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Enerzijds kent onze gezondheidszorg en dus ook de kankerbestrijding steeds meer

mogelijkheden. Anderzijds ziet de zorg zich in toenemende mate geconfronteerd

met tekorten in de dienstverlening. Deze tekorten uiten zich onder meer in tragere

doorstroming en wachtlijsten. Vraag en aanbod in de zorg zijn niet goed op elkaar

afgestemd, zeggen de economen. Soms kunnen praktische maatregelen op korte

termijn hierin verbetering aanbrengen. Vaak is bijsturing echter vanwege het arbeids-

en kapitaalintensieve karakter van de doorgaans multidisciplinaire dienstverlening

buitengewoon complex. Gedurende lange looptijden (tien tot vijftien jaar) dienen

hierbij veel onderling gerelateerde zaken aandacht te krijgen, een proces waarbij

veel partijen betrokken zijn. In dergelijke situaties is zicht op lopende veranderingen

en op de samenhang in ontwikkelingen op regionaal, nationaal en internationaal

niveau noodzakelijk. Bij het maken van keuzes voor de toekomst is het gebruik van

scenario’s essentieel. De scenariobenadering combineert kwantitatieve met

kwalitatieve elementen en verschaft zodoende de mogelijkheid om inzicht te

krijgen in allerlei processen en toekomstige ontwikkelingen in onze samenleving.

Toekomstverkenningen in de zorg voor kankerpatiënten beogen de potentiële

zorgvraag zichtbaar te maken, opdat evidente knelpunten tijdig zichtbaar worden

en hierop pro-actief kan worden gereageerd. Als maat voor de zorgvraag hanteert

deze rapportage zoveel mogelijk het begrip ‘prevalentie’, dat wil zeggen het aantal

personen met (ooit) kanker in een omschreven bevolking. De zorgvraag met

betrekking tot kanker lijkt vooralsnog alleen maar te stijgen. Deze stijging kent een

aantal oorzaken: 

1. De absolute en relatieve toename van met name de oudere bevolking (‘vergrijzing’).

Kanker is immers voornamelijk een ziekte van ouderen. 

2. Een toename van het aantal (ex-)kankerpatiënten door een verbeterde overleving,

een eerdere diagnose en een betere behandeling van patiënten met veel

voorkomende tumoren, zoals rectumkanker.

3. Een toename van het aantal personen met de diagnose ‘kanker’ door toegenomen

initiatieven op het gebied van vroegdiagnostiek en screening. 

Naast veranderingen in zorgvraag in kwantitatieve zin, treden er ook veranderingen

op in kwalitatieve zin. Hogere eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van leven,

een grotere bewustwording van ongerief enerzijds, en de toegenomen mogelijkheden

de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden langs medicamenteuze en/of

psychologische weg, spelen een rol bij deze kwalitatieve veranderingen in de zorg-

vraag. In dit kader mag ook de zorg in relatie tot het optreden van late effecten van

behandeling voor kanker op de kinderleeftijd, en de problematiek van co-morbiditeit

bij de oudere kankerpatiënt niet ongenoemd blijven.

Deze toename in zorgvraag moet worden beschouwd in het licht van het achter-

blijven van het zorgaanbod. De ‘ontgroening’ van de bevolking, dat wil zeggen het

afnemen van het aantal jongeren, zal kunnen leiden tot een afname in het aanbod

van jonge zorgverleners.
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Het voorliggende rapport probeert enerzijds de (verwachte) omvang van de kanker-

problematiek op kwantitatieve wijze – door het maken van cijfermatige ramingen –

inzichtelijk te maken. Hierbij is gekozen voor een vijftiental veel voorkomende

vormen van kanker. Het rapport beschrijft zowel de trends in de afgelopen jaren tot

en met 2000 als ramingen tot aan het jaar 2015. Anderzijds wordt, gebruik makend

van de scenariobenadering, voor een aantal specifieke deelgebieden binnen de

zorgvraag een meer kwalitatieve toekomstverkenning uitgevoerd. Hierbij worden

opties aangedragen voor beleidskeuzes. 

Dit rapport is bestemd voor een ieder met zorgverantwoordelijkheid, zoals zorgaan-

bieders (artsen, paramedici), Universitair Medische Centra, beleidsmakers werkzaam

in de zorg, en organisaties zoals integrale kankercentra, ziektekostenverzekeraars,

patiëntenorganisaties. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen met behulp van de

hier gepresenteerde cijfers aan de slag gaan in hun eigen situatie om te bewerk-

stelligen dat iedere patiënt met kanker op tijd de juiste zorg krijgt, overal in Nederland.

Dr. J.W.W. Coebergh,

Voorzitter van de SCK-werkgroep ‘Prevalentie van Kanker’
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De werkgroep ‘Prevalentie van Kanker’ is in 2000 ingesteld door de Signalerings-

commissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding. Nadere informatie over de SCK

en de andere werkgroepen vindt u in Bijlage A. De werkgroep is opgericht naar

aanleiding van signalen uit het onderzoeks- en zorgveld dat er door een aantal

oorzaken, waaronder de vergrijzing van de bevolking, een toename van knelpunten

en tekorten in dienstverlening aan patiënten met kanker in de komende jaren is te

verwachten. Er is daarom grote behoefte aan pro-actief beleid ten aanzien van de zorg

voor kankerpatiënten. De werkgroep is gevraagd om enerzijds op een kwantitatieve

wijze de potentiële zorgvraag van kankerpatiënten – en daarmee mogelijke

knelpunten – zichtbaar te maken, anderzijds op een gecombineerde kwantitatieve

en kwalitatieve wijze met behulp van scenariotechnieken een aantal toekomst-

verkenningen te maken voor specifieke deelgebieden van zorgvraag. Deze benadering

sluit aan bij eerdere rapportages op dit terrein zoals van de Scenariocommissie Kanker,

een commissie van het – toenmalige – Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en

Cultuur – uit 1987
1

en met name het vierde Signaleringsrapport Kanker van de

Signaleringscommissie Kanker – toen nog een commissie van het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – uit 1994
2

. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het onderwerp ‘prevalentie als maat van

zorgvraag’ centraal in de rapportage zou staan. Vanuit KWF Kankerbestrijding werd

echter de behoefte geuit om tevens een update te maken van het Signalerings-

rapport Kanker uit 1999
3

voor wat betreft ontwikkelingen in de incidentie, sterfte en

overleving van kanker. Dit verzoek is door de werkgroep en de SCK ingewilligd.

Voor het uitvoeren van alle cijfermatige berekeningen, alsmede het leeuwendeel van

de rapportage is vanaf juni 2001 gedurende een periode van ruim twee jaar een

onderzoeker op het zogeheten ‘Prevalentieproject’ aangesteld geweest in de persoon

van dr. L.V. van de Poll-Franse. De werkzaamheden werden grotendeels verricht

vanuit de sector Onderzoek van het Integraal Kankercentrum Zuid te Eindhoven.

Tevens zijn een aantal andere onderzoekers betrokken geweest bij de totstand-

koming van dit rapport. De werkgroep heeft hierbij als initiator, supervisor en

leescommissie gefungeerd. Dit heeft geresulteerd in het nu voorliggende rapport.

De werkgroep was als volgt samengesteld:

Dr. J.W.W. Coebergh Sociaal-geneeskundige-epidemioloog,

voorzitter,

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven en 

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg,

Erasmus MC, Rotterdam

Dr. L.V. van de Poll-Franse Epidemioloog, rapporteur,

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven

Dr. J.C. Alers Senior beleidsmedewerker, secretaris 

(vanaf juni 2001),

KWF Kankerbestrijding, Amsterdam

F.A. van den Berg Huisarts, 

Vlissingen (vanaf november 2003)

Dr. N.P. van Duijn Huisarts, 

Almere (tot maart 2003)
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Prof. dr. J.C.J.M de Haes Medisch psycholoog, 

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

(tot februari 2003)

Prof. dr. C.C.E. Koning Radiotherapeut,

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen Epidemioloog, 

Nederlands Kanker Instituut-Antonie van

Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

Dr. J.H. Schornagel Internist, 

Nederlands Kanker Instituut-Antonie van

Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

Drs. S. Terpstra Bedrijfseconoom, 

vrijgevestigd consulent, Groningen

Tevens hebben de volgende personen een bijdrage aan dit rapport geleverd in de

vorm van specifieke dataverzameling, data-analyse en tekst:

Dr. S. Houterman Epidemioloog, 

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven

Drs. K. Manders Student Geneeskunde, 

Universiteit Maastricht

Drs. F. Mols Gezondheidspsycholoog, 

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven en

Universiteit Tilburg

Drs. F.J. van Oost Medisch bioloog, 

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven 

Drs. I. Soerjomataram Arts-epidemioloog, 

NIHES Erasmus MC, Rotterdam

Dr. A.C. Voogd Epidemioloog, 

Afdeling Epidemiologie, Universiteit Maastricht

Drs. E. de Vries Epidemioloog en bioloog, 

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg,

Erasmus MC, Rotterdam
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Kanker nu en in de komende jaren: getallen en
gevolgen

Bij hoeveel vrouwen in Nederland wordt per jaar borstkanker vastgesteld? En bij

hoeveel mannen prostaatkanker? Hoeveel mensen overlijden er jaarlijks aan

longkanker? Hoe groot is de kans dikkedarmkanker te overleven? Neemt de sterfte

aan leukemie toe of juist af? De antwoorden op deze vragen zijn om meer dan één

reden belangrijk. Allereerst kunnen de getallen over het aantal mensen dat kanker

heeft, hieraan overlijdt of kanker overleeft ons een indruk geven van de omvang van

‘het kankerprobleem’ in Nederland. Kortom, een antwoord geven op de vraag ‘Waar

praten we eigenlijk over?’. Ten tweede geeft een vergelijking van de actuele cijfers

met die uit het verleden ons inzicht in de vorderingen die zijn gemaakt in de strijd

tegen kanker. Overlijden er bijvoorbeeld anno 2004 meer of minder mensen aan

longkanker dan twintig jaar geleden? En waar berust het eventuele verschil dan op?

Door dergelijke trends in de statistieken over kanker en hun onderliggende oorzaken

te bestuderen is het vervolgens mogelijk een prognose te maken voor de komende

jaren. En dat brengt ons bij de derde belangrijke reden voor het verzamelen van

gegevens en genereren van cijfers over kanker in Nederland. Op grond van deze

cijfers kunnen schattingen worden gemaakt over de druk die kanker de komende

jaren zal leggen op de totale gezondheidszorg in Nederland. Neemt bijvoorbeeld

door verbeterde behandelingen het aantal mensen dat aan kanker sterft af, dan

zullen er de komende jaren ook meer mensen zijn die nog te kampen hebben met de

lichamelijke, emotionele en/of sociale gevolgen van hun ziekte. De gezondheidszorg

zal hierop voorbereid moeten zijn. 

Al de bovengenoemde overwegingen liggen ten grondslag aan het tot stand komen

van het rapport ‘Kanker in Nederland; Trends, prognoses en implicaties voor

zorgvraag’, opgesteld door de werkgroep ‘Prevalentie van Kanker’ van de

Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. In dit rapport presenteert

de werkgroep een groot aantal beschikbare cijfers over kanker in Nederland, beschrijft

zij trends in de afgelopen decennia en doet zij op basis hiervan prognoses voor de

komende tien jaar. Vervolgens vertaalt de werkgroep deze prognoses in de

consequenties ervan voor de zorg. Zij beschrijft hoe de verwachte veranderingen in

aantallen en soorten (ex-)kankerpatiënten zullen doorwerken in veranderingen van

de typen zorg waaraan behoefte zal zijn. En welke gevolgen dat zal hebben voor

ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Om dit te illustreren heeft de

werkgroep enkele voorbeelden van deze veranderingen vervolgens uitgewerkt in

verschillende toekomstscenario’s, te weten: ‘Overgewicht en kanker’, ‘Preventieve zorg

voor huidkanker’, ‘Diabetes en kanker’ en ‘Mammapoli’. 
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Vergrijzing 
Op grond van alle beschikbare gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie

concludeert de werkgroep dat het aantal nieuwe gevallen van kanker de komende

tien jaar fors zal toenemen. Werden in 2000 circa 69.000 nieuwe gevallen van

kanker geregistreerd in Nederland, in 2015 zal dit zijn opgelopen tot zo’n 95.000. 

Een toename van een kleine veertig procent. Kanker is een aandoening die vooral

voorkomt op oudere leeftijd; tweederde van alle patiënten is ouder dan zestig jaar

ten tijde van het stellen van de diagnose. Op grond van de huidige bevolkings-

opbouw van Nederland is te voorspellen dat het aantal mannen ouder dan 65 jaar de

komende tien jaar zal toenemen met 49 procent en het aantal vrouwen ouder dan 

65 jaar met 23 procent. De incidentie onder 65-plussers zal naar verwachting de

komende jaren weinig veranderen, maar door de grote toename van het aantal

mensen in deze leeftijdsgroep zal het absolute aantal mensen dat kanker krijgt wel

sterk stijgen. De belangrijkste basis van de voorspelde toename in het aantal nieuwe

gevallen van kanker de komende tien jaar is dus de vergrijzing. 

Overigens constateert de werkgroep dat er binnen Nederland aanzienlijke regionale

verschillen zijn in de verwachte stijging van het aantal gevallen van kanker. In de

provincies Noord-Brabant, Limburg en Flevoland zal de vergrijzing (procentueel) het

hardste toeslaan. Daar zal dan ook de stijging van het aantal nieuwe gevallen van

kanker (relatief) het sterkst zijn. Naast de vergrijzing zal naar verwachting ook de

toename van vroegdetectie bijdragen aan de stijging van het aantal nieuwe gevallen

van kanker. Als mensen klachten die kunnen wijzen op kanker beter herkennen

zullen zij eerder hiermee naar de dokter gaan. Daarnaast zullen via (uitbreiding van)

het bevolkingsonderzoek meer gevallen van kanker worden opgespoord.  

Overleving
Tegenover het stijgend aantal nieuwe gevallen van kanker staat een toenemende

kans op overleving van deze ziekte. De overleving is de afgelopen dertig jaar verbeterd.

Zo steeg de overleving na vijf jaar bij mannen van circa 30 procent in de jaren

zeventig tot circa 45 procent in 2001, en bij vrouwen van ongeveer 45 procent in jaren

zeventig naar ongeveer 60 procent in 2001. Die hogere kans op overleving bij

vrouwen ten opzichte van mannen berust op het feit dat bij hen meer relatief goed te

genezen vormen van kanker als borstkanker voorkomen. De sterkste verbetering in

overleving is de afgelopen decennia opgetreden bij jonge kankerpatiënten in de

leeftijd 15 tot 34 jaar. De overleving vijf jaar na diagnose nam bij hen toe van circa 

55 procent in de jaren zeventig tot circa 80 procent in 2001. 
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Bij het presenteren van cijfers over kanker komen een paar begrippen aan de orde:

Incidentie: het aantal nieuwe gevallen van kanker per jaar per 100.000 inwoners.

Sterfte: het aantal mensen dat overlijdt aan kanker per jaar per 100.000 inwoners.

Overleving: het percentage patiënten dat een bepaald aantal jaar na de diagnose nog in 

leven is, bijvoorbeeld de 1-, 3- en 5-jaars overleving.

Prevalentie: het aantal personen dat (ooit) kanker heeft (gehad) per 100.000 inwoners en 

op een bepaald moment in de tijd (bijvoorbeeld nu) nog in leven is.



Sterfte
Ondanks de verbeterde kans op overleving zal in de komende tien jaar het aantal

sterfgevallen door kanker toch nog blijven stijgen, voorspelt de werkgroep in haar

rapport. De verbeterde overleving weegt namelijk (nog) niet op tegen de verwachte

sterke stijging van het aantal nieuwe gevallen van kanker als gevolg van de

vergrijzing van de bevolking. 

Prevalentie
Een sterk stijgend aantal nieuwe gevallen van kanker in combinatie met een

verbeterde overleving leidt de komende jaren tot een forse stijging in de prevalentie

van kanker. Het aantal mensen dat kanker heeft of hiervoor met succes behandeld is

zal naar verwachting de komende jaren toenemen van circa 366.000 in 2000 tot

circa 692.000 in 2015. Bijna een verdubbeling in vijftien jaar.

Zorg
Al deze cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van kanker hebben gevolgen voor

de zorg voor kankerpatiënten. Een sterke stijging van het aantal nieuwe gevallen

van kanker betekent dat er meer nieuwe patiënten behandeld zullen moeten worden.

De verwachte toename van het absolute aantal mensen dat sterft als gevolg van

kanker, zal leiden tot een stijging van de vraag naar palliatieve zorg en stervens-

begeleiding. Daarnaast zal door de verbeterde overleving de behoefte aan nazorg

toenemen, stelt de werkgroep. Want ondanks het feit dat ze zijn genezen, leven veel

ex-kankerpatiënten nog jaren met lichamelijke en/of emotionele gevolgen van hun

aandoening. De zorg voor deze mensen zal voornamelijk plaatsvinden in de eerste

lijn (huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg). Zo berekent de werkgroep dat een huisarts

in 2015 gemiddeld 98 ex-kankerpatiënten in de praktijk zal hebben, tegenover

gemiddeld 55 nu. 

Overigens hebben de verwachte veranderingen in de prevalentie voor elke vorm van

kanker hun specifieke gevolgen voor de zorgvraag. Zo bestaat (momenteel) een

groot deel van de mensen met longkanker uit patiënten die zich in de behandelfase

(20 procent) of terminale fase (50 procent) bevinden. Bij borstkanker en prostaat-

kanker daarentegen bevinden veel patiënten zich in het stadium van ex-kankerpatiënt

(60 procent). De gezondheidszorg zal zich moeten voorbereiden op deze

veranderingen, waarschuwt de werkgroep. In het licht van de tekorten in de zorg die

nu reeds spelen, dreigt anders de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten in de

komende jaren ernstig tekort te schieten.

Scenario’s voor zorgvraag
Ter illustratie van de gevolgen die de veranderingen in het aantal nieuwe gevallen,

de sterfte en de prevalentie van kanker de komende jaren zullen hebben voor de zorg,

presenteert de werkgroep in het rapport ook enkele voorbeeldscenario’s. Zo rekent

het scenario ‘Overgewicht en kanker’ voor dat de groei van het aantal mensen in

Nederland dat kampt met (ernstig) overgewicht ertoe kan leiden dat in 2015 tien tot

vijftien procent van de sterfte door kanker toegeschreven kan worden aan

overgewicht. Nu is dat percentage naar schatting acht procent. Ten aanzien van

huidkanker constateert de werkgroep dat de groeiende incidentie van deze vorm

van kanker die de afgelopen drie decennia heeft plaatsgevonden, ook de komende

tien jaar de vraag naar preventieve zorg – voorlichting, controle, onderzoek van
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verdachte plekjes op de huid – verder zal doen toenemen. De ontwikkelingen op het

gebied van het aanbod van deze preventieve zorg wijzen er echter op dat zowel de

huis- als huidarts over enkele jaren niet meer kunnen voldoen aan de vraag naar

preventieve zorg ten aanzien van huidkanker. De werkgroep pleit daarom voor het

hierbij inschakelen van andere gekwalificeerde hulpverleners als huidtherapeuten,

huidverpleegkundigen en/of praktijkassistenten. 

In het scenario ‘Diabetes en kanker’ wijst de werkgroep op het feit dat de vergrijzing

niet alleen zal leiden tot een toename van het aantal gevallen van kanker in

Nederland, maar dat veel van deze patiënten als gevolg van hun leeftijd gelijktijdig

lijden aan andere aandoeningen. Als voorbeeld van dergelijke co-morbititeit, gaat

de werkgroep in op diabetes. Het aantal kankerpatiënten met diabetes zal in 2015

ruim zijn verdubbeld ten opzichte van 2000, verwacht de werkgroep. De toename

van het aantal kankerpatiënten met co-morbiditeit betekent dat de behoefte aan

een multidisciplinair opgezette behandeling van de kankerpatiënt zal toenemen. 

De organisatie van de zorg, zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn, zal zich

hierop moeten voorbereiden, stelt de werkgroep. 

Ten aanzien van borstkanker schetst de werkgroep een scenario waarin de prognose

voor de patiënten de komende jaren (nog) gunstiger wordt. Vroege opsporing

alsmede technische verbeteringen in de diagnostiek en behandeling (micro-array-

techniek, schildwachtklieronderzoek) zullen ertoe leiden dat meer patiënten

genezen en voor controle en nabehandeling een arts bezoeken. Om de verwachte

toename van het aantal nieuwe patiënten op te kunnen vangen en de nieuwe

vormen van diagnostiek, behandeling en controle optimaal te kunnen toepassen, zal

het nodig zijn de zorg efficiënt te organiseren, stelt de werkgroep. Mammapoli’s en

multidisciplinaire samenwerking in mammateams zijn daarbij belangrijke middelen. 

Opleiding 
De werkgroep sluit het rapport af met een aantal conclusies en aanbevelingen. Zij stelt

onder andere dat primaire preventie van kanker van wezenlijk belang blijft om de

incidentie van kanker op de middellange en lange termijn terug te dringen.

Vermijdbare risicofactoren van kanker als roken, overgewicht, alcoholgebruik,

overmatig zonnen en (beroepsmatige) blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

dienen te worden aangepakt. Het zal echter tot na 2015 duren voordat de resultaten

hiervan zichtbaar worden, verwacht de werkgroep. Een uitzondering hierop vormt

het stoppen met roken: de gunstige effecten ten aanzien van kanker zullen al na een

jaar of vijf zichtbaar zijn.

Vanwege de te verwachten sterke toename van het aantal oudere kankerpatiënten

met co-morbiditeit pleit de werkgroep voor de ontwikkeling van evidence-based

richtlijnen voor de multidisciplinaire behandeling van deze patiënten. Om deze te

kunnen ontwikkelen is het allereerst nodig dat er meer oudere patiënten (met of

zonder co-morbiditeit) toegang krijgen tot deelname aan wetenschappelijke studies.

Gezien de stijging van het aantal mensen met kanker de komende tien jaar, en

tegelijk de nu soms al merkbare tekorten in het zorgaanbod, roept de werkgroep

tenslotte op om ten aanzien van de opleiding van zorgverleners op landelijk en

regionaal niveau in te spelen op de veranderende behoefte aan zorg voor mensen

met kanker. ‘Opdat iedere kankerpatiënt in Nederland op tijd de juiste zorg krijgt, nu

en in de toekomst’. 
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De cijfers betreffen steeds alle vormen van kanker tezamen en de vijftien meest

voorkomende – prevalente – vormen van kanker. Hierbij wordt telkens onderscheid

gemaakt tussen mannen en vrouwen vanwege de wezenlijke verschillen in frequentie.

