
 

 

  
  

Daling van het aantal kankerdiagnoses door corona 
 

  

4 februari Wereldkankerdag: `Kanker in coronatijd` met digitale activiteiten 

  
Voor het eerst in 30 jaar is het aantal kankerdiagnoses 
afgenomen. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose 
kanker gekregen, een daling van 4.000 in vergelijking met 2019. 
Dit komt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk 
stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de 
zorg in het voorjaar vanwege de coronacrisis. De daling was het 
grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit blijkt 
uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het 
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 
 

De daling van het aantal diagnoses is een zorgelijke ontwikkeling; dit is 
een duidelijke trendbreuk met de afgelopen jaren. Het is niet zo dat 
kanker minder vaak voorkomt; niet iedereen met symptomen heeft zich 
bij de dokter gemeld. Voor veel gevallen van kanker geldt: hoe eerder het 
ontdekt wordt, hoe groter de kans is op overleving met goede kwaliteit 
van leven. Een behandeling moet zo snel mogelijk gestart worden. 
Daarom roepen alle samenwerkende partijen iedereen op om naar de 

huisarts te gaan als je twijfelt, of vragen hebt over je gezondheid. 
 
Activiteiten Wereldkankerdag 
 
Het thema van Wereldkankerdag (4 februari) is `Kanker in coronatijd`. 
Kankerpatiënten hebben een zwaar jaar achter de rug, met veel 
onzekerheid over de voortgang van behandeling, angst voor besmetting 

en eenzaamheid door isolatie. Honderden organisaties als regionale 
oncologienetwerken, ziekenhuizen, IPSO inloophuizen, gezondheidscentra 
en andere organisaties openen digitaal hun deuren. Zo kun je 
informatieve webinars volgen, digitale knuffels geven aan mensen die dat 
nodig hebben en er is een podcast over huidkanker. Op deze manier 
steunen ze iedereen die kanker heeft, of met de ziekte te maken krijgt. 
 

 
Meer informatie over alle online activiteiten vind je op 
www.wereldkankerdag.nl en op www.cijfersoverkanker.nl vind je 
de meest actuele cijfers.    

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wereldkankerdag.nl%2F&data=04%7C01%7Clsumner%40kwf.nl%7C892b4e3c5fdb4676840208d8c772db25%7C41c680fcab8849439b7e45cd57ace72a%7C0%7C0%7C637478643414315047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2qeljRaKHymqZzU491Hyf6vt9GVJx%2FGUTsktIuwrfZs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cijfersoverkanker.nl%2F&data=04%7C01%7Clsumner%40kwf.nl%7C892b4e3c5fdb4676840208d8c772db25%7C41c680fcab8849439b7e45cd57ace72a%7C0%7C0%7C637478643414315047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Smy57xEK%2Ffs1rgJ3Olw4ZwN087015Gs%2BV9kn%2BOQX4MI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonalyse.nl%2Femaileditor%2Fuploads%2F6c524f9d5d7027454a783c841250ba71%2Fupload-file-446-543881382020.jpg&data=04%7C01%7Clsumner%40kwf.nl%7C892b4e3c5fdb4676840208d8c772db25%7C41c680fcab8849439b7e45cd57ace72a%7C0%7C0%7C637478643414305086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r0jA6AG5YZuwTierYOM9y0s0E6gZhO0cAvMkSYfhTHo%3D&reserved=0
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020-5700538 
 
Over KWF Kankerbestrijding 

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf 
hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven. Voor al die 
miljoenen levens maken wij al ruim 71 jaar het verschil. We bestrijden 
niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een beter leven met 
kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken van 
dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met initiatieven als inloophuizen 
en de community kanker.nl om iedereen die leeft met kanker te 
ondersteunen. En we mobiliseren heel Nederland voor onze gezamenlijke 
missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en 
meer mensen die beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om 

voor te leven. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. 
 

  
  
  
 


