hier links staan, dan
1. stuurt u naar Fedris een ingevuld 

formulier ‘gratis opsporing van          
neuskanker’. U vindt dit formulier 
op de www.fedris.be of u kan ons 
telefoneren, schrijven of mailen om 
het formulier te ontvangen. 

2. Ondertussen maakt u alvast een 
afspraak met een neus-, keel- en 
oorarts (NKO-arts).

3. U zal zeer snel een antwoord krij-
gen van fedris en indien dit positief 
is, kun u uw NKO-arts vragen om u 
gratis te onderzoeken.

•	 een verstopte neus aan één kant   
zonder duidelijke reden langer dan 
twee weken

•	 neusbloedingen zonder u ergens aan 
gestoten te hebben

•	 het verminderen of verdwijnen van 
uw reukzin

•	 bloed in uw zakdoek als u uw neus 
snuit.

Uiteraard kunnen deze signalen ook 
op iets anders wijzen, maar u neemt  
ze beter ernstig als u lang in de 
houtsector gewerkt hebt. Waarom 
risico’s nemen met uw gezondheid? 
Speel liever op veilig en ga naar uw 
huisarts of een NKO-arts. 

Als we neuskanker vroeg kunnen op-
sporen, is er een gevoelig grotere kans 
op genezing.

Hout bewerken is niet zonder 
risico. Houtstof zorgt voor een 
verhoogd risico op neuskan-
ker. Elk jaar stelt men in Bel-
gië bij meer dan 100 personen 
neuskanker vast. Vaak zijn dit 
ex-houtbewerkers. Ongeveer 
de helft overleeft deze ziekte 
niet.

Als neuskanker vroeg ontdekt 
wordt, dan is er een grote 
kans op genezing. Bovendien 
is zo’n onderzoek onder be-
paalde voorwaarden gratis. 