Speciale aandacht besteedt het rapport aan kanker bij kinderen en adolescenten, zowel

vanwege de groei en ontwikkelingsproblematiek rond dit onderwerp als vanwege

het speciale belang dat KWF Kankerbestrijding aan deze groepen patiënten hecht. 

Dit Signaleringsrapport is hiermee gedeeltelijk een vervolg op het Signalerings-

rapport Kanker uit 1999 van de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van 

KWF Kankerbestrijding en het 4de rapport van de Signaleringscommissie Kanker van

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 1994.

Naast de cijfermatige ramingen van kanker in Nederland is in dit rapport voor een

aantal specifieke deelgebieden binnen de zorgvraag een toekomstverkenning

uitgevoerd op een meer kwalitatieve wijze door middel van scenariobenadering.

Deze scenario’s hebben betrekking op zorgvraagstukken waarbij de discrepanties

tussen de zorgvraag en het gewenste zorgaanbod zonder maatregelen de komende

jaren groter zullen worden. 

Het doel van deze rapportage is een discussie los te maken bij betrokken zorg-

aanbieders en opleidingen en daarnaast de ontwikkeling van plannen en initiatieven

(liefst ook alternatieve oplossingen) te stimuleren. Dit alles met als doel dat 

iedere (ex-)kankerpatiënt overal in Nederland op tijd de juiste zorg krijgt: nu en in 

de toekomst. 

Hoe komen de cijfers tot stand?
De in het rapport gebruikte landelijke demografische gegevens zijn afkomstig van

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Prognoses op provinciaal niveau zijn

afkomstig van ABF research uit Delft, dat de jaarlijkse Primos bevolkingsprognoses

maakt op basis van gegevens van het CBS. Demografische prognoses laten zien dat

de totale Nederlandse populatieomvang rond 2015 ongeveer met 7% zal zijn toe-

genomen ten opzichte van 2000. 
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Dit rapport poogt een beeld te schetsen van veranderingen die zich hebben

voltrokken in het vóórkomen van kanker in Nederland sinds 1990 en tevens

een vooruitblik hierover te geven tot 2015. Daartoe geeft het rapport een

overzicht van zowel het verloop van incidentie- (aantal nieuwe gevallen van

kanker per jaar), sterfte- (aantal sterfgevallen ten gevolge van kanker in

een jaar) en prevalentie- (alle personen die ooit de diagnose kanker kregen

en in leven zijn) cijfers in de periode 1990 tot 2000 als van de prognoses

hierover tot aan het jaar 2015. Ook blikt het rapport terug naar de

overleving van kanker in de periode 1970 tot 2001. 



Figuur 1

2015

2015 – laag

2000

2015 – hoog

A
Mannen

Aantal personen (x 1.000)

B
Vrouwen

Aantal personen (x 1.000)

Bevolkingsopbouw in 2000 en 2015 met een 95% boven- en ondergrens voor mannen (A) en vrouwen (B) 

voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Bron: CBS
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Die toename zal vooral plaatsvinden in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder. Het aan-

tal mannen en vrouwen in deze leeftijdsgroep zal met 49%, respectievelijk 23% 

toenemen. Daarentegen zal het aantal mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 

30 tot 39 jaar in diezelfde periode met 30%, respectievelijk, 25% afnemen (figuur 1).

Opvallend hierbij is de regionale variatie in de toename van het aantal ouderen. 

De provincies Flevoland, Limburg en Noord-Brabant krijgen te maken met de 

– procentueel – sterkste toename van het aantal ouderen, terwijl in Limburg en 

Noord-Brabant daarbovenop sprake is van een sterke ontgroening, dat wil zeggen

een procentuele afname van het aantal jongeren. 
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De in het rapport beschreven trends en voorspellingen ten aanzien van de incidentie

van kanker tot 2015 zijn gebaseerd op voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie-

gegevens in Nederland in de periode 1989 tot 2000. Deze zijn afkomstig van de

Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Voorspellingen ten aanzien van de sterfte aan

kanker tot 2015 zijn gebaseerd op landelijke gegevens van het CBS in de periode 1989

tot 2000. Omdat er geen landelijke overlevingscijfers zijn voor kanker zijn de

gegevens uit de regio van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) gebruikt om trends

in overleving en prevalentie weer te geven. De meest recente follow-up van vitale

status (al dan niet in leven zijn van kankerpatiënten) vond plaats per 1 januari 2004.

De overleving van kankerpatiënten is berekend als relatieve overleving (dat wil

zeggen de overleving gecorrigeerd voor de levensverwachting in de algemene

populatie). Dit is gedaan aan de hand van de onlangs ontwikkelde Periode Analyse.

Deze maakt gebruik van een zo recent mogelijke diagnostische periode waarvan

follow-up beschikbaar is. Hierdoor zijn recente therapeutische verbeteringen en

vervroeging van de diagnose meegenomen in de berekening, evenals verslechteringen

van de toegankelijkheid van de zorg. Afgezien is van schattingen van verwachtingen

ten aanzien van overlevingscijfers voor de komende jaren. 

De meest recente punt-prevalentiecijfers in Noord-Brabant en Noord-Limburg zijn

van 1 januari 2002; ze bestrijken alle mensen die kanker (gehad) hebben, vanaf 1970

tot en met 2001 in dit gebied. De cijfers uit de regio van het IKZ zijn vergeleken met

prevalentiecijfers van de kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum

Amsterdam (IKA) na 1989, vanwege beschikbaarheid aldaar van de voor overlevings-

cijfers noodzakelijke volledige follow-up. De verschillen in de meer recente 10-jaars

prevalentie tussen IKZ en IKA lagen veelal binnen de 10% marge, soms 20% bij aan

tabaksgebruik geassocieerde tumoren bij vrouwen. Deze bleken grotendeels

verklaarbaar uit verschillen in incidentie, veelal hoger bij het IKZ voor mannen en

lager bij vrouwen. Omdat de incidentiecijfers van het IKZ in deze periode meer

overeenkwamen met die van Nederland als totaal, vormen de geëxtrapoleerde IKZ-

prevalentiecijfers een redelijke afspiegeling van de Nederlandse situatie. 

Trends en prognoses van incidentie, sterfte, overleving en prevalentie van
kanker
Bij mannen zal naar verwachting het voor leeftijd gecorrigeerde incidentiecijfer van

het totaal van alle vormen van kanker tot 2015 ongeveer gelijk blijven; bij vrouwen

wordt een toename van minder dan 1% per jaar verwacht (figuur 4). Echter, door de

sterk verouderende bevolking zal het absolute aantal nieuwe kankergevallen in 2015

naar verwachting zijn toegenomen tot 95.000, een toename van ongeveer 38% ten

opzichte van 69.000 in 2000.
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Incidentie van alle vormen van kanker

Figuur 4
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Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van alle vormen van kanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Sinds 1990 daalt de voor leeftijd gecorrigeerde totale kankersterfte bij mannen in de

verschillende leeftijdsgroepen met ongeveer 1% per jaar. Deze afname voltrekt zich

vooral bij long-, maag- en blaaskanker. Bij vrouwen is het kankersterftecijfer in de

jaren 90 stabiel en hiervan wordt ook uitgegaan in de komende periode tot 2015,

hoewel er een gevarieerde ontwikkeling achter schuilgaat. Immers het aantal doden

door long- en hoofd-halskanker bij vrouwen is sterk gestegen, terwijl er anderzijds

recent een aanzienlijke daling opgetreden is in de sterfte aan borstkanker en de

gynaecologische tumoren. Ondanks de dalende, respectievelijk gelijkblijvende

sterftecijfers bij mannen en vrouwen zal het aantal sterfgevallen ten gevolge van

kanker bij mannen door de toename van het aantal ouderen in de bevolking met 15%

kunnen stijgen tot bijna 24.000 in 2015 en bij vrouwen met 17% tot bijna 20.000. 

De vraag naar palliatieve zorg – waarvoor het aantal sterfgevallen een ruwe indicator

is – zal dus op demografische gronden blijven stijgen met ongeveer 1% per jaar.

De relatieve overleving (figuur 6) van kanker bij vrouwen was en is beter dan bij

mannen (5-jaars overleving van 60% versus 46%), omdat borst- en dikkedarmkanker,

vormen van kanker met een relatief goede overleving, een groot aandeel hebben in

kanker bij vrouwen. Echter, in de laatste twintig jaar was de verbetering in de

relatieve overleving van alle vormen van kanker samen sterker bij mannen dan bij

vrouwen. Dat komt door veranderingen in het relatieve vóórkomen van de

verschillende kankervormen bij mannen. Tegenwoordig komt er bij mannen meer

prostaat- en dikkedarmkanker voor en minder long- en maagkanker dan vroeger. 

De prognose van de twee eerstgenoemde vormen is veel beter dan van de twee laatst-

genoemde. Sinds de periode 1970 tot 1979 werd de sterkste verbetering in overleving

overigens waargenomen bij mannen en vrouwen in de leeftijd 15 tot 34 jaar: een

verbetering van de 5-jaars overleving met meer dan 20%-punten tot 78% in de

periode 1996 tot 2001. 
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Overleving van alle vormen van kanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 6

1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van alle vormen van kanker in de periode 1970-2001 in 

de IKZ-regio, bij mannen (A,C,E,G) en vrouwen (B,D,F,H) voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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Door de gelijkblijvende of licht stijgende incidentie in combinatie met de dalende

sterfte ten gevolge van kanker, neemt het kankerprevalentiecijfer sterk toe, ook

wanneer dit voor leeftijdsopbouw wordt gecorrigeerd (figuur 7). Vanaf 1990 steeg

het voor leeftijd gecorrigeerde kankerprevalentiecijfer bijna 3,5% per jaar. Het niet-

gecorrigeerde cijfer, een indicator voor de zorgvraag, steeg echter met ruim 5% per

jaar. Naar verwachting zal het aantal mensen dat recent of langer geleden de diagnose

kanker heeft gekregen tussen 2000 en 2015 toenemen van 366.000 tot 692.000 (op

basis van de 20-jaars prevalentieperiode). Dat betekent in vijftien jaar tijd bijna een

verdubbeling van het aantal personen dat kanker heeft of ooit kanker had. Dit komt

neer op een jaarlijkse stijging in de prevalentie van bijna 6%. 

Bij mannen vertoonden de prevalentie van het melanoom van de huid en prostaat-

kanker de sterkste stijging. De meest vóórkomende vormen van kanker wat betreft

prevalentie bij mannen zijn momenteel kanker van de prostaat (39.000), dikke darm

(29.000) en long (13.000). De totale kankerprevalentie bij mannen (ooit diagnose

kanker en in leven) wordt op 1 januari 2002 geschat op ongeveer 185.000. 

Bij vrouwen steeg de prevalentie van het melanoom van de huid, kanker van het

strottenhoofd en non-Hodgkin lymfoom het meest. De meest vóórkomende vormen

van kanker wat betreft prevalentie bij vrouwen zijn momenteel kanker van de borst

(103.000), dikke darm (30.000) en baarmoeder (15.000). De totale kankerprevalentie

bij vrouwen wordt op 1 januari 2002 geschat op ongeveer 270.000. 

Prevalentie en zorgvraag
Cijfers over de incidentie, prevalentie en sterfte aan kanker geven een aanwijzing voor

de omvang van de zorgvraag bij kanker. Zo is het incidentiecijfer een goede maat

voor het aantal mensen dat zorg vraagt in de beginfase van hun ziekte (diagnostiek

en behandeling, directe nazorg). Het kankerspecifieke sterftecijfer is, op zijn beurt,

een goede maat voor het aantal mensen dat zorg vraagt in de laatste fase van hun

ziekte (palliatie, stervensbegeleiding), terwijl de prevalentiecijfers een indruk geven

van de zorgvraag van de grote groep (ex-)patiënten tussen deze beide fasen in. 

Sterke demografische verschillen tussen regio’s in Nederland kunnen ertoe leiden

dat de prevalentie en daarmee de zorgvraag tussen de regio’s sterk verschillen: de

provincie Limburg kende in het jaar 2000 bijna 1,5 keer zoveel (prevalente) kanker-

patiënten per 100.000 inwoners dan de provincie Flevoland (2.500 versus 1.700). 

De verschillen zijn het duidelijkst voor die vormen van kanker die vooral bij ouderen

voorkomen (dikkedarm-, prostaat-, en baarmoederkanker). Bij vormen van kanker

die vooral bij jongeren voorkomen (zaadbalkanker en het Hodgkin lymfoom) zijn de

verschillen in prevalentie veel geringer. 

Bij het beschrijven van de prevalentie gebruikt dit rapport veel de zogeheten 20-jaars

prevalentie. Dit is het aantal mensen dat tussen 1 januari 1982 en 31 december 2001 de

diagnose kanker heeft gekregen en op 1 januari 2002 nog in leven is. Om een grove

indicatie te krijgen van het aantal personen dat zich bevindt in de diagnostische fase,

de behandelfase of de (intensieve) follow-up fase, wordt deze 20-jaars prevalentie

opgesplitst in bijvoorbeeld een 1-jaars, 5-jaars en 10-jaars prevalentiecijfer.

Daarbinnen kan vervolgens een verdere verfijning plaatsvinden van de prevalentie

naar het type zorgvraag. 

Ruwweg is de zorgvraag door kankerpatiënten op te delen in vier fasen: de initiële fase

(diagnostiek en primaire behandeling), de follow-up fase (hier controle genoemd), 
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Prevalentie van alle vormen van kanker

Figuur 7

A
Mannen

Prevalentie per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Prevalentie per 100.000 vrouwen

15–34 jaar

65+ jaar

Alle leeftijden

35–64 jaar

Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van alle vormen van kanker in de periode 1990-2015 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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de recidieffase (diagnostiek en behandeling recidief, opsporen of uitsluiten van

uitzaaiingen) en de terminale fase. De controlefase kan eventueel nog verder worden

opgesplitst in een intensieve (twee tot vier keer per jaar) en een minder intensieve

controlefase (één keer per jaar). Voor planningen in de gezondheidszorg is het van

belang de toenemende kankerprevalentie te kunnen onderverdelen naar verschillende

typen zorgvraag. Dit kan voor elke vorm van kanker weer heel anders kan liggen. 

Zo bestaat een groot deel van de longkankerprevalentie uit patiënten die in de initiële

(± 20%) of terminale fase (± 50%) verkeren, terwijl de borst- en prostaatkanker-

prevalentie vooral bestaat uit vrouwen en mannen die zich in de follow-up fase (± 60%)

van hun ziekte bevinden. 

De gevolgen op de lange termijn voor ex-kankerpatiënten
Snellere, verbeterde diagnostiek en een verbeterde stagering en behandeling van

kanker hebben tot gevolg dat er de afgelopen decennia steeds meer mensen zijn

bijgekomen die ooit met succes behandeld zijn voor kanker. Ondanks hun genezen

status, leven veel (ex-)kankerpatiënten nog met de fysieke, emotionele en sociale

gevolgen van hun ziekte of de behandeling daarvan. Sommigen zijn genezen,

anderen leven met kanker als chronische ziekte. Deze groeiende groep van lange

termijn overlevenden kan meer inzicht verstrekken in de lange termijn gevolgen van

kanker en de primaire behandeling. Kennis over deze lange termijn gevolgen is van

belang bij de evaluatie van gebruikte therapieën, maar ook voor het in kaart brengen

van de medische of psychosociale zorgvraag die bij genezen kankerpatiënten nog

leeft. Naar verwachting zal met name de eerstelijnszorg (huisarts, fysiotherapeut,

thuiszorg) te maken krijgen met deze groeiende zorgvraag. Een groot deel van de

genezen kankerpatiënten wordt immers na enkele jaren van follow-up in het

ziekenhuis weer terugverwezen naar de eerstelijnszorg. De prevalentie per huisarts

stijgt naar schatting van gemiddeld 55 patiënten in 2002 naar 98 patiënten in 2015.

Scenario’s van zorgprevalentie en zorgvraag
In het rapport worden vier uiteenlopende scenariothema’s uitgewerkt ter illustratie

van de toenemende prevalentie van kanker en de implicaties hiervan voor de zorg-

vraag in de komende tien jaar. Uitgangspunt is steeds de ontwikkeling ten aanzien

van demografische en kankerfrequentiecijfers zoals voorafgaand beschreven in dit

rapport. Alle vier scenario’s zijn gekozen op grond van het feit dat voor de betreffende

onderwerpen de zorgvraag de afgelopen jaren sterk is gegroeid (en vermoedelijk in

de nabije toekomst zal doorzetten), terwijl tegelijkertijd het zorgaanbod lijkt achter

te blijven. 

Overgewicht en kanker

Overgewicht en obesitas nemen, ook in Nederland, epidemische vormen aan.

Hoewel het verband tussen overgewicht en kanker niet zo sterk is als tussen

overgewicht en diabetes (zie ook scenario ‘Diabetes en kanker’), zal door de hoge

prevalentie een substantieel aantal nieuwe kankergevallen en kankerdoden

voorkómen kunnen worden door de preventie van overgewicht. Zo zou op dit moment

al een derde van alle gevallen van baarmoederkanker en 8% van alle kankersterfte in

Nederland te wijten zijn aan overgewicht. Verschillende scenario’s wijzen uit dat in

2015 de helft van alle gevallen van baarmoederkanker en 10 tot 15% van de kanker-

sterfte valt toe te schrijven aan overgewicht. Overgewicht en obesitas worden
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inmiddels niet langer als een normale variatie beschouwd, maar als een ziekte die

brede aanpak in preventie behoeft. De overheid, gezondheidszorgorganisaties,

fondsen (KWF Kankerbestrijding, Diabetes Fonds Nederland), de industrie en de

algemene bevolking dienen samen te werken om overgewicht te voorkómen en te

bestrijden. Dit is een zaak van lange adem.

Preventieve zorg voor huidkanker

Om diverse redenen stijgt bij personen met een blanke huid in Nederland de vraag

naar preventieve zorg bij huidkanker al geruime tijd met ruim 5% per jaar. Het gaat

hierbij niet alleen om patiënten met huidmelanomen (in 2000 2.400 nieuwe patiënten

per jaar), basaalcelcarcinomen (ongeveer 15.000 nieuwe gevallen per jaar en

eenzelfde aantal patiënten met meervoudige tumoren) en plaveiselcelcarcinomen

(in 2000 3.400 nieuwe diagnoses per jaar), maar ook om patiënten die van deze

maligniteiten verdacht worden. Een doorgaande, aanzienlijke stijging van de

incidentie van huidkanker is aannemelijk in de komende jaren. Het is dan ook

onontkoombaar dat binnen enkele jaren zowel de huis- als de huidarts niet meer aan

de vraag naar preventieve zorg voor huidkanker tegemoet kunnen komen. Er moet

dus gezocht worden naar een andere wijze om te beschikken over voldoende expertise

ten aanzien van het geven van adviezen aan patiënten met huidkanker en mensen

met gepigmenteerde laesies en het beoordelen en verwijderen van verdachte plekjes

op de huid. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van gekwalificeerde hulpkrachten

als huidtherapeuten, huidverpleegkundigen en/of getrainde praktijkassistenten.

Het ligt voor de hand dat opleidingsinstellingen van paramedische beroepen, met

name huidtherapeuten, hiertoe initiatieven ontplooien, met name in die regio’s

waar het huisartsenaanbod op korte termijn al gevaar loopt.

Diabetes en kanker

Met het toenemen van de leeftijd neemt de kans op een chronische aandoening,

waaronder kanker toe. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking (toename

van het percentage ouderen), is het aantal mensen dat lijdt aan één of meer

chronische aandoeningen in de afgelopen jaren gestegen. Dit zal zich ook in de nabije

toekomst doorzetten. Steeds meer mensen zullen zich bij een arts presenteren met

meer dan één aandoening, hetgeen steeds vaker een multidisciplinaire benadering

van de patiënt nodig maakt. Mogelijkerwijs beïnvloeden de verschillende

aandoeningen de behandelstrategieën voor de andere ziekte(n). Het in dit rapport

beschreven scenario ‘Diabetes en kanker’ is slechts een illustratie van één vorm van

co-morbiditeit bij kanker. De toename in co-morbiditeit zal zich zeker voor meerdere

chronische ziekten aandienen.

Door de sterke toename van het aantal patiënten met zowel kanker als diabetes zal

de vraag naar multidisciplinair handelen toenemen. Naar verwachting zal het jaarlijks

aantal nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten met diabetes stijgen van 5.500 in

2000 tot 10.000 in 2015. Het aantal patiënten met diabetes en kanker (prevalent!)

zal in dezelfde periode toenemen van 29.000 tot 77.000. Voor een middelgroot

ziekenhuis betekent dit een stijging van 55 naar 150 nieuwe kankerpatiënten met

diabetes per jaar, terwijl het aantal bekende kankerpatiënten met diabetes zal

toenemen van 290 tot 770 per ziekenhuis. Dit betekent dat de organisatie van de zorg

rondom deze patiënten verder toegespitst zal moeten worden, zowel in het ziekenhuis
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als in de eerste lijn. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er in de toekomstige

richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van kanker in toenemende mate

aandacht zal zijn voor de aanpak van diabetes (of breder: co-morbiditeit in het

algemeen) om te voorkomen dat deze aandoening tijdens de behandeling naar de

achtergrond verschuift. Wellicht dat diabetespatiënten met kanker of kankerpatiënten

met diabetes onder behandeling komen bij een internist-endocrinoloog speciaal

voor kankerpatiënten of een medisch oncoloog speciaal voor diabetespatiënten. 

Op het moment dat kanker zich bij een patiënt zal manifesteren als een chronische

ziekte zal ook voor de huisarts een rol zijn weggelegd in het coördineren van de

behandeling en de controle van twee (of meerdere) chronische ziekten tegelijk.

Mammapoli

Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker zal het komende decennium jaarlijks met

3 à 4% toenemen. De toename van het aantal nieuwe patiënten zal, in combinatie

met de waargenomen verbetering van de prognose na behandeling, leiden tot een

sterke toename van het aantal patiënten dat voor controle naar het ziekenhuis komt.

Andere belangrijke ontwikkelingen die naar verwachting de komende tien jaar de

diagnostiek, behandeling en controle van borstkanker sterk zullen beïnvloeden, zijn:

• Het streven naar een optimalisering van de preoperatieve diagnostiek volgens de

landelijke richtlijnen.

• Het toepassen van de schildwachtklierprocedure die het aantal patiënten met een

okselkliertoilet nog verder zal terugdringen.

• Het toepassen van de micro-array techniek die patiëntengroepen met een goede

en een slechte prognose beter van elkaar zal kunnen onderscheiden, waardoor een

selectiever en effectiever gebruik van met name chemotherapie mogelijk wordt.

In de meeste ziekenhuizen functioneren reeds mammateams en beginnen

mammapoli’s te ontstaan. Het minimale aantal patiënten met een afwijking van de

borst dat jaarlijks door een mammateam wordt gezien is in de nota van het NABON

(Nationaal Borstkankeroverleg Nederland) gesteld op 150, van wie tenminste 50 met

borstkanker. Door de schaalgrootte van de Nederlandse ziekenhuizen voldoen bijna

alle ziekenhuizen reeds aan deze norm. In de komende jaren zal door de groei van het

aantal nieuwe patiënten zelfs ruim aan de NABON-norm worden voldaan. 

Beschouwing, conclusies en aanbevelingen
In het rapport bespreekt de werkgroep ten slotte de betrouwbaarheid van de

gebruikte cijfers en prognoses, alsmede de plaats die Nederland inneemt binnen

Europa als het gaat om incidentie en overleving van kanker. Tevens worden de

medische en maatschappelijke gevolgen van een toenemende zorgvraag en

afnemend zorgaanbod in de nabije toekomst besproken. Wat betreft de

betrouwbaarheid van de huidige cijfers en prognoses concludeert het rapport dat de

incidentiegegevens in Nederland tot nu toe betrouwbaar zijn. Door de verwachte

toename van het aantal ouderen met kanker, bij wie mogelijk enige onvolledigheid

bestaat in de kankerregistratie, neemt het belang van volledigheid – en daardoor

betrouwbaarheid – in de NKR toe. Om deze volledigheid en betrouwbaarheid te

waarborgen, worden meldingen uit het doodsoorzakenregister aan de

kankerregistratie van steeds groter belang.

Ten aanzien van de Europese context stelt de werkgroep dat de incidentie van en

sterfte aan kanker in Nederland hoger liggen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU),
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met name bij vrouwen. In de diagnose periode 1990 tot 1994 lagen de Nederlandse

overlevingscijfers voor het merendeel van de in deze rapportage geselecteerde

vormen van kanker boven het Europees gemiddelde, hetgeen lijkt te wijzen op een

relatief behoorlijke toegankelijkheid en kwaliteit van oncologische zorg in Nederland.

Ten aanzien van de vermijdbaarheid van kanker, voor en na 2015, constateert de

werkgroep dat de overheid, tezamen met de diverse publieke organisaties, door het

actief ondersteunen, initiëren dan wel uitbouwen van (bestaand) beleid op het gebied

van primaire preventie een bijdrage kan leveren aan afremming van de verwachte

sterke toename in het aantal nieuwe gevallen van kanker.

Wat betreft de toename van kankerprevalentie door vroegdiagnostiek en screening

concludeert de werkgroep dat het belangrijk is te erkennen dat screening de reguliere

oncologische zorg voor patiënten met kanker niet mag verdringen.

Ten aanzien van de toename van zorgvraag door verbeterde overleving stelt de werk-

groep dat onderzoek naar de (lange termijn) gevolgen van kankerbehandeling op

zowel fysiek als psychosociaal welbevinden van toenemend belang is. Om verbanden

te kunnen leggen tussen de late effecten van de primaire behandeling voor kanker,

dienen, zowel uit oogpunt van de klinische zorg voor de patiënt met kanker als voor

het wetenschappelijk onderzoek, medische dossiers langdurig bewaard te worden.

Ten aanzien van de toename van het aantal oudere kankerpatiënten stelt de werkgroep

dat het van belang is meer trials bij ouderen met specifieke co-morbiditeit uit te

voeren. Op grond hiervan kunnen beter gefundeerde richtlijnen voor behandeling

van ouderen met kanker worden ontwikkeld. Ouderen zonder co-morbiditeit

zouden in de normale trials mee moeten kunnen doen. Gezien de diversiteit aan 

co-morbiditeit en de relatief kleine aantallen patiënten per co-morbiditeit per

ziekenhuis is regionale en ook landelijke samenwerking in behandeling en

onderzoek wenselijk.

Wat betreft de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in het licht van een toenemende

zorgvraag en een potentieel afnemend zorgaanbod, stelt de werkgroep dat er

dringend aandacht nodig is voor de stijgende vraag naar gekwalificeerd arbeids-

potentieel via zowel opleiding als nascholing. Uitbreiding van de (voortgezette)

opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en overige para- en

perimedici is van groot belang, mede gezien de toenemende deelspecialisatie.

Concentratie (regionalisatie) van de oncologische zorg voor de behandeling van

zeldzame of complex te behandelen vormen van kanker wordt breed gedragen. 

Over centralisatie van de oncologische zorg voor frequent en relatief eenvoudig te

behandelen tumoren bestaan evenwel tegenstrijdige opvattingen. Ervaringen uit

het buitenland zijn niet zonder meer overdraagbaar naar de Nederlandse situatie met

zijn relatief geconcentreerde ziekenhuissector.

Tot slot gaat het rapport in op mogelijke toepassingen van de gegevens uit het rapport.

Een aantal thema’s die hierbij besproken worden, zullen tevens aan bod komen in

het dit jaar te verschijnen Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK).

Kernaanbevelingen
1. Primaire preventie van kanker blijft van wezenlijk belang, vooral op middellange

en lange termijn. Het actief ondersteunen, initiëren dan wel uitbouwen van

(bestaand) beleid op het gebied van primaire preventie kan de verwachte sterke

toename in het aantal nieuwe gevallen van kanker af remmen. Dit is een taak voor

de overheid tezamen met diverse publieke organisaties, zoals GGD’en, NIGZ,
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Stivoro, verschillende gezondheidszorgfondsen zoals KWF Kankerbestrijding en

zorgverzekeraars. Huidige programma’s gericht op de primaire preventie van

kanker zullen in de meeste gevallen pas ná 2015 effect sorteren. In het geval van

stoppen met roken is evenwel op korte termijn (vóór 2015) al gezondheidswinst te

verwachten.

2. De implicaties voor de zorg van screeningsactiviteiten worden steeds belangrijker.

De sterke toename van het aantal patiënten met kanker en het tegelijkertijd

relatief achterblijven van het aanbod van zorgverleners stelt de rol van bevolkings-

onderzoek en de zorg voor personen (nog niet) verdacht van kanker ter discussie,

zelfs als een screeningsprogramma effectief zou kunnen zijn. Het is dan ook

belangrijk om te erkennen dat screening de gewone oncologische zorg voor

patiënten met kanker of hoog-risicopersonen niet mag verdringen. 

De voorlichting aan de te screenen personen over de voor- en nadelen van deelname

aan bevolkingsonderzoek of andere vormen van vroegdiagnostiek dient verbeterd

te worden.

3. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de klinische en psychologische waarde

van follow-up na de behandeling van kanker. Daaruit volgend kan de patiënt beter

worden voorgelicht over het belang van follow-up ('risicocommunicatie') en kan

mogelijk ook follow-up ‘op maat’ worden gerealiseerd. Wellicht is er in de follow-

up fase een grotere rol weggelegd voor de huisarts. 

4. Meer onderzoek bij ouderen met kanker is van belang om een beter gefundeerd

behandelingsbeleid voor ouderen met kanker te ontwikkelen. Dit beleid zal, meer

dan nu het geval is, rekening moeten houden met co-morbiditeit en psychosociale

status. Thans groeiende initiatieven voor consultatie, onderzoek en bijscholing

over kanker bij ouderen verdienen ondersteuning.

5. Uitbreiding van de zorgcapaciteit door toename van (voortgezette) opleidings-

mogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en overige para- en perimedici is

van groot belang.
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The report looks at the survival rate of cancer from 1970 to 2001. In each instance the

report presents the data for all types of cancer collectively and for the fifteen most

common – prevalent – types of cancer. A distinction is made between men and

women in each case because of the fundamental differences in frequency. The report

devotes particular attention to cancer in children and adolescents, not only because

of the growth and development problems associated with cancer in these groups,

but also because of the particular importance that the Dutch Cancer Society 

(KWF Kankerbestrijding) attaches to these groups of patients. 

Hence to some extent this report is a follow-up to the report produced by the

Signalling Committee Cancer (Signaleringscommissie Kanker, SCK) of the Dutch

Cancer Society in 1999 and the fourth report produced by the Signalling Committee

Cancer of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport back in 1994.

In addition to presenting numerical estimates of cancer in the Netherlands for a

number of specific areas within the demand of healthcare, this report is a study of

the future conducted on a more qualitative basis by means of a scenario approach.

These scenarios address specific areas within the demand for health care and

highlight the issues raised by that demand. The object of this report is to enhance a

discussion among health care providers  and stimulate the development of plans and

initiatives (which, ideally, should also include alternative solutions) in order that

cancer patients and survivors in the Netherlands get the health care they need when

they need it – both now and in the future. 

How is the data compiled?
This report draws on national demographic data published by the Statistics

Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS). Forecasts at a regional level

were gathered by ABF Research in Delft, which compiles the annual PRIMOS

demographic forecasts based on data published by the CBS. Demographic forecasts

suggest that by 2015 the size of the total Dutch population will have increased by

approximately 7% compared to 2000. 

This increase will occur mainly in the age group of 65 years and older. The number of

men and women in this age group will increase by 49% and 23% respectively. Conversely,

during the same period the number of men and women aged 30 to 39 years will
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Summary

This report endeavours to outline the changes that have taken place in the

field of cancer statistics in the Netherlands since 1990 and to give an

indication of the anticipated cancer statistics through to 2015. To this end

the report presents an overview of the changes in the incidence (the

number of new cases of cancer per year), the mortality rate (the number of

deaths as a result of cancer in a year) and the prevalence (all persons ever

diagnosed with cancer who are still alive) during the period from 1990 to

2000. From this prognosis can be made to 2015. 



Figure 1
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decrease by 30% and 25% respectively (figure 1). The regional variation in the increase

in the number of senior citizens is particularly striking. The provinces of Flevoland,

Limburg and North Brabant will see the largest increase in the number of senior

citizens. In addition to this, in Limburg and North Brabant the number of young

people will simultaneously decrease. 

The age-adjusted trends and predictions of the incidence of cancer till 2015 described

in the report are based on incidence data in the Netherlands during the period 1989

to 2000. This data come from the Netherlands Cancer Registry (Nederlandse

Kankerregistratie, NKR). Predictions of the number of deaths from cancer to 2015 are

based on national data for the period 1989 to 2000 published by the CBS. As there is

no national survival rate data for cancer, the survival rate and prevalence data from
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the Comprehensive Cancer Centre South (Integraal Kankercentrum Zuid, IKZ) were

used to reflect trends in survival and prevalence. The most recent follow-up survey of

vital status (whether or not cancer patients are still alive) was conducted on January 1,

2004. The survival of cancer patients is calculated as relative survival (corrected for

life expectancy of the general population). This was done using the recently

developed ‘Period Analysis’ method, which uses the most recent diagnostic period

for which follow-up data is available. This means that recent improvements in

treatment and earlier diagnosis are taken into account in the calculation, as is

deterioration of accessibility to the care. The report refrains from estimating expected

survival data for the years to come. 

The most recent point-prevalence data of North Brabant and North Limburg was

compiled on January 1, 2002 and included all persons in this region who have cancer

or have had cancer during the period 1970 through to the end of 2001. The data for

the region covered by the IKZ was compared with prevalence data compiled by the

cancer registry of the Comprehensive Cancer Centre Amsterdam (Integraal

Kankercentrum Amsterdam, IKA) for the period 1989 onwards. This was possible

because of the availability of comprehensive follow-up data (necessary for the

survival rate data) at the Amsterdam Centre. The differences in the more recent 

10-year prevalence data noted by the IKZ and the IKA usually fall within a 10% margin,

and occasionally within a 20% margin in the case of tumours in women associated

with the use of tobacco. These differences can largely be accounted for by differences

in incidence. In most cases the IKZ has higher data for men and lower data for

women. As the incidence data collected by the IKZ for this period tends to be more

consistent with data collected for the Netherlands as a whole, projected IKZ

prevalence figures are a reasonable reflection of the situation in the Netherlands. 

Trends in and predictions of incidence, deaths from cancer, survival of cancer
and prevalence of cancer
In the case of men the incidence figure for all types of cancer, corrected for age, is

expected to remain more or less the same to 2015. In the case of women the incidence

figure is expected to increase by less than 1% per year (figure 4). However, as the

population is ageing rapidly the absolute number of new cases of cancer is expected

to increase from 69,000 in 2000 to 95,000 by 2015 – an increase of approximately 38%.

Since 1990 the total number of deaths from cancer among men in the different age

groups corrected for age has decreased by approximately 1% per year. This is

particularly evident for lung cancer, stomach cancer and bladder cancer. 

Among women the number of deaths from cancer remained stable during the nineties

and this is expected to continue in the period through to 2015, though the stability

of the collective figures conceals varying trends. There has actually been a strong

increase in the number of deaths from lung cancer and head and neck cancer in

women, whereas recently there has been a considerable reduction in the number of

deaths from breast cancer and gynaecological tumours. Despite the fact that the age

adjusted mortality rates are decreasing or set to remain stable for men and women

respectively, and bearing in mind that the number of male and female senior citizens

in the population is set to increase by 15% and 17% respectively, the number of deaths

as a result of cancer in 2015 could actually increase to almost 24,000 among men and

almost 20,000 among women. Given that the number of deaths is a rough indicator
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Incidence of all forms of cancer 

Figure 4
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Trends in and predictions of the incidence of all forms of cancer in the Netherlands from 1990-2015, specified 

for different age groups and for men (A) and women (B) separately. 
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of the demand for palliative health care, on the basis of demographic factors, the

demand for palliative health care will continue to increase by approximately 1% per

year.

In terms of relative survival (figure 6), female cancer patients have traditionally fared

better than male cancer patients, and this is still the case (60% of women survive for

five years as opposed to 46% of men). This is because much of the cancer in women

occurs in the form of breast cancer and colorectal cancer, both of which have

relatively high survival rates. However, in the last twenty years the improvement in

the relative survival of all types of cancer been greater among men than women. 

This is due to changes in the relative incidence of the different types of cancer

among men. Nowadays, men tend to be more likely to suffer from prostate cancer

and colorectal cancer than lung cancer and stomach cancer. The prognosis of the

first two types of cancer is far better than the prognosis of the last two types of

cancer. Since 1970 to 1979 the greatest improvement in survival has been observed in

men and women aged between 15 and 34 years: in this age group the 5-year survival

rate improved by more than 20%-points to 78% during the period 1996 to 2001. 

With the incidence of cancer remaining constant or showing only a slight increase

while the mortality rate decreases, there will inevitably be a significant increase in

the prevalence of cancer, even if the figures are corrected to reflect the age structure

(figure 7). Since 1990 the age-adjusted prevalence of cancer has increased by almost

3.5% per year. However, the non-corrected figure, which is an indicator of the

demand for health care, has increased by more than 5% per year. From 2000 to 2015

the number of cancer survivors is expected to increase from 366,000 to 692,000

(based on the 20-year prevalence period). This means that in fifteen years’ time the

number of cancer survivors will have almost doubled. This produces an annual

increase in prevalence of almost 6%. 

Among men cases of melanoma of the skin and prostate cancer showed the greatest

increase in prevalence. The most common types of cancer among men (in terms of

prevalence) are currently prostate cancer (39,000), colorectal cancer (29,000) and

lung cancer (13,000). The total prevalence of cancer in men (men ever diagnosed

with cancer who are still alive) on 1 January 2002 is estimated at approximately

185,000. 

Among women cases of the melanoma of the skin, cancer of the larynx and non-

Hodgkin lymphoma showed the greatest increase in prevalence. The most common

types of cancer among women (in terms of prevalence) are currently breast cancer

(103,000), colorectal cancer (30,000) and endometrial cancer (15,000). The total

prevalence of cancer in women on 1 January 2002 is estimated at approximately

270,000.
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Survival of all forms of cancer 
Trends in the relative survival (%) from 1970-2001 

Figure 6
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Trends in the relative survival of all forms of cancer from 1970-2001 in the region covered by the IKZ: 1-year, 

3-year, 5-year and 10-year survival rates among men (A) and women (B).
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Prevalence and demand for health care
Figures that reflect the incidence and prevalence of cancer and deaths due to cancer

give an indication of the extent of the demand for health care in the case of cancer.

The incidence of cancer is a good indicator of the number of people seeking health

care in the initial phase of their illness (diagnosis and treatment, immediate follow-

up care). Similarly, cancer-specific mortality is a good indicator of the number of

people seeking health care during the terminal phase of their illness (palliative care,

hospice care), while prevalence data gives an indication of the demand for health 

care that stems from the large group of cancer survivors between these two phases. 

The considerable demographic variation in the Netherlands from one region to

another may mean that there are also considerable differences in prevalence and

therefore differences in the demand for health care from one region to another. 

For instance, in the year 2000 in the province of Limburg there were almost 1.5 times

as many (prevalent) cancer patients per 100,000 inhabitants as in the province of

Flevoland (2,500 cancer patients as opposed to 1,700). The differences in prevalence

are most pronounced in types of cancer that are most common among senior

citizens (cancer of the colon and rectum, prostate cancer, and endometrial cancer).

The differences in prevalence are far less pronounced when it comes to types of

cancer that are most common among young people (testicular cancer and Hodgkin

lymphoma). 

When describing prevalence the report frequently refers to the so-called 20-year

prevalence of cancer. This is the number of people diagnosed with cancer between 

1st January 1982 and 31st December 2001 who were still alive on 1st January 2002. In order

to gain an approximate indication of the number of people in the diagnostic phase,

the treatment phase, or the (intensive) follow-up phase, the 20-year prevalence can

be divided into 1-year, 5-year and 10-year prevalence figures. Roughly speaking, the

demand for health care on the part of cancer patients can be divided up into four

phases: the initial phase (diagnosis and primary treatment), the follow-up phase

(which in this case is referred to as the control phase), the relapse phase (diagnosis

and treatment of the relapse, detection or ruling out of metastases) and the terminal

phase. The control phase can be further divided into an intensive control phase

(check-ups two to four times per year) and a less intensive control phase (a check-up

once a year). For the purposes of healthcare planning it is helpful to be able to

subdivide the increased prevalence of cancer into demand for different types of

health care. This can differ considerably for each form of cancer. For instance, the

majority of patients with lung cancer are in the initial or terminal phases of their

illness (± 20% and ± 50% respectively), while most men with prostate cancer and

most women with breast cancer (± 60% in both cases) are in the follow-up phase of

their illness. 

The long-term prospects for former cancer patients
Earlier and more accurate diagnosis and improved observation and treatment of

cancer have resulted in an increasing number of people that have been successfully

treated. Despite the fact that these people have officially been cured, many survivors

still live with the physical, emotional and social consequences of (the treatment of)

their illness. Some have been cured, while others live with cancer as a chronic

disease. This growing group of long-term survivors can provide a greater insight into
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Prevalence of all forms of cancer

Figure 7
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Trends in and predictions of the prevalence of all forms of cancer from 1990-2015 in the region covered by the 

IKZ, specified for different age groups and for men (A) and women (B) separately. 
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the long-term consequences of cancer and the primary treatment. Knowledge of

these long-term consequences is important when evaluating the therapies used to

treat cancer. It is also helpful when seeking to gain a sense of the demand for medical

and/or psychosocial health care on the part of patients who have been cured. It is

above all the front-line health care workers (general practitioners, physiotherapists,

domiciliary workers) who will have to deal with this growing demand for health

care. For after several years of follow-up treatment in hospitals many patients who

have been cured of cancer are referred to front-line health care workers. 

The prevalence of cancer per general practitioner is expected to increase from an

average of 55 patients in 2002 to an average of 98 patients in 2015.

Scenarios of prevalence and demand for health care
The report explores four different scenarios to illustrate the increased prevalence of

cancer and the implications of this increased prevalence on the demand for health

care over the next ten years. The scenarios are based on the projected development

of demographic data and data that reflects incidence, prevalence and deaths from

cancer as described in the report. All four scenarios were chosen in light of the fact

that there has been a dramatic increase in the demand for health care for the

condition in question in recent years (which is expected to continue in the near

future), while the supply of health care for the condition in question appears to be

lagging behind. 

Overweight and cancer

Overweight and obesity are assuming epidemic proportions in the Netherlands.

Although the link between overweight and cancer is not as clear cut as the link

between overweight and diabetes (see also the scenario ‘Diabetes and cancer’),

given its high prevalence a substantial number of new cases of cancer and deaths

from cancer can be prevented by addressing this epidemic. Presently, as many as

one-third of endometrial cancer and 8% of all deaths due to cancer in the

Netherlands are estimated to be due to overweight. Various scenarios suggest that

by 2015 half of all cases of endometrial cancer and 10 to 15% of all deaths due to

cancer will be attributed to overweight. Overweight and obesity are no longer seen

as a normal variation, but as an illness that calls for a broad approach in terms of

prevention. The government, health care organisations, foundations (the Dutch

Cancer Society, the Dutch Diabetes Foundation (Diabetes Fonds Nederland)),

industry and the population will need to work together to counter and prevent

overweight and obesity. 

Preventive health care for skin cancer

For various reasons the demand for preventive health care for skin cancer among the

population in the Netherlands has been increasing by more than 5% per year for

some time now. The people who need this type of health care are not only patients

with skin melanomas (2,400 new patients per year in 2000), basal cell carcinomas

(approximately 15,000 new cases per year and a similar number of patients with

multiple tumours) and squamous cell carcinomas (3,400 new diagnoses per year in

2000), but also patients who are suspected to have these types of malignancies.

There is likely to be an on-going and considerable increase in the incidence of skin

cancer in the years to come. It is therefore also inevitable that within the next few
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years general practitioners and dermatologists will no longer be able to meet the

demand for preventive health care in the treatment of skin cancer. The health care

system will need to find another way of ensuring that it has sufficient expertise at

its disposal to be able to advise patients with skin cancer and people with pigmented

lesions, and to assess and remove abnormalities on the skin that are thought to be

suspect. One way of doing this might be to enlist qualified assistants as skin

therapists, skin nurses, and/or trained practical assistants, etc. Institutions that

train people for paramedic professions, particularly those that train skin therapists,

will need to carry out initiatives in this respect, particularly in those regions where

there is expected to be a shortage of general practitioners in the near future.

Diabetes and cancer

With the ageing of the population the number of people living with one or more

chronic conditions, including cancer, has increased in recent years. This trend will

continue in the near future. More and more people who seek medical advice will be

suffering from more than one condition simultaneously, which means that a

multidisciplinary approach to the patient will be required in more and more cases.

The nature of the different conditions may affect the treatment strategies adopted

to treat the other illness(es). The scenario ‘Diabetes and cancer’ described in this

report simply illustrates one form of comorbidity and cancer. The increase in

comorbidity will also occur in the case of other chronic illnesses.

Given the dramatic increase in the number of patients with both cancer and diabetes,

the demand for multidisciplinary treatment is bound to increase. The number of

newly diagnosed cancer patients who also have diabetes is expected to increase from

just over 5,500 per year in 2000 to 10,000 per year in 2015. During the same period

the number of patients with diabetes and cancer (prevalence!) will increase from

29,000 to 77,000. In a medium-sized hospital in 2015, 150 new cancer patients with

diabetes will be diagnosed per year as opposed to the 55 new patients in 2000, while

the number of existing cancer patients with diabetes will increase from 290 to 770

per hospital. This means that the organisation of health care for these patients will

need to be refined not only in the hospital but also by health care workers. It is not

inconceivable that future guidelines for the diagnosis and treatment of cancer will

deliberately include guidelines for tackling diabetes (or, more broadly still,

comorbidity in general) in order to prevent the condition being relegated to the

background while the patient is treated for cancer. It may turn out to be the case

that diabetic patients with cancer or cancer patients with diabetes are treated by an

internist/endocrinologist who specialises in treating cancer patients or by a medical

oncologist who specialises in treating diabetes patients. Once a cancer is becoming

a more chronic condition for a patient, general practitioners will also need to be

involved in coordinating the treatment and monitoring of two (or more) chronic

conditions at the same time.

Breast unit

The number of new cases of breast cancer will increase by 3 to 4% per year over the

next decade. Given the improvement in prognosis, the increase in the number of

new patients will inevitably lead to a considerable increase in the number of

patients who come to the hospital for follow-up care. Other interesting
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developments that are expected to have a considerable influence on the diagnosis,

treatment and follow-up of breast cancer over the next ten years are:

• The endeavour to optimise the preoperative diagnosis in accordance with

national guidelines.

• The use of the sentinel node procedure resulting in less patients who will need a

lymph node dissection 

• The use of microarray technology which will make it possible to be more accurate

in identifying groups of patients with a good prognosis and groups of patients

with a poor prognosis, which will mean that chemotherapy in particular can be

used more selectively and more effectively.

Most hospitals currently have breast cancer teams and some are beginning to set up

breast unit. The paper published by NABON, the Dutch National Breast Cancer

Platform, suggested that the average breast cancer team should be able to see at least

150 patients with abnormal breast tissue on an annual basis – of these 150 patients

at least 50 are likely to have breast cancer. Because of the size of the hospitals in the

Netherlands almost all hospitals already see this number of patients. With the

increase in the number of new patients the  numbers suggested by NABON will be

exceeded in the years to come. 

Reflection, conclusions and recommendations
In the report the workgroup concludes with a discussion of the reliability of the data

used, the forecasts based on this data, and how the Netherlands fares within Europe

in terms of the incidence and survival of cancer. It also discusses the medical and

social consequences of the increasing demand for health care in the face of a

diminishing supply of health care in the near future. As regards the reliability of the

present data and forecasts based on this data, the report concludes that the

incidence data in the Netherlands is reliable to date. In light of the expected increase

in the number of senior citizens with cancer, and the fact that some of these cases of

cancer may not be noted in the cancer registry, it will be increasingly important for

the cause of death registry to notify the cancer registry in order to ensure that the

data is complete. 

In terms of the European context, the workgroup claims that the incidence of, and

deaths from, cancer in the Netherlands are higher than average within the EU,

particularly in the case of women. During the diagnosis period from 1990 to 1994, 

the Dutch survival rate data for the majority of the types of cancer discussed in the

report are above the European average, which appears to suggest that cancer

patients in the Netherlands are able to access quality health care. 

As regards the avoidability of cancer before and after 2015, the workgroup notes that

by working together to actively promote, initiate and develop (existing) policy with

regard to primary prevention, the government and various public organisations

could help to curb the dramatic increase in the number of new cases of cancer which

is currently anticipated.

In terms of the increase in the prevalence of cancer as a result of early diagnosis and

screening, the workgroup concludes that it is important to ensure that screening is

not carried out at the expense of regular oncological health care for patients who

have already been diagnosed with cancer.

Regarding the increase in the demand for health care as a result of improved survival

rates, the workgroup suggests that it would be helpful to carry out research on the
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(long-term) consequences of the treatment of cancer in terms of physical and

psychosocial wellbeing. In order to be able to establish links between the later effects

of primary treatment for cancer, both from the point of view of clinical health care

for patients with cancer and also for the purposes of scientific research, medical

dossiers should be kept for a long-term period.

As regards the increase in the number of elderly cancer patients, the workgroup

suggests that it would be advisable to carry out more trials among senior citizens

with specific comorbidity. Well-founded guidelines for the treatment of senior citizens

with cancer could then be drawn up on the basis of the results. Senior citizens

without comorbidity should take part in the normal trials. In view of the diversity of

comorbidity and the relatively small number of patients per comorbidity in each

hospital, regional and national collaboration on treatment and research would be

advisable.

As regards the quality and accessibility of health care in light of an increasing demand

for health care and a potentially diminishing supply of health care, the workgroup

notes that there is an urgent need to address the increasing demand for suitably

qualified manpower both via education and retraining. Opening up the possibilities

for (further) education for doctors, nurses and other para- and perimedics is of great

importance, due to the increasing specialisation in particular areas. There is

widespread support for the concentration (regionalisation) of oncological health

care for the treatment of rare types of cancer and types of cancer that are difficult to

treat. However, when it comes to the centralisation of oncological health care for

frequent types of cancer and tumours that are relatively easy to treat, there is a

difference of opinions. Experiences in other countries cannot easily be transferred to

the situation to the Netherlands where the hospital sector is relatively concentrated.

Finally the report discusses the ways in which the information set out in the report

might be put to use. A number of themes discussed in this context will also be

covered in the Cancer Prevention and Control Programme of the Netherlands that is

due to be launched this year.

Main conclusions
1. Primary prevention of cancer remains essential, particularly in the medium and

long term. Actively promoting, initiating or developing the (existing) policy with

regard to primary prevention would curb the dramatic increase in the number of

new cases of cancer that is currently anticipated. The government and various

public organisations, such as Area Health Authorities, NIGZ and Stivoro, health

care foundations, such as the Dutch Cancer Society, and health insurers need to

work together. Most of the existing programmes that focus on the primary

prevention of cancer will only begin to have some effect after 2015. However, 

in the case of giving up smoking, health gains can be expected in the short term

(before 2015).

2. Screening activities have increasingly important implications for the health care

sector. Given the rapid increase in the number of patients with cancer and the fact

that at the same time the number of health care providers is lagging behind, the

role of population research and the provision of health care for persons who are

(not yet) thought to have cancer is being questioned, – even if a screening

programme were to be effective. It is important to ensure that screening is not
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carried out at the expense of regular oncological health care for patients who have

already been diagnosed with cancer. People who are to be screened need to be

provided with more detailed information about the advantages and

disadvantages of taking part in population research or other forms of early

diagnosis.

3. More research needs to be carried out on the clinical and psychological benefit of

follow-up treatment for cancer. Based on the results of the research, patients can

be better informed of the importance of follow-up (‘communication of risks’) and

‘specially tailored’ follow-up treatment can be provided. General practitioners may

be able to play a greater role during the follow-up phase. 

4. More research needs to be carried out among senior citizens with cancer in order

to be able to develop a well-founded policy with regards to the treatment of this

group. The said policy will need to take into account comorbidity and psychosocial

status more so than it does at present. The growing number of initiatives

concerned with consultation, research and further training on cancer in senior

citizens needs to be supported.

5. Expansion of the capacity to provide health care by opening up the possibilities for

(further) education for doctors, nurses and other para- and perimedics is of great

importance.
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Een belangrijk deel van dit Signaleringsrapport gaat dan ook over verwachte verande-

ringen in het vóórkomen van kanker in Nederland. Om de mate van vóórkomen van

kanker te beschrijven, gebruiken epidemiologen verschillende soorten cijfers, te

weten de incidentie van kanker, de sterfte aan kanker, de prevalentie van kanker en de

overleving bij kanker. De gegevens in dit rapport zijn afkomstig van de Nederlandse

Kankerregistratie (NKR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), maar ook

van de regionale kankerregistraties van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en

het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) en via de IKZ-registratie lopend

onderzoek. Het rapport plaatst de verzamelde gegevens in de context van de

wetenschappelijke literatuur. 

Dit Signaleringsrapport vormt gedeeltelijk een vervolg op het Signaleringsrapport

Kanker uit 1999
3

van de Signaleringscommissie Kanker (SCK) van KWF Kankerbestrijding

en het 4de rapport van de Signaleringscommissie Kanker van het Ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 1994
2

. Trends in incidentie en sterfte voor de

periode 1989 tot 1998 – de periode dat de landelijke kankerregistratie tot dan toe actief

is – zijn eerder beschreven in rapportages van de Vereniging van Integrale Kanker-

centra
4;5

. Prevalentie- en overlevingscijfers zijn eerder gepresenteerd in rapportages van

het IKZ
6;7

. In het huidige rapport zijn de cijfers geactualiseerd tot en met respectievelijk

2000 en 2002. De prognoses voor incidentie-, sterfte- en prevalentiecijfers in de komen-

de jaren zijn niet eerder in dergelijk detail en met dergelijke precisie gepubliceerd.

45 Inleiding

Inleiding1

Nederland vergrijst, een ontwikkeling die zich in de komende jaren in alle

hevigheid zal openbaren. Deze vergrijzing heeft onder meer tot gevolg 

dat bij steeds meer mensen kanker zal worden vastgesteld. Kanker komt

immers vooral voor op oudere leeftijd. Zo is tweederde van alle nieuwe

kankerpatiënten ouder dan 60 jaar. De komende jaren zal kanker dus in

toenemende mate een gezondheidsprobleem vormen. Inzicht in de aard

en omvang van dit probleem is van eminent belang om een pro-actief

beleid te kunnen voeren. De zorg moet er klaar voor kunnen staan.

Kankercijfers

Incidentie: Het aantal nieuwe gevallen van kanker per tijdseenheid in een bevolking, meestal

uitgedrukt per jaar en per 100.000 personen.

Sterfte: Het aantal sterfgevallen als gevolg van kanker per tijdseenheid in een bevolking meestal

uitgedrukt per jaar en per 100.000 personen.

Prevalentie: Het aantal personen dat ooit kanker kreeg en op een bepaald moment in de tijd (nog)

in leven is per 100.000 personen. In dit rapport wordt steeds het aantal tumoren – gevallen

van kanker – en niet het aantal personen met kanker beschreven.

Overleving: Het percentage patiënten dat na de diagnose kanker na een bepaald aantal jaren

nog in leven is. Zie hoofdstuk 2 voor verdere uitleg over de gebruikte methoden.



Dit rapport brengt het verloop van incidentie-, sterfte- en prevalentiecijfers – de

trends – in de periode 1989 tot 2000 in kaart. Tevens beschrijft het rapport prognoses

over de incidentie, sterfte en prevalentie tot aan het jaar 2015. Daarnaast blikt het

rapport terug naar de overleving van kanker in de periode 1970 tot 2001. 

De gepresenteerde cijfers betreffen steeds alle vormen van kanker tezamen, gevolgd

door een specificatie voor de vijftien meest voorkomende – prevalente – vormen van

kanker. Hierbij is telkens onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen vanwege

de wezenlijke verschillen in frequentie. Het rapport besteedt apart aandacht aan

kanker bij kinderen en adolescenten. Redenen hiervoor zijn de specifieke karakte-

ristieken van de tumoren, de groei en ontwikkelingsproblematiek van de patiënt en

het speciale belang dat KWF Kankerbestrijding hecht aan deze groep patiënten. 

Hoofdstuk 2 van het rapport beschrijft hoe deze cijfers tot stand zijn gekomen. 

Dit hoofdstuk besteedt onder andere aandacht aan de onderliggende demografische

processen en de regionale verschillen in bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening

binnen Nederland. Ontgroening ontstaat door een relatief sterke afname van het

aantal jonge mensen in een gemeenschap. Hoofdstuk 3 vermeldt de trends in en

prognoses voor de hierboven genoemde cijfers. Deze worden gepresenteerd voor

respectievelijk alle vormen van kanker totaal, voor kanker bij kinderen en

adolescenten en voor de vijftien meest prevalente vormen van kanker bij mannen en

vrouwen. Ook beschrijft dit hoofdstuk kort de meest aannemelijke verklaringen voor

de beschreven trends.

Een toenemend aantal nieuwe gevallen van kanker leidt redelijkerwijs gesproken tot

een toename in zorgvraag van kankerpatiënten. Bij de kwantificering van deze

zorgvraag kan gebruik gemaakt worden van de incidentie-, sterfte- en prevalentie-

cijfers van kanker. Het incidentiecijfer is een goede maat voor het aantal mensen dat

zorg vraagt in de beginfase van de ziekte, te weten diagnose en behandeling. 

Het sterftecijfer is representatief voor het aantal mensen dat zorg vraagt in de laatste

fase van de ziekte, te weten palliatie en stervensbegeleiding. Het prevalentiecijfer,

tenslotte, geeft de beste indruk van de zorgvraag van de grote groep patiënten

tussen deze twee fasen in. Dit rapport hanteert voornamelijk het zogenaamde 20-

jaars prevalentiecijfer met als peildatum – de prevalentiedatum – 1 januari 2002, dat

wil zeggen het aantal mensen dat tussen 1 januari 1982 en 31 december 2001 de

diagnose kanker heeft gekregen en op 1 januari 2002 nog in leven is. Dit cijfer geeft

een goede benadering van het aantal kankerpatiënten en (ten dele) ex-

kankerpatiënten en daarmee de omvang van de kankerproblematiek. Een patiënt die

in 2001 behandeld is voor kanker heeft echter een andere zorgvraag, zowel

kwantitatief als kwalitatief, dan iemand bij wie vijf, tien of zelfs twintig jaar geleden

kanker werd gediagnosticeerd. Naarmate een groter deel van de ex-kankerpatiënten

uit ziektevrije personen bestaat met weinig restverschijnselen, wordt de noodzaak

groter om het begrip prevalentie scherper af te bakenen. Hierbij wordt wel de term

‘zorgprevalentie’ (care prevalence) gebruikt. 

Voor planning in de gezondheidszorg is het van belang de toenemende prevalentie

van kanker te kunnen onderverdelen naar zorgvraag. Gezien de verscheidenheid in

de mate van zorgvraag na de diagnose kanker wordt hieronder de definitie voor 
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(ex-)kankerpatiënten die dit rapport hanteert nader gespecificeerd. Ook wordt hier

tegelijkertijd de in dit rapport gebruikte terminologie voor personen in het

prediagnostische traject geïntroduceerd. 

Details over de totstandkoming van de prevalentiecijfers staan in hoofdstuk 2. 

Meer over prevalentie als maat voor zorgvraag staat in hoofdstuk 4.

Er bestaat een grote variatie in de prevalentie per tumorsoort. De hoogte van het

prevalentiecijfer is afhankelijk van een aantal factoren:

• Het detectie- en incidentiecijfer, dat wil zeggen de kans op het ontstaan en het

detecteren van de ziekte.

• De gemiddelde overlevingsduur, dat wil zeggen de prognose van de patiënt.

• De demografische situatie ten tijde van de diagnose, immers in een omgeving

met relatief veel ouderen zal de kans op het vóórkomen van kanker groter zijn dan

in een omgeving met veel jongeren. 

Tevens kan de sterfte aan andere doodsoorzaken van invloed zijn op de hoogte van

het uiteindelijke prevalentiecijfer. Die sterfte kan bij patiënten met kanker hoger,

maar ook lager zijn ten opzichte van het gemiddelde. Hoofdstuk 2 gaat hierop in

detail in. Daarnaast speelt bij de hoogte van het prevalentiecijfer het ‘meetinstrument’

– de kankerregistratie – een rol. Hoe langer de diagnostische periode is van een

registratie, des te hoger de prevalentie kan worden en daarin het aandeel van

langdurig overlevenden. 
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(Ex-)kankerpatiënt

Personen die op grond van bijvoorbeeld hun leeftijd of andere risico-indicatoren of risico-

factoren – bijvoorbeeld roken – enige vorm van screening zullen ondergaan, worden in dit

rapport ‘te screenen personen’ genoemd. Screening kan plaatsvinden in de vorm van een

bevolkingsonderzoek, bijvoorbeeld bij vrouwen naar baarmoederhals- of borstkanker, of in 

de vorm van zogenaamde ‘surveillance’ bij personen die wegens een erfelijke belasting een

verhoogd risico lopen op bijvoorbeeld dikkedarmkanker of huidkanker. Tot er een uitslag is,

meestal op basis van pathologisch onderzoek, worden deze personen als ‘verdacht van kanker’

aangemerkt. Als de diagnose kanker eenmaal is gesteld, verandert de definitie in ‘patiënt met

kanker’ of ‘kankerpatiënt’. Dit rapport hanteert deze term als de patiënt nog in de primaire

behandelfase voor zijn/haar kanker verkeert. Meestal is dat het eerste jaar na de diagnose. 

Is de primaire behandeling afgerond, dan wordt de kankerpatiënt een ‘ex-kankerpatiënt’. 

In dit rapport is iedereen die ooit de diagnose kanker kreeg en niet behandeld wordt voor de

primaire tumor, een recidief of uitzaaiingen, een ex-kankerpatiënt. Dit betreft een zeer

heterogene groep mensen. Een aantal van hen kampt tot vele jaren na de diagnose nog

dagelijks met de lichamelijke dan wel psychosociale gevolgen van de (behandeling van de)

ziekte. Andere ex-kankerpatiënten zijn of voelen zich genezen. Zij hebben de ziekte achter zich

gelaten. Voor hen wordt in dit rapport de term ‘ex-kankerpatiënt’ alleen gebruikt in verband

met de prevalentie: de zorg houdt toch altijd rekening met deze groep ex-kankerpatiënten

vanwege een eventuele terugkeer van de ziekte. Ex-kankerpatiënten kunnen te maken krijgen

met maatschappelijke gevolgen zoals problemen bij het afsluiten van verzekeringen en het

terugkeren naar het werk.



Door vroege opsporing en verbeterde behandeling is de overleving de laatste jaren

aanzienlijk gestegen voor verschillende vormen van kanker, waaronder een aantal

veel voorkomende vormen zoals borst- en dikkedarmkanker. Thans is meer dan de helft

van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose kanker nog in leven. De meeste ex-

kankerpatiënten staan na de behandeling vaak nog jaren onder controle ten einde

een recidief, metastase of nieuwe tumor tijdig op te kunnen sporen. Ook zijn er ex-

kankerpatiënten die tot jaren na de behandeling last houden van de neveneffecten

van de behandeling. Voorbeelden hiervan zijn een dikke arm na verwijdering en/of

bestraling van de okselklieren bij borstkanker, een stoma na dikkedarm- of blaaskanker,

en hartlijden na vroegere chemo- of radiotherapie. Ook kampen ex-kankerpatiënten

– ondanks hun genezen status – nog vaak met de psychosociale gevolgen van hun

ziekte. Dit alles heeft tot gevolg dat niet alleen de kwantiteit van zorgvraag kan

veranderen, maar ook de aard van zorgvraag in de tijd kan variëren. Hoofdstuk 4

besteedt verder aandacht aan vooral de psychosociale zorgvraag bij ex-kankerpatiënten.

Bij het inschatten van de zorgvraag in de toekomst kan gebruik gemaakt worden van

scenario’s. De scenariomethodiek maakt het mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve

elementen met elkaar te verbinden. Dit verschaft de mogelijkheid om de, veelal hoge

mate van, onzekerheid en onwetendheid met betrekking tot toekomstige

ontwikkelingen en gewenste investeringen in preventie of opleidingen in onze

samenleving zichtbaar te maken. In de oncologische zorg is doorgaans een vrij lange

tijdsperiode – vaak tien tot vijftien jaar – nodig om vernieuwingen te realiseren in het

aanbod van de toekomstige zorg. Hierbij speelt het complexe, arbeids- en

kennisintensieve karakter van dit type zorg een rol. In de oncologische zorg vinden

relatief veel, elkaar afwisselende, nieuwe, maar zelden definitieve ontwikkelingen

op het gebied van diagnose en behandeling plaats. Gedurende de periode 1984 tot

1987 voerde de toenmalige Scenariocommissie Kanker, een subcommissie van de door

het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ingestelde

Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg, reeds een aantal speculatieve,

ruwe, prognoses uit ten aanzien van de vraag naar zorg uitgevoerd tot het jaar 2000
1

.

Deze zijn grotendeels werkelijkheid geworden, ondanks een toentertijd relatief

beperkt zicht op de getalsmatige aspecten gebaseerd op een regionale

kankerregistratie en het CBS.

48 Signaleringsrapport

Welke factoren kunnen resulteren in veranderingen in de prevalentie van kanker?
De prevalentie van een tumor kan sterk stijgen door vroege opsporing van veelal klachtenvrije,

maar wel ‘patiënt geworden’ personen. De zorg krijgt door de vroege opsporing een

preventieve dimensie. Voorbeelden hiervan zijn campagnes gericht op stoppen met roken,

gezond eten en verstandig zonnen. Deze campagnes verhogen de bewustwording (ook wel

awareness genoemd) bij het publiek, maar kunnen tevens tot een verhoogde zorgvraag leiden.

Ook ‘surveillance’, controle van personen bij wie eerder kanker is geconstateerd, bijvoorbeeld

een melanoom met daardoor een groter risico op opnieuw een melanoom, of personen bij wie

voorstadia van de kanker, – zoals bijvoorbeeld darmpoliepen – zijn verwijderd, kan de

zorgvraag qua intensiteit zeer doen fluctueren. Ten slotte is in de laatste tien tot vijftien jaar

meer alertheid ontstaan op late effecten van de behandeling bij ex-kankerpatiënten, met

name indien sprake was van radiotherapie en chemotherapie.



Hoofdstuk 5 presenteert vier deelscenario’s ter illustratie van de toenemende

prevalentie van kanker en de implicaties hiervan voor de zorgvraag. Deze scenario’s

beogen door het signaleren en benoemen van knelpunten discussie los te maken en

het opstellen van gerichte plannen en initiatieven – liefst ook alternatieve

oplossingen – te stimuleren ten behoeve van goede en wellicht aangepaste zorg voor

(ex-)kankerpatiënten. De thema’s van deze scenario’s hebben gemeen dat ze allemaal

relatief actueel zijn en aanzienlijke implicaties hebben voor zowel de kwantiteit als

de aard van de zorgvraag. Het idee is dat het tijdig inspelen op de sterk groeiende

zorgvraag kan leiden tot een aanzienlijke gezondheidswinst. Sommige van deze

speciaal belichte onderwerpen hangen samen met afgeronde of nog lopende

verkenningen van andere SCK-werkgroepen, zoals ‘Zonnen & Huidkanker’
8

, 

‘Voeding & Kanker’
9

, ‘Bewegen & Kanker’ en ‘Screening op Dikkedarmkanker’
10

.

Uitgangspunt bij het opstellen van de scenario’s zijn steeds de demografische

ontwikkelingen en de incidentie-, sterfte en prevalentiecijfers. 

Waar mogelijk is in de scenario’s van deze rapportage getracht een omrekening te

maken naar herkenbare zorgverleningseenheden zoals een huisartsenpraktijk of een

gemiddeld ziekenhuis.

Het eerste scenario ‘Overgewicht en kanker’ werkt de ziektelast door overgewicht

als risicofactor voor kanker op lange termijn uit, vooral vanwege de potentiële

vermijdbaarheid hiervan. Het tweede scenario ‘Preventieve zorg voor huidkanker’

schetst de gevolgen van de sterke toename van huidkanker en een verhoogde

bewustwording bij het publiek op de sterk groeiende vraag naar preventieve zorg bij

huis- en huidarts en zorgverleners waarvan het aanbod achterblijft bij de vraag. 

Het scenario kan wellicht dienen als een extra prikkel om hieraan iets te doen. 

Het derde scenario ‘Diabetes en kanker’ illustreert de toenemende vraag naar

multidisciplinair handelen van artsen en andere zorgverleners doordat het aantal 

– vooral oudere – patiënten die naast kanker aan een of meerdere andere ziekte(n)

lijdt, ook wel co-morbiditeit genoemd, de komende jaren zal stijgen. Hierbij wordt

ingegaan op het steeds complexere karakter van de zorg voor ouderen met kanker,

een thema dat speciale belangstelling heeft van KWF Kankerbestrijding. Het vierde

scenario, ‘Mammapoli’ is een toekomstverkenning over de verwachte sterke groei in

zorgvraag wat betreft borstkanker, een afnemend zorgaanbod, (toenemende)

complexiteit van diagnostiek en behandeling alsmede verwachtingen ten aanzien

van de kwaliteit van zorg. 

De scenario’s in deze rapportage illustreren wat de imaginaire lezer/gebruiker van

het rapport met de gegevens in dit rapport zou kunnen doen vanuit zijn of haar

verantwoordelijkheid voor (investeringen in) de zorg of opleidingen. Uiteraard hangt

de behoefte aan verdere precisie bij deze verkenningen af van het doel van deze 
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Input voor scenario’s
Bij het opstellen van de scenario’s kan een aantal zaken als input dienen: 

• Een beschrijving van de huidige situatie, bijvoorbeeld op basis van incidentie-, sterfte,- of

prevalentiecijfers.

• Mogelijke situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen.

• Reeksen van gebeurtenissen die naar die toekomst kunnen leiden, mede met het oog op

knelpunten die daarbij kunnen optreden.



schattingen, waarbij ook vele andere ramingen mogelijk zijn. In tabel 1 staat een

opsomming van verschillende potentiële gebruikers van dit rapport en de door hen

mogelijk gewenste ramingen. Tevens vermeldt deze tabel het benodigde type cijfers

dat de gebruiker nodig heeft voor deze raming. De tabel is opgesteld op grond van de

ervaring die is opgedaan in de afgelopen jaren in de praktijk van het IKZ, zijnde een

regionale organisatie van en voor professionele hulpverleners werkzaam in

ziekenhuizen en eerstelijnszorg, inclusief palliatieve thuiszorg. Deze tabel pretendeert

geenszins volledig te zijn. 

Uit de tabel vloeit voort dat er vooral handreikingen en benaderingen kunnen worden

geboden aan de diverse gebruikers van de scenario’s, indien zij kunnen specificeren

wat hun vraagstelling is en waarom ze wat, wanneer eigenlijk willen weten. 

Het waartoe van de berekeningen is belangrijk en bepaalt hoeveel energie hierin moet

worden gestoken. Trends zijn belangrijk, als men ze wil zien. Maar de inzet van het

maken van scenario’s is ook om schijnexactheid te vermijden, omdat de werkelijkheid

toch anders uitpakt en aan meerdere invloeden is blootgesteld. Omdat het per definitie

gaat om toekomstige situaties – het verleden en zelfs heden ligt qua planning al ver

achter ons – zijn aannames nodig. Hieruit vloeit de waarde voort van de meer

speculatieve scenariobenadering, die erkent dat niet alles bekend is, maar dat er nu

eenmaal wegen moeten worden bewandeld. Dat moet men willen en daarbij zal ook

fantasie gebruikt moeten worden. Er is bij de diverse scenario’s niet zozeer sprake

van ‘evidence-based’, maar meer van op aannames gebaseerd beleid, zeker bij vormen

van zorg die nog tot ontwikkeling moeten komen. Deze rapportage biedt een grote

hoeveelheid en variatie van demografische en epidemiologische gegevens met behulp

waarvan gebruikers, met hun eigen aannames over diverse zorgprocessen, ook zelf

kunnen gaan rekenen of schatten. Van groot praktisch belang is de omrekening,

waar mogelijk, van de gegevens naar herkenbare zorgverleningseenheden zoals een

huisartsenpraktijk of een middelgroot ziekenhuis. Het cijfermatige deel van dit

rapport is dus in feite meer het gereedschap om te komen tot beleidsontwikkeling

dan een naslagwerk.

Hoofdstuk 6 van dit rapport neemt een aantal zaken uit de eerdere hoofdstukken nog

eens nader onder de loep. Elk besproken onderwerp wordt afgesloten met een aantal

conclusies, en waar mogelijk, aanbevelingen voor beleidsontwikkeling. Daarbij komt

ook de positie van Nederland qua incidentie en overleving in vergelijking tot andere

Europese landen aan de orde. Steeds staat het inspelen van het aanbod van zorg en

opleidingen op de demografische, epidemiologische, medische en sociale ontwikke-

lingen centraal. Het rapport besluit in hoofdstuk 7 met een aantal kernaanbevelingen

voor beleid. Deze aanbevelingen moeten ertoe leiden dat iedere kankerpatiënt in

Nederland op tijd de juiste zorg krijgt, nu en in de toekomst.
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In de praktijk gebleken potentiële gebruikers van gegevens gepresenteerd in dit 
rapport, het doel van de raming, met de te gebruiken ziekte- en zorgmaten

* Afhankelijk van cultuur en sociale klasse van patiënt en dokter leidt één op de twintig tot vijftig consulten bij een huisarts

wegens vermeend of reëel kankergevaar na verdere diagnostiek tot één nieuwe patiënt met kanker; bij de specialist ligt dit 

op de één per vijf tot tien verwezenen
11

.

Tabel 1

Type gebruiker 

(Voorlichters)  

KWF Kankerbestrijding

Patiëntenvereniging

Ziekenhuis

Groep(en) gespecialiseerde

hulpverleners

Verantwoordelijken voor revalidatie 

Huisarts 

Thuiszorgorganisatie

Europees Geneesmiddelagentschap

Biomedische industrie

Verzekeraars

Politiek

Capaciteitsorgaan (wo)manpower

Beleidsonderzoekers

Doel van de raming

Schatting van grootte doelgroep; ruwe

indruk verkrijgen van maatschappelijke

betrokkenheid en belang.

Schatting van marktaandeel ledenbestand

en logistiek lotgenotencontact. 

Schatting van benodigde capaciteit van poli-

kliniek of diagnostiek mede i.v.m. nazorg

wegens neveneffecten. Inzicht krijgen in

benodigde dienstverlening mede i.v.m. na-

traject screening en lange-termijn follow-up.

Schatting van opleidingsbehoefte. Schat-

ting van vraag naar nazorg en screening.

Schatting van vraag naar nazorg 

ex-kankerpatiënten.

Schatting van aantal zorgvragenden in de

praktijk.

Schatting van aantal kankerpatiënten die

een beroep gaan doen op palliatieve en

terminale zorg.

Schatting van aantal patiënten die in

aanmerking komen voor behandeling met

weesgeneesmiddelen.

Schatting van aantal patiënten die in

aanmerking komen  voor geavanceerde

diagnostiek en behandelingen.

Indicator van vraagverandering. 

Schatting van (dure?) complexe ingrepen.

Inschatting ruwe orde van grootte van

kankerproblematiek maar ook inzicht in

gevolgen van bijv. invoering bevolkings-

onderzoek, of noodzaak primaire preventie. 

Inschatting opleidingsbehoefte en

behoefte aan deelspecialisatie.  

Raming van aantallen te verwachten

patiënten.

Ziekte- en zorgmaat

Totale prevalentie.

Totale aantallen kankerpatiënten op basis

van periode-prevalentie (1-, 5-, 10-jaars-

prevalentie en incidentie.

Verwijspercentages en voorspellende

waardes op maligniteit van verwijzingen*.

Percentage patiënten dat recidief  of

metastase krijgt. Duur verschillende

ziektefases  (10, 20, 30 jaar).

Aantallen kandidaat-patiënten voor

complexe procedures (stadiumverdeling).

Percentages daadwerkelijk curatief

behandelden.

Aantallen nieuwe patiënten per huisarts;

voorspellende waardes op maligniteit bij

specialistische verwijzing*.

Duur van de fase van metastasering.

Sterftecijfer.

Prevalentie (<5 per 10.000).

Veranderingen in de toestand of in het

ziektebeeld.

Samenspel van ziekte– en zorgmaten.

Stadiumverdeling. 

Prevalentie.

Groei aantallen patiënten per specialisme.

Diverse ziektematen.
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Figuur 1

2015

2015 – laag

2000

2015 – hoog

A
Mannen

Aantal personen (x 1.000)

B
Vrouwen

Aantal personen (x 1.000)

Bevolkingsopbouw in 2000 en 2015 met een 95% boven- en ondergrens voor mannen (A) en vrouwen (B) 

voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Bron: CBS
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Demografische cijfers: Landelijke en provinciale
ontwikkelingen 
Demografische gegevens zijn wat betreft landelijke gegevens en prognoses afkomstig

van het CBS
12

. Prognoses op provinciaal niveau zijn afkomstig van ABF research
13

uit

Delft, dat de jaarlijkse Primos prognose maakt, op basis van gegevens van het CBS. 
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Hoe komen de cijfers tot stand?2

2.1

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de methodiek achter de cijfers.

Waar komen de cijfers vandaan en welke berekeningen zijn er uitgevoerd?



Figuur 2

65+ jaar

75+ jaar
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Procentuele toename van het aantal personen 65 jaar en ouder, respectievelijk 75 jaar en ouder, afgezet 

tegen de procentuele afname van het aantal personen 30-44 jaar, in de periode 2000-2015.

Bron: CBS
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Bevolkingsopbouw in 2000 en prognoses tot 2015
In verschillende CBS-publicaties over de prognoses van bevolkingsomvang zijn onder-

en bovengrenzen vermeld. Er wordt daarbij aangenomen dat de kans dat de toe-

komstige bevolkingsomvang hiertussen zal liggen 95% is. Demografische prognoses

laten zien dat rond 2015 de totale Nederlandse populatie-omvang ongeveer 7% (0% tot

13%) zal zijn toegenomen. In figuur 1 is te zien dat die toename vooral zal plaatsvinden

in de leeftijd van 65 jaar en ouder. Waar in 2000 nog 305.000 mannen en 340.000

vrouwen 65 tot 70 jaar waren, zijn dat er in 2015 495.000, respectievelijk 510.000. 

Het aantal mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder zal 49% (37% tot

59%), respectievelijk 23% (14% tot 31%) toenemen. De geboortegolf die plaatsvond na

de Tweede Wereldoorlog is de oorzaak van deze grote groep van 65 jaar en ouder in

het jaar 2015. Figuren 1, 2 en 3 laten tevens zien dat tussen 2000 en 2015 het aantal 

30 tot 44 jarigen zal afnemen (van 3,8 miljoen in 2000 naar 3,2 miljoen in 2015). 

Regionale variatie in bevolkingsopbouw
Opvallend is de regionale variatie in de toename van het aantal ouderen. De provincies

Flevoland, Limburg en Noord-Brabant krijgen te maken met de – procentueel – sterkste

toename van het aantal personen in de leeftijd van 75 jaar en ouder, terwijl Limburg

en Noord-Brabant daarnaast een sterke ontgroening (afname 30 tot 44 jarigen)

hebben. De provincie Flevoland heeft als enige geen afname in het aantal 30 tot 

44 jarigen.
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Figuur 3

Procentuele verandering van het aantal personen in de leeftijdsgroep 30-44 jaar

in de periode 2000-2015
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Procentuele verandering van het aantal personen 75 jaar en ouder, afgezet tegen de procentuele 

verandering van het aantal personen 30-44 jaar, in de periode 2000-2015, per provincie.

Bron: Primos

Samenstelling van de bevolking: procentuele verandering van 
de verschillende leeftijdsgroepen per regio
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In de figuren 2 en 3 staan de vergrijzing (procentuele toename van het aantal personen

75 jaar en ouder) en de ontgroening (procentuele verandering van het aantal 30 tot

44 jarigen) in de periode 2000 tot 2015, tegen elkaar uitgezet, als indicatie voor

zorgvraag en -aanbod. Immers, een toename van het aantal personen 75 jaar en ouder,

impliceert een toename van het aantal zorgbehoevenden, terwijl een afname van het

aantal personen 30 tot 44 jaar zal leiden tot een afname van het aantal beschikbare

personen dat werkzaam kan zijn in de zorg. In een oogopslag is zo te zien in 

welke provincies de discrepantie tussen vraag en aanbod het grootst (Limburg,

Noord-Brabant) en het kleinst (Groningen) zal zijn. Overigens kan er binnen een

provincie ook een groot verschil bestaan in de mate van vergrijzing en ontgroening.

In de provincie Noord-Brabant bestaat een toename van het aantal personen van 

75 jaar en ouder van 36% in het westen van de provincie tot 57% in het zuid-oosten

van de provincie. De afname van het aantal 30 tot 44 jarigen is 3% in het midden van

de provincie en 20% in het zuid-oosten van de provincie. Dat impliceert dat vraag en

aanbod van zorg dus op zeer lokaal niveau kunnen verschillen. 

In bijlage B wordt per provincie de bevolkingsopbouw in 2000 en 2015 getoond

(figuur 1), alsmede de procentuele veranderingen in deze periode voor de verschillende

leeftijdsgroepen (figuur 2). 

55 Hoe komen de cijfers tot stand?



Kankercijfers: trends en prognoses 

Incidentie en sterfte in de periode 1989-2015
Trends en voorspellingen van incidentie tot 2015 zijn gebaseerd op incidentiegegevens

in Nederland in de periode 1989 tot 2000
14

. Vanaf 1989 is de NKR volledig, het bevat de

gehele Nederlandse bevolking. In de trends en prognoses van ‘alle vormen van kanker’

is basaalcelkanker uitgesloten, alsmede premaligne afwijkingen van het strotten-

hoofd, borst, baarmoerderhals en blaas. Trends en voorspellingen van sterfte tot 2015

zijn gebaseerd op landelijke gegevens van het CBS. Het ramen van trends in de

toekomstige incidentie en sterfte (en prevalentie) berust op de projectie van trends in

de periode 1989 tot 2000. Deze methode blijkt in een empirische vergelijking van

verschillende prognosemodellen op Scandinavische kankerdata de beste voorspellingen

te geven
15

. Een gedetailleerde beschrijving van de statistische modellering is te vinden

in bijlage C. Omdat bij deze methode de trend over het hele afgelopen decennium

(1989 tot 2000) de basis vormt voor de prognose tot 2015, zal een afvlakking van het

incidentie- of sterftecijfer in recente jaren niet altijd goed tot uiting komen in de

prognoses tot 2015. Het blijft natuurlijk onzeker of een dergelijke recente afvlakking

van een stijgend incidentiecijfer wel zal doorzetten in de nabije toekomst. 

Daarom zijn bij die vormen van kanker waar dit speelde (onder andere strottenhoofd-

kanker bij vrouwen, maagkanker, en colonkanker) ook prognoses gemaakt onder de

aanname dat de toekomstige ‘rates’ gelijk zouden blijven aan het cijfer uit het jaar

2000. Op basis hiervan werden vervolgens ook de absolute incidentie, sterfte en

prevalentie berekend. Zo blijken uit de tabellen de marges waarbinnen toekomstige

aantallen op statistische gronden vermoedelijk zullen liggen.
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Correctie voor leeftijdsopbouw

De Nederlandse bevolking is de afgelopen decennia sterk vergrijsd. Omdat kanker vooral bij

ouderen voorkomt, nemen alleen al door vergrijzing de kankerincidentie en -sterfte toe. 

Een hoog percentage ouderen resulteert in een hoog incidentiecijfer. Daarom worden de

cijfers voor leeftijdsopbouw van de bevolking gecorrigeerd (Europese standaardbevolking)

(ESR = European Standardised Rate). Hierdoor is het mogelijk kankercijfers te vergelijken met

landen of regio’s met een andere bevolkingsopbouw. Ook heeft op deze wijze een verandering

van de landelijke of regionale bevolkingsopbouw in de loop van de tijd geen invloed op de

kankercijfers. De rates die in dit rapport worden gebruikt zijn altijd – tenzij anders vermeld –

berekend op basis van de Europese Standaardbevolking.

Trends 

Onder een trend wordt het verloop van incidentie, sterfte of prevalentie gedurende een

bepaalde periode verstaan. Bij een trend gaat het om een verandering over meerdere jaren die

niet door toevalsfluctuaties (schommelingen) wordt veroorzaakt.



Een andere reden waarom de prognoses in de toekomst geen werkelijkheid zouden

kunnen worden is, wanneer er sprake is van recente veranderingen in blootstelling

aan risicofactoren, publieke bewustwording of door recent geïntroduceerd

bevolkingsonderzoek. De effecten daarvan zullen zich pas na enkele jaren vertalen in

veranderende incidentie-, sterfte- en prevalentiecijfers. In dat geval zou de voorspelde

incidentie, sterfte of prevalentie wel eens anders kunnen uitvallen in de nabije

toekomst. Dit lijkt een rol te spelen bij de erg hoog uitgevallen prognoses in geval

van longkanker bij vrouwen, melanoom bij mannen en vrouwen en zaadbalkanker.

In deze gevallen worden alleen de prognoses tot 2010 getoond.

De trends en prognoses zijn steeds berekend voor mannen en vrouwen apart en voor

de meeste vormen van kanker in drie leeftijdsgroepen, te weten 1) 35 tot 64 jaar, 

2) 65 jaar en ouder, 3) alle leeftijden.

Voor sommige vormen van kanker is gekozen voor een andere leeftijdsindeling omdat

die vaker voorkomen op jongeren leeftijd (melanoom, baarmoederhalskanker,

zaadbalkanker, lymfomen) of omdat het bevolkingsonderzoek die specifieke leeftijds-

groepen omvat (borstkanker, prostaatkanker). 

Omdat prognoses steeds werden gemaakt voor de verschillende leeftijdsgroepen

apart, kan het zijn dat de som van de verwachte aantallen van de twee leeftijdsgroepen

(35 tot 64 jaar; 65 jaar en ouder) niet precies (maar altijd wel globaal!) optelt tot het

verwachte totale aantal kankergevallen (alle leeftijden). Op dezelfde wijze zijn de

prognoses van de verschillende vormen van kanker ook onafhankelijk van elkaar

gedaan. Ofschoon de prognoses van longkanker, melanoom en zaadbalkanker slechts

tot 2010 lopen, hebben wij wel voorspellingen voor ‘alle vormen van kanker’ tot 2015

gemaakt op basis van het verloop van de trend voor alle vormen van kanker tezamen.

Naar verwachting zal de afname in longkanker bij mannen worden tenietgedaan

door onder andere de toename van prostaatkanker.

Incidentie- en sterftecijfers worden uitgedrukt als aantal nieuwe gevallen per jaar en

per 100.000 personen, gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw.

Het berekende absolute aantal nieuwe (sterf-, of prevalente) gevallen van kanker 

per jaar is een resultante van het 5-jaars leeftijdsspecifieke incidentie (sterfte- of

prevalentie-) cijfer met een 95% onder- en bovengrens en de geschatte bevolkings-

omvang naar 5-jaars leeftijdsgroep en geslacht in 2005, 2010 en 2015.

In bijlage E, F en H worden respectievelijk de incidentie-, sterfte- en prevalentiecijfers

in tabellen weergegeven.

Daling in sterfte ten gevolge van concurrerende aandoeningen
Bij het maken van prognoses van kankerincidentie, -sterfte en -prevalentie, moet er

rekening worden gehouden met ontwikkelingen van concurrerende aandoeningen.

Ondanks de daling van cardiovasculaire mortaliteit is de sterfte aan coronaire

hartziekten nog steeds wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak
16

. In het jaar 2000

stierven in Nederland 49.191 mensen aan hart- en vaatziekten, terwijl in datzelfde

jaar 37.746 mensen stierven aan de gevolgen van kanker
12

. Hiermee staan ook in

Nederland hart- en vaatziekten op de eerste plaats van doodsoorzaken. Een daling in

de sterfte ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen (door afname van incidentie

en verbetering in overleving), zou kunnen leiden tot een hogere kankerincidentie.

Echter, het ramen van trends in de toekomstige incidentie berust op de projectie van

trends in de periode 1989 tot 2000. En de trends van de afgelopen jaren worden

natuurlijk ook al beïnvloed door de afnemende sterfte van concurrerende ziekten als
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hart- en vaataandoeningen. Deze afnemende trend is al jaren zichtbaar. In een

Amerikaanse studie werden trends in risicofactoren voor hart- en vaatziekten

bestudeerd in de periode 1980 tot 1997
17

. In die periode werd een duidelijke afname in

het voorkomen van hoge bloeddruk, roken en vetconsumptie waargenomen. 

Deze positieve ontwikkeling gingen echter gelijk op met een sterke toename van het

gemiddelde cholesterolgehalte, overgewicht en obesitas en afname in lichamelijke

beweging. Laatst genoemde factoren zijn niet alleen directe risicofactoren voor hart-

en vaatziekten maar ook voor kanker (zie ook scenario’s ‘Diabetes en kanker’ en

‘Overgewicht en kanker’ en Signaleringsrapport ‘De rol van voeding bij het ontstaan

van kanker’ en het nog te verschijnen rapport van de SCK werkgroep ‘Bewegen &

Kanker’). In de nabije toekomst zou er daarom wel eens sprake kunnen zijn van sterk

concurrerende ziekten. Hoe beide aandoeningen zich tot elkaar zullen gaan verhouden

in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen is nu nog onduidelijk. 

Trends in overleving in de periode 1970-2001
Er zijn geen landelijke overlevingscijfers voor kanker. Overlevingscijfers over een

langere periode (vanaf 1970) zijn tot nu toe alleen beschikbaar in de IKZ-regio. Van de

geregistreerde kankerpatiënten uit het IKZ-gebied bestaat er een actieve follow-up van

overlijden: er worden tweejaarlijkse koppelingen gemaakt met bevolkingsregisters/

dodenregister. Deze follow-up werd in het verleden vooral gerealiseerd door

koppelingen van de kankerregistratie met de Gemeentelijke Bevolkingsregisters, 

en sinds 1 oktober 1994 met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). In de laatste

jaren wordt dit gerealiseerd door koppelingen met het Centraal Bureau voor

Genealogie (CBG), waar het Nederlandse dodenregister is ondergebracht. De meest

recente koppeling (voor patiënten gediagnosticeerd tot en met 2001) werd afgerond

in januari 2004. 

Relatieve overleving
De relatieve overleving is berekend voor mannen en vrouwen apart en in verschillende

leeftijdsgroepen (zie incidentie en sterfte). Om de trend in overleving door de tijd in

kaart te brengen, is de 1-, 3-, 5- en 10-jaars overleving berekend in vier tijdsperioden:

1970 tot 1979, 1980 tot 1989, 1990 tot 1995 en 1996 tot 2001. 

Een veel gebruikte methode om de relatieve overleving te berekenen is de zogeheten

‘Complete Analyse’. In die berekening dragen alle patiënten bij aan ‘overlevingsmaanden

of jaren’, ongeacht of zij eerder uitvallen of later meedoen. Voorbeeld: Relatieve

overleving voor de periode 1996 tot 2001. Mevrouw A. is gediagnosticeerd met

kanker in augustus 1994 en sterft in februari 1998. Zij draagt twee overlevingsjaren

en één overlevingsmaand bij aan de berekening (januari 1996 tot februari 1998). 

De heer B. die in juni 1997 de diagnose kanker krijgt en leeft tot april 2003, draagt

vier overlevingsjaren en zeven overlevingsmaanden bij aan de berekening (juni 1997

tot december 2001). 
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Een nadeel van de ‘Complete Analyse’ methode is dat de meest recente veranderingen

(verbetering of verslechtering van overleving) niet zichtbaar worden. Dit komt

omdat de overlevingscijfers sterk beïnvloed worden door de eerste jaren die volgen

op diagnose, wanneer er doorgaans veel kankersterfte optreedt. Recent is er veel

aandacht geweest voor een nieuwe analysemethode om de relatieve overleving te

berekenen. Deze zogeheten ‘Periode Analyse’, ontwikkeld door prof. dr. H. Brenner,

zou recente verbeteringen of verslechteringen in overleving veel beter aan kunnen

tonen in vergelijking met de ‘Complete Analyse’
18

. Bij de Periode Analyse kan om 

– methodologische – redenen informatie worden gebruikt van een recentere

tijdsperiode waarvoor follow-up beschikbaar is dan bij de Complete Analyse (waarbij

gegevens van de hele periode gebruikt worden). Op deze manier worden er meer 

up-to-date schattingen berekend van de overleving. Een nadeel van deze methode is

dat de schattingen iets minder precies kunnen zijn doordat niet alle beschikbare

gegevens voor de hele tijdsperiode gebruikt worden voor de berekeningen. Tevens zou

deze nieuwe methode een te optimistisch beeld kunnen schetsen in het geval van

‘uitgestelde sterfte’ (bijvoorbeeld door verbeterde behandeling sterft een patiënt niet

binnen één jaar, maar na twee jaar). In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn.

In een empirische toetsing van de Periode Analyse op de langstlopende kanker-

registratie van Europa, Finland, bleek dat in het geval de ‘Periode Analyse’ niet de

werkelijke overleving berekende, maar eerder een te pessimistische voorspelling gaf
19

.

Dus, ook met de Periode Analyse, kunnen de overlevingscijfers in geval van een

verbeterde behandeling eerder te pessimistisch dan te optimistisch zijn
20

. 

In tabel 2 is te zien dat de relatieve overleving van kanker bij kinderen volgens de

Periode Analyse, de afgelopen jaren veel sterker verbeterde dan uit de veelal

gebruikte, Complete Analyse blijkt. En dat geldt voor veel vormen van kanker. 

Bij kanker van het strottenhoofd, maag, long, baarmoederhals, zaadbal en blaas zijn

er geen verschillen in overleving tussen beide rekenmethoden. Deze vormen van

kanker kenden dan ook geen sterke verbeteringen in overleving in de recente jaren.

Om het methodologische verschil tussen de Complete en Periode Analyse duidelijk te

maken is hier de overleving over een lange periode berekend.

In bijlage G worden de relatieve overlevingscijfers in tabellen weergeven.
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Relatieve overleving

Van de kankerpatiënten die gediagnosticeerd zijn door de kankerregistraties, zoals die van

het IKZ, is de doodsoorzaak vaak niet bekend. De reden hiervan is dat de doodsoorzaak vaak

niet of niet correct in de status van de patiënt vermeld staat. Het is dan ook niet mogelijk om

de ziekte-specifieke overleving te berekenen. Daarom wordt ook wel de relatieve overleving

berekend als benadering voor de ziekte-specifieke overleving. Daarbij wordt dan de overleving

gecorrigeerd voor de levensverwachting in de algemene populatie. Ook in dit rapport wordt

steeds de relatieve overleving gepresenteerd. 
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Relatieve overleving volgens de Complete en de Periode Analyse in 
de periode 1977-2001

Relatieve overleving

5-jaars 10-jaars 15-jaars

Type kanker

Alle kanker

• Mannen 41 46 34 40 30 36

• Vrouwen 57 60 49 53 45 50

Kinderen (0-14 jaar) 69 79 67 78 65 78

Adolescenten (15-24 jaar) 71 77 68 76 66 73

Strottenhoofd 72 71 61 59 54 53

Maag 20 19 17 17 16 15

Colon 53 57 50 54 48 52

Rectum 52 56 45 48 43 45

Long 13 14 9 10 7 8

Melanoom 

• Mannen 70 73 65 69 65 66

• Vrouwen 87 89 82 86 78 84

Borst 78 83 64 71 57 65

Baarmoederhals 69 68 64 64 62 61

Baarmoeder 84 86 82 86 78 81

Eierstok 39 44 34 39 33 37

Prostaat 73 82 57 69 47 64

Zaadbal 93 93 91 91 89 87

Blaas 58 55 50 46 44 43

Nier 49 53 42 46 35 41

Hodgkin lymfoom 81 84 73 78 68 75

Non-Hodgkin lymfoom 50 55 40 45 34 41

Bron: IKZ

Tabel 2
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Trends en prognoses van prevalentie in de periode 1989-2015
Om te kunnen berekenen wat de prevalentie van kanker is, is het van belang van alle

(ex-)kankerpatiënten te weten of zij nog in leven zijn. Cijfers van overleving van

kankerpatiënten over een lange periode (gediagnosticeerd vanaf 1970) zijn alleen

beschikbaar in de IKZ-regio (zie overleving). Daarom werd ook voor de prevalentie-

berekeningen gebruik gemaakt van IKZ-cijfers. De meest recente prevalentiecijfers

zijn van 1 januari 2002. 

In dit rapport wordt steeds de prevalentie (en incidentie en sterfte) van het aantal

tumoren en niet de prevalentie van het aantal personen met kanker beschreven. 

Dit heeft te maken met het feit dat de kankerregistratie primair uitgaat van de

registratie van kanker en dus elke nieuwe kanker registreert. Omdat het momenteel

bij ongeveer 10% van de geregistreerde vormen van kanker gaat om een tweede

kanker, wordt hier dus een hogere prevalentie gerapporteerd dan wanneer het aantal

personen met kanker werd gerapporteerd. Er vanuit gaande dat ook een tweede

kanker over het algemeen een nieuwe zorgvraag impliceert (opnieuw diagnose,

behandeling, follow-up) lijkt deze presentatie gerechtvaardigd wanneer we prevalentie

bespreken in het kader van zorgvraag. 

De prevalentiefiguren laten de ontwikkeling in de 20-jaars prevalentie rates in de

jaren 90 en prognoses tot 2015 zien. De 20-jaars prevalentie omvat alle mensen

gediagnosticeerd tot 20 jaar voor een gekozen prevalentiedatum en nog in leven op

betreffende datum. De prevalentie op 1 januari 1990 omvat dus alle mensen die vanaf

1 januari 1970 kanker kregen en nog in leven zijn op 1 januari 1990. De totale

prevalentie van kanker in een land of regio zijn alle mensen die ooit kanker kregen en

nog in leven zijn op een bepaald moment in de tijd. Omdat wij de ontwikkeling in

prevalentie vanaf begin jaren 90 in kaart wilden brengen, was de langst mogelijke

prevalentieperiode twintig jaar (diagnose vanaf 1970). Voor kanker met een goede

prognose, zoals bijvoorbeeld baarmoeder- of zaadbalkanker is een lange follow-up

periode van belang om de totale prevalentie zo goed mogelijk te kunnen schatten.

Daarentegen geldt voor kanker met een slechte prognose, zoals bijvoorbeeld long- 

of maagkanker, dat een korte prevalentieperiode (vijf jaar) al een zeer goede schatting

geeft van de totale prevalentie. Voor de volledigheid zijn 30-jaars prevalentiecijfers

op 1 januari 2000 voor de verschillende vormen van kanker te vinden in bijlage D. 

Een prevalentie schatting op basis van 30 jaar registratie blijkt nog een onderschatting

van ongeveer 5% te geven van de totale prevalentie
21

. 

Extrapolatie van prevalentiecijfers naar de Nederlandse situatie
Omdat er geen prevalentiecijfers zijn voor heel Nederland werden in dit rapport de

prevalentiecijfers uit de IKZ-regio (per 5-jaars leeftijdsgroep) geëxtrapoleerd naar de

Nederlandse bevolking. We vergeleken de prevalentiecijfers uit de IKZ-regio met de

prevalentiecijfers uit de regio van het IKA
22

om te beoordelen of extrapolatie van

prevalentiecijfers gerechtvaardigd is (tabel 3). 
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Verschil in kanker prevalentiecijfers tussen de IKZ- en de IKA-regio: prevalentie op 
1 januari 1999, diagnose vanaf 1988, uitgedrukt als ESR* 

IKZ IKA Verschil
(factor)

Type kanker

Strottenhoofd 56,4 7,9 49,4 9,7 1,14 0,81

Maag 42,4 22,4 36,5 19,1 1,16 1,17

Dikke darm 289,5 193,8 236,7 184,2 1,22 1,05

Long 166,7 39,1 139,6 53,8 1,19 0,73

Melanoom 73,7 117,7 84,0 127,8 0,88 0,92

Borst 4,5 773,2 5,1 819,6 0,88 0,94

Baarmoederhals - 57,8 - 79,9 - 0,72

Baarmoeder - 109,0 - 108,7 - 1,00

Eierstok - 62,4 - 60,0 - 1,04

Prostaat 389,5 - 417,0 - 0,93 -

Zaadbal 40,7 - 42,9 - 0,95 -

Blaas 101,0 19,9 113,3 20,9 0,89 0,95

Nier 49,0 28,3 52,3 30,7 0,94 0,92

Hodgkin lymfoom 20,3 13,8 21,7 15,7 0,94 0,88

Non-Hodgkin lymfoom 62,4 42,2 77,7 53,3 0,80 0,79

Alle vormen van kanker** 1690 1748 1600 1917 1,06 0,91

** Voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfers (ESR).

** Exclusief basaalcelkanker

Bron: IKZ/IKA

Tabel 3
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Het IKA is tot op heden de enige andere kankerregistratie met een actieve follow-up

(tot en met 1 september 2003) en publicatie van prevalentiecijfers. Deze registratie

kan sinds 1988 als betrouwbaar worden beschouwd. 

Vergelijking van de 10-jaars prevalentiecijfers van het IKA met de 10-jaars prevalentie-

cijfers van het IKZ wijzen uit dat de gevonden verschillen grotendeels te verklaren

zijn door verschillen in incidentie in beide regio’s (tabel 4). Omdat de incidentie-

cijfers van het IKZ voor de meeste vormen van kanker redelijk vergelijkbaar zijn met

die van Nederland als totaal zullen de prevalentietrends en prognoses, gebaseerd op

IKZ-data, eveneens een redelijke afspiegeling vormen van de Nederlandse situatie.

Bij de interpretatie van de prevalentiecijfers is het wel verstandig om rekening te

houden met verschillen in incidentie tussen IKZ en Nederland. 
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Verschil in kanker incidentiecijfers tussen IKZ- en IKA-regio en tussen IKZ-regio en
Nederland: incidentie in de periode 1993-1997, uitgedrukt als ESR*

IKZ IKA NL IKZ vs IKA IKZ vs NL
1994-1998 Verschil Verschil

(factor) (factor)

Type kanker

Strottenhoofd 8,5 1,4 7,6 1,5 8,2 1,4 1,12 0,93 1,04 1,00

Maag 22,2 8,6 19,0 7,9 19,4 7,7 1,17 1,09 1,14 1,12

Dikke darm 60,5 41,5 54,6 40,4 57,8 40,8 1,11 1,03 1,05 1,02

Long 104,6 21,1 92,3 27,3 93,3 23,4 1,13 0,77 1,12 0,90

Melanoom 9,2 13,3 12,4 15,2 11,0 14,1 0,74 0,88 0,84 0,94

Borst 0,7 116,0 0,7 116,9 0,8 116,7 1,00 0,99 0,88 0,99

Baarmoederhals - 7,7 - 9,7 - 8,3 - 0,79 - 0,93

Baarmoeder - 15,6 - 15,8 - 16,2 - 0,99 - 0,96

Eierstok - 14,7 - 14,3 - 16,2 - 1,03 - 0,91

Prostaat 82,3 - 87,5 - 87,6 - 0,94 - 0,94 -

Zaadbal 4,8 - 4,4 - 5,1 - 1,09 - 0,94 -

Blaas 24,2 5,0 23,0 5,2 23,0 4,7 1,05 0,96 1,05 1,06

Nier 11,4 7,1 12,1 6,2 11,5 6,2 0,94 1,15 0,99 1,15

Hodgkin lymfoom 2,7 1,7 2,5 1,8 2,3 1,8 1,08 0,94 1,17 0,94

Non-Hodgkin lymfoom 14,7 9,4 18,6 10,8 14,8 9,9 0,79 0,87 0,99 0,95

Alle vormen van kanker** 462 336 464 348 461 341 1,00 0,97 1,00 0,99

** Voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers (ESR).

** Exclusief basaalcelkanker

Bron: IKZ/IKA/NKR
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Trendfiguren en prognoses van incidentie,
sterfte, overleving en prevalentie

In dit hoofdstuk worden de tien meest vóórkomende (prevalente!) vormen van kanker

bij mannen en de tien meest vóórkomende vormen van kanker bij vrouwen besproken,

in totaal vijftien vormen van kanker. Tevens worden de cijfers van het totaal van alle

vormen kanker en de cijfers van kanker bij kinderen en adolescenten besproken.

Plaveiselcelkanker behoort wel tot de tien meest voorkomende vormen van kanker

maar wordt niet besproken in dit en het volgende hoofdstuk omdat het een vorm van

kanker is waaraan nauwelijks patiënten overlijden. In het scenario ‘Preventieve zorg

voor huidkanker’ wordt plaveiselcelkanker wel uitgebreid besproken (zie hoofdstuk 5).

De trends en prognoses zijn steeds berekend voor mannen en vrouwen apart en voor

de meeste vormen van kanker in drie leeftijdsgroepen, te weten 1) 35 tot 64 jaar, 

2) 65 jaar en ouder, 3) alle leeftijden.

Voor sommige vormen van kanker is gekozen voor een andere leeftijdsindeling

omdat die vaker voorkomen op jongere leeftijd (melanoom, baarmoederhalskanker,

zaadbalkanker, lymfomen) of omdat het bevolkingsonderzoek die specifieke

leeftijdsgroepen omvat (borstkanker, prostaatkanker). 
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Trends en prognoses van incidentie,
sterfte, overleving en prevalentie
van kanker

3

3.1 

Hoe moet ik de figuren van hoofdstuk 3 lezen?

In dit hoofdstuk worden per kanker verschillende figuren getoond. Bij de figuren die de trends

en prognoses van het incidentie-, sterfte- en prevalentiecijfer tonen, staat op de verticale Y-as

de voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie, sterfte of prevalentie per 100.000 mannen of

vrouwen weergegeven. Op de horizontale X-as staat het jaar weergegeven. Zo is voor elk jaar

af te lezen wat het betreffende incidentie-, sterfte- of prevalentiecijfer voor elke leeftijdsgroep is.

Tot het jaar 2000 betreffen het werkelijk waargenomen cijfers (doorgetrokken lijnen), daarna

betreffen het prognoses (stippellijnen). Voor enkele vormen van kanker – waar eind jaren 90

een afvlakking van het incidentie-, sterfte- of prevalentiecijfer werd waargenomen – werden

ook prognoses gemaakt onder de aanname dat het toekomstige incidentie- sterfte- of

prevalentiecijfer gelijk zou blijven aan het cijfer uit het jaar 2000. 

Dit gelijkblijvende cijfer staat in de figuur weergegeven als een open bolletje . Bij de figuren

die de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving weergeven staat op de verticale Y-as de relatieve

overleving in procenten weergegeven. Op de horizontale X-as staan de perioden weergegeven.

Zo is voor elke periode af te lezen wat de betreffende overleving voor elke leeftijdsgroep is. 

De 10-jaars overleving voor de periode 1996 tot 2001 is niet weergegeven aangezien deze

cijfers pas over enkele jaren beschikbaar komen.



Voor elke vorm van kanker worden veranderingen in het – voor leeftijd

gestandaardiseerde – incidentie-, sterfte-, en prevalentiecijfer in figuur en tekst

weergegeven. Evenals veranderingen in de overleving. 

Er wordt van een lichte verandering gesproken wanneer de toe- of afname in

incidentie 5% of meer in vijf jaar bedraagt, wat neerkomt op 1% per jaar. Er wordt

gesproken van een verandering wanneer deze 10% of meer in vijf jaar bedraagt. 

Er wordt gesproken van een aanzienlijke verandering in incidentie als de toe- of

afname 20% of meer per vijf jaar bedraagt. 

Er wordt van een lichte verandering in de kankersterfte gesproken wanneer de toe-

of afname 2,5% of meer in vijf jaar bedraagt, wat neerkomt op 0,5% per jaar. Er wordt

van een verandering in de kankersterfte gesproken wanneer de toe- of afname 5% of

meer in vijf jaar bedraagt. Er wordt gesproken van een aanzienlijke verandering in

sterfte als de toe- of afname 10% of meer per vijf jaar bedraagt. 

Er wordt van een verbetering in 5-jaars overleving gesproken wanneer deze 10%-punten

of meer is verbeterd sinds de periode 1970 tot 1979. Er wordt gesproken van een

aanzienlijke verbetering als de 5-jaars overleving 20%-punten of meer is verbeterd

sinds 1970 tot 1979. De 10-jaars relatieve overlevingscijfers zijn voor de meest recente

periode (1996 tot 2001) nog niet beschikbaar. Omdat de overlevingscijfers gebaseerd

zijn op gegevens uit de IKZ-regio kan in het geval van minder vaak voorkomende

vormen van kanker (dus kleine aantallen) de overleving niet berekend worden voor

de aparte leeftijdsgroepen. In dat geval wordt alleen de overleving voor het totaal

van alle leeftijden gegeven. 

Er wordt van een lichte verandering in de kankerprevalentie gesproken wanneer de

toe- of afname 5% of meer in vijf jaar bedraagt, wat neerkomt op 1% per jaar. Er wordt

van een verandering in de kankerprevalentie gesproken wanneer de toe- of afname

10% of meer in vijf jaar bedraagt. Er wordt gesproken van een aanzienlijke

verandering in prevalentie als de toe- of afname 15% of meer per vijf jaar bedraagt. 

Omdat de prevalentiecijfers gebaseerd zijn op gegevens uit de IKZ-regio kan in het

geval van minder vaak voorkomende vormen van kanker (dus kleine aantallen) de

prognose tot 2015 extreme en irreëel geachte uitschieters laten zien. In dat geval

wordt de prognose beperkt tot het jaar 2010. 

In de tabellen bij de trendfiguren staan absoluut geobserveerde aantallen (incidentie,

sterfte, prevalentie) in het jaar 2000 en verwachte aantallen voor de jaren 2005, 2010

en 2015, met 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI). 
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Incidentie van alle vormen van kanker

Figuur 4

15–34 jaar

65+ jaar

Alle leeftijden

35–64 jaar

A
Mannen

Incidentie per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Incidentie per 100.000 vrouwen

Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van alle vormen van kanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Het voor leeftijd gecorrigeerde kankerincidentiecijfer was in 2000 448 per 100.000

mannen en 350 per 100.000 vrouwen: ruim 35.000 mannen en ruim 33.000 vrouwen

kregen de diagnose kanker in 2000. Na een stijgende trend van de voor leeftijd

gecorrigeerde kankerincidentie tot eind jaren 80
2

, is deze in de jaren 90 gelijk gebleven.

De toenemende incidentie van dikkedarmkanker en prostaatkanker bij mannen

wordt opgeheven door de afname in incidentie van maag-, long- en blaaskanker. 

Bij mannen zal naar verwachting het incidentiecijfer tot 2015 gelijk blijven, bij vrouwen

wordt een lichte toename per jaar verwacht. Echter, door de sterk verouderende

bevolking neemt het absolute aantal nieuwe kankergevallen van 2000 tot 2015 bij

mannen met 43% toe tot 50.000 en bij vrouwen met 36% toe tot 45.000 vrouwen. 

68 Signaleringsrapport

Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker met een
95% betrouwbaarheidsinterval (BI), 2000-2015

Tabel 5

869 794-945 872 784-959 943 837-1050

12024 13735 13405-14064 13712 13301-14123 13689 13186-14192

22358 25822 25016-26628 29074 27821-30328 34373 32467-36279

35517 40684 39949-41418 45491 44406-46576 50925 49387-52463

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

1011

899

1001 928-1093 963 868-1057 1013 898-1128

14500 17537 17068-18007 18438 17816-19061 19339 18553-20125

17770 19314 18729-19898 20866 20011-21721 23859 22604-25114

33447 37644 36981-38307 41455  40531-42378  45587  44354-46819

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Sterfte ten gevolge van alle vormen van kanker

Figuur 5

35–64 jaar

65+ jaar

15–34 jaar

Alle leeftijden

A
Mannen

Sterfte per 100.000 mannen

B
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Bron: CBS

De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van alle vormen van kanker in de periode 1990-2015 

in Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Sinds 1990 daalt de kankersterfte bij mannen in de verschillende leeftijdsgroepen.

Deze afname kan worden toegeschreven aan een daling in sterfte aan long-, maag-

en blaaskanker. Bij vrouwen is het kankersterftecijfer in de jaren 90 stabiel en dat zal

naar verwachting doorzetten tot 2015. Hoewel bij vrouwen het aantal doden als

gevolg van longkanker sterk aan het stijgen is, werd ook een aanzienlijke daling in

de sterfte aan gynaecologische vormen van kanker waargenomen. 

Ondanks dalende of gelijkblijvende sterfte zal het aantal sterfgevallen ten gevolge

van kanker bij mannen met 15% stijgen tot bijna 24.000 in 2015; bij vrouwen met 17%

tot bijna 20.000 in 2015. 

De relatieve overleving van kanker bij vrouwen is beter dan bij mannen. Dit komt

door het hoge percentage borst- en dikkedarmkanker bij vrouwen. Dit zijn vormen

van kanker met een relatief goede overleving. Echter, in de laatste twintig jaar was

de verbetering in de relatieve overleving van alle vormen van kanker sterker bij

mannen dan bij vrouwen. Dat komt door veranderingen in het vóórkomen van de

verschillende vormen van kanker: tegenwoordig komt meer prostaatkanker en

dikkedarmkanker voor en minder long- en maagkanker. De eerste twee hebben een

betere overleving dan de laatste twee. In alle leeftijdsgroepen wordt sinds de periode

1970 tot 1979 een verbetering van minimaal 10%-punten waargenomen in de relatieve 

5-jaars overleving. Een aanzienlijke verbetering in de relatieve 5-jaars overleving

werd waargenomen bij mannen en vrouwen in de leeftijd 15 tot 34 jaar: In de periode

1970 tot 1979 was de 5-jaars overleving 51% bij mannen en 57% bij vrouwen, terwijl die

in de periode 1996 tot 2001 was gestegen naar 78% bij mannen en 79% bij vrouwen. 

Een verbetering dus van 26%-punten bij mannen en 22%-punten bij vrouwen. 

Bij mannen en vrouwen in de leeftijd van 35 tot 64 jaar werd een verbetering van 

13%-punten, respectievelijk 17%-punten waargenomen sinds 1970 tot 1979.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van kanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 6

166 132-199 153 114-192 152 104-200

5411 5674 5433-5916 5708  5362-6054  5100  4662-5537

  15067 15965 15605-16326 17045 16543-17547  18657 17941-19374

 20718 21858 21434-22282 22957  22368-23546  23959  23145-24772

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

140

191

180 108-172 114 77-151 100 55-146

4877 5490 5283-5697 5976 5697-6255 5990 5644-6336

 11925 12329 12028-12630  12765  12364-13146  13691 13195-14188

17028 18012  17621-18402 18925  18453-19397  19873  19269-20476

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI
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Overleving van alle vormen van kanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 6

1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van alle vormen van kanker in de periode 1970-2001 in 

de IKZ-regio, bij mannen (A,C,E,G) en vrouwen (B,D,F,H) voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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Door de gelijkblijvende of licht stijgende incidentie in combinatie met de dalende

sterfte ten gevolge van kanker, neemt het voor leeftijd gestandaardiseerde kanker-

prevalentiecijfer aanzienlijk toe. In alle leeftijdsgroepen wordt een stijging van de

prevalentie waargenomen, maar het meest bij mannen en vrouwen van 65 jaar of

ouder. Vanaf 1990 steeg het kankerprevalentiecijfer 3 tot 3,5% per jaar. Naar verwachting

zal het aantal mensen met (ooit) kanker in de periode van 2000 tot 2015 stijgen van

366.000 naar 692.000 in 2015 (op basis van 20-jaars prevalentieperiode). Dat is dan

in vijftien jaar tijd bijna een verdubbeling van het aantal (ex-)patiënten met kanker. 
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Absolute prevalentie van kanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 7

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

6520 6106-6933 7338 6779-7896 8705 7960-9449

46152 57071 55638- 58504 67796   65505-70088  72690  69655-75726

  100683  128612 125996-131229 165704  163126-170756  221131 216510-230188

153682 191123  188420-193825 234278  232042-238661  285342  278836-291848

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

7728

5720

6267 7131-8324 7947 7315-8580 9114 8313-9914

 90869 120202 117777-122626 153184 148606-157662 182415 175056-189773

 114556 137628 134998-140257  166479  161768-171190  212248 204191-220305

212546 265933  262291-269575 329052  322375-335729  407089   395996-418182

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Prevalentie van alle vormen van kanker

Figuur 7

A
Mannen

Prevalentie per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Prevalentie per 100.000 vrouwen

15–34 jaar

65+ jaar

Alle leeftijden

35–64 jaar

Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van alle vormen van kanker in de periode 1990-2015 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Incidentie van kanker bij kinderen en adolescenten

Figuur 8
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Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van alle vormen van kanker bij kinderen (0-14 jaar) en 

adolescenten (15-24 jaar) in de periode 1990-2015 in Nederland, voor jongens (A) en meisjes (B) apart.
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Bij kinderen in de leeftijd 0 tot 14 jaar was in het jaar 2000 het voor leeftijd

gestandaardiseerde incidentiecijfer 16 per 100.000 jongens en 13 per 100.000 meisjes.

In de groep adolescenten kregen in het jaar 2000 27 per 100.000 jongens en 21 per

100.000 meisjes kanker. In het jaar 2000 werden in totaal 494 jongens (0 tot 24 jaar)

en 367 meisjes (0 tot 24 jaar) gediagnosticeerd met kanker. In deze leeftijdsgroep

leveren leukemie, kanker van de hersenen, lymfeklierkanker, melanoom en

zaadbalkanker een belangrijke bijdrage aan het aantal nieuwe gevallen van kanker

per jaar. 

De incidentie van kanker bij kinderen in Nederland vertoonde de laatste jaren geen

duidelijke toe- of afname, terwijl bij jongens in de leeftijd 15 tot 24 jaar wel sprake

was van een toename van de kankerincidentie van meer dan 2% per jaar. 

De toegenomen incidentie van zaadbalkanker en melanoom lijken de belangrijkste

veroorzakers van deze stijging te zijn. 
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van kanker bij 
kinderen (0-14 jaar) en adolescenten (15-24 jaar) met een
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 8

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

257 214-300 260 209-312 264 204-325

258 297 252-341 336   281-391  371  303-439

Leeftijd

0-14

Jongens

15-24

178

236

176 142-214 172 128-215 167 115-218

 191 222 183-261 241 192-290 257 197-318

0-14

Meisjes

15-24



Sterfte ten gevolge van kanker bij kinderen en adolescenten

Figuur 9
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Bron: CBS

De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van kanker bij kinderen (0-14 jaar) en adolescenten 

(15-24 jaar) in de periode 1990-2015 in Nederland, voor jongens (A) en meisjes (B) apart.
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Naar verwachting zal het incidentiecijfer van kanker bij meisjes in de leeftijd 15 tot

24 jaar tot 2015 licht stijgen. Omdat het aantal jongens en meisjes in de leeftijd 0 tot

14 jaar de komende jaren niet sterk zal stijgen zal het absolute aantal tumoren bij

kinderen nauwelijks stijgen. Het absolute aantal adolescenten met kanker zal wel met

meer dan 30% stijgen tot meer dan 600 in 2015 (in vergelijking met 449 in 2000). 

De incidentiestijging in deze groep is niet eenvoudig te verklaren door duidelijk

veranderde blootstellingen tijdens de zwangerschap of in de eerste levensjaren. 

Een gemiddeld hoger geboortegewicht, toegenomen lichaamslengte, en veranderde

immuunstatus van jongere kinderen door het minder vaak voorkomen van infecties

kunnen wel een rol spelen bij de toename van kanker bij adolescenten. Over

beïnvloedbare risicofactoren voor kanker bij kinderen is eigenlijk maar weinig bekend.

De sterfte ten gevolge van kanker is de laatste jaren bij kinderen tot 15 jaar gelijk

gebleven, en vertoont een lichte daling van ongeveer 1% per jaar bij adolescenten.

Door de kleine aantallen zijn deze cijfers echter moeilijk te interpreteren.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van kanker bij 
kinderen (0-14 jaar) en adolescenten (15-24 jaar) met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 9

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

53 33- 74 52 28- 77 50 21- 80

58 59 39 - 80 61  35 - 87  61 29 - 93

Leeftijd

0-14

Jongens

15-24

41

49

46 24- 59 39 18- 60 37 12- 62

 44 38 21- 54 39 18- 59 39 13- 64

0-14

Meisjes

15-24



De 5-jaars relatieve overleving van kanker bij kinderen en adolescenten is in de

afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd, meer dan 20%-punten sinds de jaren 70.

Met name de behandeling van vormen van kanker die in deze leeftijdsgroep veel

voorkomen, zoals zaadbalkanker, acute lymfatische leukemie, Wilm’s tumor en

(non-)Hodgkin lymfoom is sterk verbeterd. 
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Overleving van kanker bij kinderen en adolescenten 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 10

1 jaar

3 jaar
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10 jaar

Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van alle vormen van kanker in de periode 1970-2001 in 

de IKZ-regio, bij jongens (A) en meisjes (B) in de leeftijd 0-14 jaar en jongens (C) en meisjes (D) in de leeftijd 

15-24 jaar.
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Prevalentie van kanker bij kinderen en adolescenten

Figuur 11
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Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van kanker bij kinderen (0-14 jaar) en adolescenten 

(15-24 jaar) in de periode 1990-2015 in Nederland, voor jongens (A) en meisjes (B) apart.
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Sinds 1990 steeg de prevalentie van kanker bij kinderen minder sterk dan bij adoles-

centen. Bij jongens in de leeftijd 0 tot 14 jaar werd een jaarlijkse toename van 2%

waargenomen, terwijl de prevalentie van kanker bij jongens in de leeftijd 15 tot 24 jaar

aanzienlijk toenam met 7% per jaar. Naar verwachting zullen de prevalentietrends

zich doorzetten tot 2015 en zal het aantal jongens van 15 tot 24 jaar met kanker dan

verdubbeld zijn ten opzichte van 2000.

Bij meisjes in de leeftijd 0 tot 14 jaar werd er sinds 1990 geen verandering in de kanker-

prevalentie waargenomen. Daarentegen werd er bij meisjes in de leeftijd 15 tot 24 jaar

een aanzienlijke toename van 3,5% per jaar waargenomen. Naar verwachting zal het

aantal meisjes in de leeftijd 15 tot 24 jaar met kanker bijna 70% toenemen ten opzichte

van 2000.
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Absolute prevalentie van kanker bij kinderen (0-14 jaar) en 
adolescenten (15-24 jaar) met een 95% betrouwbaarheids-
interval, 2000-2015

Tabel 10      

NB: Deze prevalentiecijfers betreffen niet de personen die op kinderleeftijd kanker kregen en 

inmiddels de volwassen leeftijd bereikten, in tegenstelling tot tabel 62 in hoofdstuk 4. 

Het betreft hier dus alleen de personen die op 1 januari 2000 in de leeftijdsgroep 0-14 of 

15-24 jaar vallen. 

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

1390 1142-1638 1588 1162-2014 1851 1162-2539

1731 2262 2010-2514 2800 2431-3170 3329 2838-3819

Leeftijd

0-14

Jongens

15-24

887

1127

855 710-1063 924 672-1177 952 623-1280

 1244 1592 1361-1823 1850 1507-2194 2094 1631-2558

0-14

Meisjes

15-24



Incidentie van strottenhoofdkanker

Figuur 12
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Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van strottenhoofdkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Strottenhoofdkanker is de meest voorkomende kanker in het hoofd-halsgebied. 

In 2000 was de voor leeftijd gecorrigeerde incidentie in Nederland 7 per 100.000

mannen en 1 per 100.000 vrouwen: 567 mannen en 102 vrouwen kregen de diagnose

strottenhoofdkanker in 2000. Sinds de jaren 90 wordt een lichte afname van de

incidentie waargenomen bij mannen
23

, vooral door een afname van het

glottiscarcinoom. Dit wordt echter tenietgedaan door een lichte stijging bij het

supraglottiscarcinoom op middelbare leeftijd. 

Belangrijke risicofactoren voor strottenhoofdkanker zijn roken en overmatig

alcoholgebruik, vooral in combinatie. Roken leidt vooral tot het zogenaamde

glottiscarcinoom van de stembanden (vaker voorkomend bij mannen) en alcohol meer

tot het supraglottiscarcinoom (relatief vaker bij vrouwen). Het eerste wordt vaak tijdig

ontdekt via klachten van aanhoudende heesheid, echter het supraglottiscarcinoom

manifesteert zich veelal later met diverse, vaak vage, keelklachten. 

Bij vrouwen zal de in de jaren 90 waargenomen aanzienlijke stijging (5% per jaar)

van zowel het glottis- als het supraglottiscarcinoom in de leeftijd van 65 jaar en

ouder naar verwachting doorzetten. Dit komt door de toegenomen sigaretten-  en

alcoholconsumptie sinds de jaren 60. Naar verwachting zal het aantal nieuwe

gevallen van strottenhoofdkanker per jaar bij vrouwen van 65 jaar en ouder meer

dan verdubbelen van 46 in 2000 naar 104 in 2015. Indien de recente afvlakking van de

incidentie bij vrouwen in de leeftijd van 65 jaar en ouder doorzet en het incidentie-

cijfer niet meer toeneemt zal het aantal nieuwe gevallen door vergrijzing van de

bevolking toenemen tot ongeveer 60 per jaar.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van strottenhoofdkanker 
met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 11

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

229 182-277 185 120-250 115 34-197

305 315 264-366 319   249-390  340  237-443

567 572  509-636 566  490-642  555  465-645

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

64

256

55 42-86 66 38-93 64  31-96

46 65 42-86 80 53-106 104 67-140

102  130  98-162 147  102-191  166   104-227

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Sterfte ten gevolge van strottenhoofdkanker

Figuur 13
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De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van strottenhoofdkanker in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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De kankersterfte ten gevolge van strottenhoofdkanker is in de jaren 90 vooral sterk

veranderd bij personen 65 jaar en ouder. Waar bij mannen een aanzienlijke afname

in kankersterfte werd waargenomen (gemiddeld 2% per jaar), werd bij vrouwen in de

oudere leeftijdsgroep juist een aanzienlijke toename in kankersterfte waargenomen

(gemiddeld 4% per jaar). Naar verwachting zullen in 2015 ongeveer 69 vrouwen in de

leeftijd 65 jaar en ouder sterven ten gevolge van strottenhoofdkanker. Indien het

sterftecijfer niet zo sterk toeneemt als verwacht op basis van trends in de jaren 90,

maar bijvoorbeeld gelijk blijft aan het kankersterftecijfer van 2000 , zal het aantal

sterfgevallen bij vrouwen in deze leeftijdsgroep ten gevolge van strottenhoofdkanker

toenemen tot ongeveer 40 per jaar.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van strottenhoofdkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015  

Tabel 12

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

82 57-107  88 55-120 85 46-123

125 120 88 -152 121 77-165  124 61 -14

202 204  165-242 213  164-262  220  159 -282

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

24

77

20  9-38 29 7-51 33  2-65

30 34 16-52 48 16-79 69 13-126

50 58 35-81 76 39-114  99   38-160

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Overleving van strottenhoofdkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 14
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van strottenhoofdkanker in de periode 1970-2001 in 

de IKZ-regio, bij mannen (A,C,D) en vrouwen (B) voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
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en de bijbehorende figuren te maken.
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De overleving van het glottiscarcinoom is relatief gunstig, in tegenstelling tot die

van het supraglottiscarcinoom, wat vooral te maken heeft met het tijdstip van

ontdekken van de kanker. Bij de overlevenden komen overigens relatief vaak

meervoudige tumoren voor, vooral in mond, keel en longen.

De (5-jaars) overleving van kanker van het strottenhoofd is bij mannen niet veranderd

in de afgelopen decennia. Bij vrouwen werd een sterke verbetering waargenomen

tot halverwege de jaren 90, daarna nam de overleving weer iets af. 
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Prevalentie van strottenhoofdkanker

Figuur 15
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De trends en prognoses van de prevalentie van strottenhoofdkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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De prevalentie van kanker van het strottenhoofd is bij mannen sinds begin jaren 90

gelijk gebleven. De modelmatig voorspelde stijging van de prevalentie bij mannen

van 65 jaar en ouder zou wellicht toch wat vlakker kunnen lopen tot 2015, doordat

naar verwachting de incidentie nog wel blijft afnemen. Bij een prevalentiecijfer dat

gelijk blijft aan dat van 2000 , zal de absolute prevalentie van strottenhoofdkanker

bij mannen van 65 jaar en ouder toenemen tot 5.700 in 2015. Bij vrouwen werd een

aanzienlijke stijging van het prevalentiecijfer van 3,5% per jaar werd waargenomen.

Vrouwen van 65 jaar en ouder vertoonden de sterkste stijging: 8% per jaar. 

Hoewel deze trends naar verwachting in sterke mate zullen doorzetten in de nabije

toekomst is er in de figuur ook een behoudendere lijn toegevoegd voor vrouwen van

65 jaar en ouder. Indien bij deze groep het prevalentiecijfer gelijk zou blijven aan dat

van 2000 , zal de absolute prevalentie van strottenhoofdkanker bij vrouwen van

65 jaar en ouder toenemen naar 700 tot 2015.
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Absolute prevalentie van strottenhoofdkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 13

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

1520 1286-1754 1623 1236-2011 1532 994-2070

3816 4426 3983-4868 5175 4441-5908  6329 5179-7479

5144 5995 5474-6516 7040 6048-8032  8531  6688-10374

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

419

1328

325  295-544 545 342-748 625  357-894

546 814 589-1039 1242 720-1764 2033 870-3196

887 1173 978-1368 1518 1214-1822 1935  1507-2363

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Incidentie van maagkanker

Figuur 16
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De trends en prognoses van de incidentie van maagkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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De voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van maagkanker in 2000 in Nederland was 17

per 100.000 mannen, 7 per 100.000 vrouwen: ruim 1.300 mannen en ruim 750 vrouwen

werden gediagnosticeerd met maagkanker in 2000. De incidentie en sterfte door

maagkanker is de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen. De afname in incidentie

en sterfte hangt samen met een reeks van veranderingen in voedingsgewoonten en

hygiëne. De introductie van de koelkast op grotere schaal en daarmee de afname in

de consumptie van gerookt en gezouten voedsel, maar ook de toegenomen

beschikbaarheid en consumptie van groenten en fruit (en daarmee vitamine C)

speelde een rol. Daarnaast is de kans op besmetting met de H. pylori bacterie in de

loop van de jaren kleiner geworden. Deze bacterie is in verband gebracht met het

ontstaan van maagkanker.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van maagkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 14

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

371 311-431 295 212-378 177 74-281

916 802 716-889 670 550-791  511 337-686

1349 1275  1182-1368 1204 1097-1311  1137  1016-1258

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

187

425

196 147-227 176 122-231 148  80-216

558 448 384-513 326 243-409 197 86-308

762 690 622-758 625 549-701 571  486-655

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Sterfte ten gevolge van maagkanker

Figuur 17
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De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van maagkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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De verwachting is dat de daling in incidentie en sterfte die zich voordeed in het

afgelopen decennium de komende jaren zal doorzetten bij mannen en vrouwen van

65 jaar en ouder en afvlakt bij mannen en vrouwen in de leeftijd 35 tot 64 jaar.

Hoewel het incidentiecijfer van maagkanker aanzienlijk daalde in de afgelopen jaren,

zal door de toename van het aantal ouderen het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van

maagkanker ‘slechts’ afnemen van 2.100 in het jaar 2000, tot 1.700 in 2015; de sterfte

zal afnemen van 1.700 naar 1.200. Indien de daling in het incidentiecijfer bij

personen van 65 jaar en ouder toch niet zo sterk zal doorzetten als in het afgelopen

decennium, maar gelijk blijft aan 2000 , zal het aantal nieuwe gevallen van

maagkanker toenemen tot ongeveer 1.400 per jaar bij oudere mannen en 700 per

jaar bij oudere vrouwen. Bij een gelijkblijvend sterftecijfer zal het aantal

sterfgevallen ten gevolge van maagkanker toenemen tot 1.150 bij mannen van 65 jaar

en ouder en 670 bij vrouwen in die leeftijdsgroep.

Omdat maagkanker zich meestal pas in een laat stadium presenteert is de relatieve

overleving matig. De overleving verslechtert met het toenemen van de leeftijd. In de

afgelopen 30 jaren is de overleving van maagkanker weinig veranderd: De 5-jaars

overleving is ongeveer 20%, voor mannen en vrouwen, voor oudere en jongere

patiënten. Een eventuele verbetering in overleving door tijdiger diagnostiek en betere

behandeling in de afgelopen jaren werd tenietgedaan door stijgende incidentie van

kanker van het bovenste deel van de maag, de zogeheten cardia, waarvan de prognose

slecht is.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van maagkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 15

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

213 166-261 142 76-208 46 0-130

769 601 523-678 431 322-540  209 51-368

1031 925  848 -1003 846 759 -933  769  675-864

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

118

259

140 85-150 108 65-152 88  33-142

545 446 392-499 384 327-441 341 279-403

688 570 509-631 504 437-571 449  376-523

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Overleving van maagkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 18
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van maagkanker in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D, F) voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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Prevalentie van maagkanker

Figuur 19
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De trends en prognoses van de prevalentie van maagkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Ook de prevalentie van maagkanker daalde in de jaren 90. Bij mannen werd een

aanzienlijke afname van 2,5% per jaar waargenomen; bij vrouwen werd een afname

van ruim 1% per jaar waargenomen. In de sterk verouderende bevolking zal het

absolute aantal personen met maagkanker echter redelijk stabiel blijven tot in 2015.

Indien de afvlakking van het prevalentiecijfer bij mannen en vrouwen van 65 jaar 

en ouder, waargenomen eind jaren 90, zal doorzetten en het voor leeftijd

gestandaardiseerde prevalentiecijfer gelijk blijft aan 2000 , zal het aantal personen

met maagkanker naar verwachting toenemen tot ruim 8.000 in het jaar 2015.
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Absolute prevalentie van maagkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 16

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

1119 883-1355 1053 662-1445 896 366-1426

 2740 2640  2268-3011 2535 1914-3157  2449 1471-3427

3925 3873  3496-4251 3798 3264-4332  3719  3028- 4411

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

620

1169

620 453-787 631 359-903 577  210-943

2233 2294 1945-2642 2102 1560-2644 1974 1196-2752

2853 2917 2581-3253 2814 2344-3283 2724 2122-3325

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Incidentie van colonkanker

Figuur 20

35–64 jaar

Alle leeftijden

65+ jaar

A
Mannen

Incidentie per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Incidentie per 100.000 vrouwen

Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van colonkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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De voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van colonkanker in 2000 in Nederland was

37 per 100.000 mannen en 29 per 100.000 vrouwen: 2.900 mannen en 3.100 vrouwen

werden gediagnosticeerd met colonkanker in 2000. Het incidentiecijfer bij mannen

nam gemiddeld licht toe, met 1% per jaar. Bij mannen in de leeftijd van 65 jaar en

ouder werd een toename van 2% per jaar waargenomen. In 2015 zullen naar

verwachting jaarlijks ongeveer 5.100 mannen met colonkanker gediagnosticeerd

worden. Hiervan worden ongeveer 3.500 gevallen gediagnosticeerd bij mannen van

65 jaar en ouder. Indien de toename in het incidentiecijfer bij personen van 65 jaar

en ouder toch niet zo sterk zal doorzetten als in het afgelopen decennium, maar

gelijk blijft aan 2000 , zal het aantal nieuwe gevallen van colonkanker toenemen

tot ongeveer 2.900 per jaar bij oudere mannen. 

Het incidentiecijfer bij vrouwen is de afgelopen jaren gelijk gebleven. De toename

van de incidentie voltrok zich vooral in het opstijgende deel van het colon. Lange tijd

is gedacht dat groente, fruit en vezels een beschermende werking hadden op het

krijgen van dikkedarmkanker, en dat hoge vetinname risicoverhogend zou werken.

Resultaten van recente studies hebben dit echter in twijfel getrokken
9

. 
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van colonkanker 
met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 17

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

1069 975-1164 1270 1130-1409 1348 1163-1533

1974 2381  2249-2513 2848 2667-3029  3541 3541-3796

2900 3498  3328-3668 4157 3910-4404  5110  4681-5539

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

946

891

828 861-1030 1091 976-1206 1144  1002-1286

2263 2350 2219-2482 2481 2313-2649 2735 2514-2956

3117 3332 3174-3489 3613 3408-3818 3930 3665-4195

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Sterfte ten gevolge van colonkanker

Figuur 21
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De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van colonkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Het sterftecijfer van colonkanker is bij mannen in de afgelopen jaren weinig

veranderd. Het absolute aantal sterfgevallen ten gevolge van colonkanker zal door 

de verouderende bevolking bij mannen stijgen tot bijna 2.500 in 2015. Indien het

sterftecijfer van 2000 onveranderd blijft tot 2015 zal het aantal sterfgevallen ten

gevolge van colonkanker toenemen tot 1.800 bij mannen van 65 jaar en ouder.

Bij vrouwen werd in het afgelopen decennium een afname in het sterftecijfer van

gemiddeld 1% per jaar waargenomen. Naar verwachting zal het aantal sterfgevallen

tot 2015 met ongeveer 70 toenemen tot 1.824 per jaar.

Voor de prognose van colonkanker is tijdige ontdekking en verwijdering van

poliepen of de tumor van het grootste belang. De capaciteit voor endoscopie speelt

een belangrijke rol bij de ontdekking en ook verwijdering van poliepen. 

Vroege opsporing van familiair voorkomende kanker kan maximaal 15% van de

sterfte voorkomen, vooral op middelbare leeftijd. 
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van colonkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 18

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

494 432-556 596 483-655 586 480-693

1217 1416  1312-1520 1632  1487-1776  1929 1725-2133

1634 1911 1789-2033 2192 2021-2363  2497 2260-2735

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

348

411

333 295-402 362 289-436 341 250-433

1414 1424 1319-1530 1418 1281-1555 1425 1246-1603

1755 1790 1677-1904 1814 1674-1955 1824  1652-1995

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Overleving van colonkanker
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 22
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Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van colonkanker in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D, F) voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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Prevalentie van colonkanker

Figuur 23

35–64 jaar

65+ jaar

Alle leeftijden

A
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Prevalentie per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Prevalentie per 100.000 vrouwen

Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van colonkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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In de afgelopen decennia is de relatieve 5-jaars overleving van colonkanker bij mannen

en vrouwen, in alle leeftijden verbeterd als gevolg van de verbeterde behandelings-

technieken. Het voor leeftijd gecorrigeerde prevalentiecijfer is bij mannen en vrouwen

aanzienlijk gestegen sinds 1990. De sterkste toename werd gezien bij mannen van

65 jaar en ouder (4,5% toename per jaar). Het aantal personen met colonkanker zal

naar verwachting toenemen van 34.000 in het jaar 2000 tot 67.000 in 2015. Indien

de afvlakking van het prevalentiecijfer, waargenomen eind jaren 90, zal doorzetten

en het voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfer gelijk blijft aan 2000 , 

zal het aantal personen met colonkanker naar verwachting toenemen van 34.000 in

het jaar 2000 tot 44.000 in 2015.
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Absolute prevalentie van colonkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 19

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

4082 3678-4486 4445 3804-5086 4495 3607-5383

12205 16560  15579-17542 22787  20703-24872  32211 28149-36273

15938 20663 19602-21725 27247 25066-29428  36720 32562-40878

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

4547

3685

3449 4146-4948 5609 4963-6255 6218 5351-7085

14586 16998 16178-17817 19441 18197-20685 22787 21007-24566

 18035 21910 20868-22952 26067 24237-27897 31128  28201-34054

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Incidentie van rectumkanker

Figuur 24
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B
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Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van rectumkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van rectumkanker 
met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 20

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

912 827-1005 1130 903-1268 1256 1064-1447

1108 1282 1181-1382 1495  1352-1639  1851 1632-2070

1848 2206 2012-2341 2633 2343-2833  3133 2840-3426

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

509

734

425 447-571 581 496-665 608 503-713

858 922 838-1005 958 851-1065  1053 913-1193

1292  1438 1334-1542 1543 1406-1679 1662  1483-1841

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

Het voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfer van rectumkanker in 2000 in

Nederland was 24 per 100.000 mannen en 13 per 100.000 vrouwen. In 2000 werden

ruim 1.800 mannen en bijna 1.300 vrouwen gediagnosticeerd met rectumkanker. 

In de jaren 90 nam het incidentiecijfer bij mannen licht toe. Naar verwachting zal deze

stijging zich voortzetten in de nabije toekomst. Bij vrouwen werd er in de afgelopen

jaren geen verandering in het incidentiecijfer waargenomen. Het incidentiecijfer zal

naar verwachting ook in de nabije toekomst stabiel blijven.

Door de toename van het aantal ouderen zal het jaarlijks aantal nieuwe tumoren

blijven stijgen (sterker bij mannen) tot ongeveer 4.800 per jaar in 2015.

103 Trends en prognoses



Sterfte ten gevolge van rectumkanker

Figuur 25
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Bron: CBS

De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van rectumkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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In het afgelopen decennium daalde de sterfte ten gevolge van rectumkanker met

gemiddeld 1% per jaar. Bij mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder werd een

aanzienlijk afname waargenomen (tot 3% per jaar). 

De behandeling van rectumkanker veranderde halverwege de jaren 90 (van post-

operatieve naar pre-operatieve bestraling en de introductie van TME, totale

mesorectale excisie) en resulteerde in een sterk verbeterde overleving: de sterfte-

kansen zijn bijna met 50% gedaald
24;25

. De waargenomen dalende sterftetrend zal zich

de komende jaren alleen doorzetten, wanneer de lange termijn effecten van de

mesorectale chirurgie ook gunstig zijn. Dat betekent dan dat het aantal mannen dat

sterft aan de gevolgen van rectumkanker slechts zal toenemen ten gevolge van een

verouderende bevolking, tot 600 in 2015. Het aantal vrouwen dat sterft aan de

gevolgen van rectumkanker zal zelfs iets dalen.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van rectumkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 21

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

165 129-201 179 129-229 175 113-237

339 374 319-430 392 314-469  417 307-527

495 542 478-605  577  495-659  610 506-715

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

95

155

75 66-124 103 63-142 101 53-149

313 294 244-343 266 202-331  239 155-323

390  398 345-451 387 324-450 374  301-448

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd



Overleving van rectumkanker
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 26
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van rectumkanker in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D, F) voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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Prevalentie van rectumkanker

Figuur 27
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Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van rectumkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Absolute prevalentie van rectumkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 22

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

4579 4183-4975 5722 5082-6362 6489 5637-7341

7375 9397  8705-10089 12200 10860-13540  16932  14365-19500

10874  13713 12994-14432  17049  15869-18230  21147 19385-22909

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

2769

3482

2108 2412-3127 3382 2736-4029 3844 2821-4876

6303 7246 6660-7831 8394 7392-9395  10429 8740-12117

8428 9860 9243-10476  11274  10316-12232 13119  11753-14486

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

De relatieve 5-jaars overleving is de afgelopen decennia sterker verbeterd bij mannen

(20%-punten) dan bij vrouwen (10%-punten). Beiden hebben nu een 5-jaars overleving

van 55%. De recente verbeteringen in overleving door de TME-techniek komen al

duidelijk naar voren bij vrouwen van 35 tot 64 jaar, waar de 1-jaars, 3-jaars en 5-jaars

overleving in de jaren 90 respectievelijk toenamen van 83% naar 89%, van 62% naar

67%, en van 53% tot 60%. Bij mannen was dit effect (nog) niet zo duidelijk. 

Het voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfer steeg in de jaren 90 met 2,5 tot

3% per jaar bij mannen en vrouwen en dit zal zich naar verwachting doorzetten tot

2015. De sterkste stijging werd waargenomen bij mannen en vrouwen van 65 jaar en

ouder. Het totaal aantal gevallen van rectumkanker zal naar verwachting stijgen van

19.000 in 2000 tot 34.000 in 2015.
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Incidentie van longkanker

Figuur 28
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Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van longkanker in de periode 1990-2010 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van longkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 23

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

1867 1705-2027 1488 1249-1726

4330 4159  3938-4380 3871 3551-4192

6391  6044 5784-6304 5388 5013-5763

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

1638

2052

1204 1515-1761 2152 1950-2354

1209 1531 1433-1629 1896 1771-2021

2428 3094 2951-3237 3819  3633-4006

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

Het voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfer was in 2000 in Nederland 80 per

100.000 mannen en 27 per 100.000 vrouwen, ongeveer 6.300 mannen en 

2.400 vrouwen werden in 2000 gediagnosticeerd met longkanker. Door het dalend

aantal rokers onder mannen in de laatste 40 jaar, nam de incidentie sinds de jaren

80 af. In de jaren 90 leek er een einde te zijn gekomen aan de dalende trend van roken

bij mannen. Van 1990 tot 1999 lag het percentage rokers bij mannen echter stabiel

rond 37%, bij vrouwen rond de 30%
26

. Deze stabiele rooktrends zullen zich naar

verwachting ook vertalen in afvlakkende incidentietrends vanaf 2010 bij mannen 

en wellicht ook bij vrouwen. Een sterk doorstijgende incidentie tot 2015 lijkt niet

reëel, vandaar dat onze prognoses voor incidentie, sterfte en prevalentie slechts tot

2010 lopen. 

De dalende incidentie bij mannen (3% per jaar in de periode 1990 tot 2000), vertoont

overigens regionale verschillen: in het westen begon deze ontwikkeling veel eerder

dan in het zuiden of het oosten van het land. 
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Sterfte ten gevolge van longkanker

Figuur 29
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De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van longkanker in de periode 1990-2010 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van longkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 24

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

1509 1354-1663 1214 981-1448

4703  4559  4359-4758  4347 4070-4624

6292  6069 5835-6303 5565 5239-5891

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

1203

1582

958 1113-1294 1510 1389-1632

1299 1796 1666-1926 2496 2268-2724

2261 3075 2905-3245 4204  3911-4496

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

De verwachte absolute aantallen nieuwe patiënten voor de komende jaren zullen niet

veel meer dalen, en misschien zelfs iets toenemen door de verouderende bevolking

en omdat het aantal vrouwen met nieuw gediagnosticeerde longkanker inmiddels

aanzienlijk aan het toenemen is (5% per jaar in de periode 1990 tot 2000).

De overleving van longkanker bleef matig tot slecht en is al jaren gelijk: de 5-jaars

overleving ligt rond de 15%. De sterftetrends volgen dan ook de incidentietrends. 

In augustus 2003 zijn de voorbereidingen gestart voor een grootschalig proef-

bevolkingsonderzoek op longkanker in Nederland en België. De vraag is of de sterfte

ten gevolge van longkanker kan verminderen door tijdige opsporing met behulp van

onderzoek met een spiraal CT-scan. Hiermee kan longkanker worden opgespoord

nog voordat er klachten of symptomen zijn. Als de ziekte operatief behandeld kan

worden, neemt de kans op genezing toe: van gemiddeld 15% naar 40% 3-jaars

overleving. Anderzijds is de kans groot op fout-positieve bevindingen.  
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Overleving van longkanker
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 30

1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van longkanker in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D, F) voor de verschillende leeftijdsgroepen. 

Bij vrouwen 65+ jaar zijn de aantallen te klein om betrouwbaar de 10-jaars overleving te berekenen.

0

20

40

60

80

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2001

A  Mannen, alle leeftijden

0

20

40

60

80

100

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2001

B  Vrouwen, alle leeftijden

0

20

40

60

80

100

100

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2001

C  Mannen (35-64 jaar)

0

20

40

60

80

100

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2001

E  Mannen (65+ jaar)

0

20

40

60

80

100

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2001

D  Vrouwen (35-64 jaar)

0

20

40

60

80

100

1970-1979 1980-1989 1990-1995 1996-2001

F  Vrouwen (65+ jaar)

113 Trends en prognoses



Prevalentie van longkanker

Figuur 31
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Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van longkanker in de periode 1990-2010 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Absolute prevalentie van longkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 25

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

 4113 3672-4554 3795 3056-4535

9819  10261  9552-10969  10533 9363-11702

13969  14373 13538-15208 14327 12943-15711

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

2691

4151

1920 2305-3078 3964 3085-4843

1753 2750 2328-3172  4180 3161-5200

3673 5456 4882-6031 8191  6821-9561

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

Omdat de overleving van longkanker matig tot slecht is volgen ook de prevalentie-

trends de incidentietrends. Bij mannen werd sinds 1990 een jaarlijkse afname van

ruim 2% waargenomen, bij vrouwen werd sinds 1990 een jaarlijkse aanzienlijke

toename van ruim 5% waargenomen.
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Incidentie van melanoom

Figuur 32
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De trends en prognoses van de incidentie van melanoom in de periode 1990-2010 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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De voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie van het melanoom in 2000 in Nederland

was 12 per 100.000 mannen en 15 per 100.000 vrouwen, ongeveer 1.000 mannen en

1.406 vrouwen werden gediagnosticeerd met een melanoom in 2000. De stijging van

de incidentie bij mannen (2,5% per jaar) en de lichte stijging bij vrouwen (1,5% per

jaar) van de afgelopen jaren lijkt zich in alle leeftijdgroepen voort te zetten in de

komende jaren, ondanks de tendens tot afname van de sterfte bij mensen geboren

na 1940 tot 1950
27

. Vooral bij mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 35 tot 64 jaar

wordt een sterke stijging verwacht. Het verwachte totale aantal nieuwe gevallen per

jaar zal rond 2005 ongeveer 3.000 zijn, en rond 2010 gestegen zijn naar 3.800 per jaar. 

Belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van melanoom zijn overmatige en

onregelmatige blootstelling aan zonlicht, vooral op jongere leeftijd, bij kinderen

met een blanke huidskleur. 
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van melanoom met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 26

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

113 86-139 113 82-143

598  807  721-894 1036 892-1179

297 396 345-447 522 453-590

1012  1369 1256-1482 1811 1618-2005

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

229

115

223 191-267 235 191-279

769 943  844-1042 1129 974-1284

409 458 403-513 541 471-611

1406 1673 1554-1792 1996  1817-2174

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Sterfte ten gevolge van melanoom

Figuur 33
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Bron: CBS

De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van melanoom in de periode 1990-2010 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van melanoom met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 27

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

18 7-28 18 6-30

142 156 122-190 173 128-217

117 165 130-200 220 170-269

279  367 308-425 494 390-597

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

7

20

10 1-14 5 0-12

78 106  78-135 116 79-153

103  113 85-141 124 88-161

191 224 183-265 239  185-293

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

Hoewel het melanoom het minst voorkomende type huidkanker is – plaveiselcelkanker

en basaalcelkanker komen veel vaker voor – is het verantwoordelijk voor meer dan

80% van de sterfgevallen door huidkanker. De sterfte ten gevolge van melanoom is

de afgelopen jaren gelijk gebleven bij vrouwen, maar aanzienlijk toegenomen bij

mannen (3% per jaar) en dan vooral bij mannen van 65 jaar en ouder (6% per jaar). 

In 2000 overleden 470 mensen ten gevolge van melanoom. Tenzij meer aandacht

wordt besteed aan vroegdiagnostiek, met name bij mannen op middelbare en

oudere leeftijd, zal dat aantal oplopen tot meer dan 900 in 2015. 

De overleving bij het melanoom is beduidend beter bij vrouwen (5-jaars overleving

90%) dan bij mannen (5-jaars overleving 70%) en is vooral verbeterd op middelbare

leeftijd. De verbeterde overleving kan grotendeels verklaard worden door eerdere

detectie en daardoor eerdere behandeling, vooral bij vrouwen
7

.
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Overleving van melanoom 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 34
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Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van melanoom in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, bij mannen (A, C, E, G) en vrouwen (B, D, F, H) voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Bij mannen 65+ jaar zijn de aantallen te klein om betrouwbaar de 5-jaars overleving in de periode 1970-1979 en de 10-jaars 

overleving te berekenen.
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Prevalentie van melanoom

Figuur 35

A
Mannen

Prevalentie per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Prevalentie per 100.000 vrouwen
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Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van melanoom in de periode 1990-2010 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Absolute prevalentie van melanoom met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 28

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

805 669-941 921 745-1097

4761   7495   6810-8180 11948 10257-13639

2075 3280 2963-3596 4448 3947-4948

7491 10542 9997-11087  13775 12947-14603

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

 2211

655

1872 1986-2437  2563 2271-2854

8043 12728  11842-13613 19031 16992-21069

3482 4415 4048-4782 5626  5077- 6175

13428 20353 19232-21473  30485 27907-33063

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd

Door sterk toegenomen incidentie en verbeterde overleving is ook de prevalentie van

het melanoom in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bij mannen en vrouwen

werd er een toename in voor leeftijd gecorrigeerde prevalentie waargenomen van

20% per jaar. Het voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfer nam van 1990 tot

2002 toe van 41 (per 100.000 mannen) tot 102 en van 77 (per 100.000 vrouwen) tot

171. Deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren doorzetten waardoor

deze prevalentiecijfers in 2010 naar ongeveer 150 mannen en 300 vrouwen zullen zijn

opgelopen. De prevalentieprognoses na 2010 lijken niet reëel, vandaar dat hier

slechts een prognose tot 2010 wordt gegeven. 
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Incidentie van borstkanker

Figuur 36
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Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van borstkanker bij vrouwen, in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het voor leeftijd

gestandaardiseerde incidentiecijfer in 2000 in Nederland was 124 per 100.000 vrouwen,

ofwel 11.000 nieuwe gevallen per jaar. Een derde van alle nieuwe gevallen van kanker

bij vrouwen betreft borstkanker. De incidentie van borstkanker is al decennia aan

het stijgen, met name begin jaren 90 in de leeftijdsgroep 50 tot 69 jaar door het

bevolkingsonderzoek borstkanker (tot wel 8% per jaar in die periode). De incidentie

bij de andere leeftijdsgroepen vertoonde nauwelijks een stijging tot eind jaren 90,
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van borstkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 29

2877 2733-3020 3035 2855-3214 3036 2825-3248

5023 6109 5697-6522 7205 6573-7837 8288 7401-9176

3553 3940 3598-4282 4375 3844-4906 5020 4225-5814

11232 13025  12538-13511 14911 14120-15703 17040 15406-18674

Leeftijd

25-49

Vrouwen

50-69

70+

Alle lftd

2645

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI



Aantal sterfgevallen ten gevolge van borstkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 30

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

460 399-521 427 351-502 372 282-461

 1256 1353 1247-1458 1383 1239-1528 1387 1193-1580

 1712 1822 1704-1940 1850 1698-2001 1880 1686-2073

3425 3660  3497-3832 3720 3518-3923 3746 3499-3993

Leeftijd

25-49

Vrouwen

50-69

70+

Alle lftd

454

Sterfte ten gevolge van borstkanker

Figuur 37
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Bron: CBS

De trends en prognoses van sterfte ten gevolge van borstkanker bij vrouwen, in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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toen de incidentie bij vrouwen van 70 jaar en ouder licht ging stijgen (1,5-2% per jaar).

Deze toename werd veroorzaakt door de introductie van bevolkingsonderzoek voor

vrouwen van 70 jaar en ouder. De snelle stijging in het incidentiecijfer zal de komende

jaren vermoedelijk nog wel doorzetten, met name ook omdat het incidentiecijfer bij

vrouwen van 70 jaar en ouder nog sterk toeneemt. Door de toename van het aantal

ouderen zal het jaarlijks aantal vrouwen dat borstkanker krijgt in 2015 rond de

17.000 liggen. 
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Overleving van borstkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 38

1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van borstkanker bij vrouwen, in de periode 1970-2001 

in de IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen (A, B, C, D).
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Bijna alle risicofactoren voor borstkanker zijn de laatste decennia in ongunstige zin

veranderd: latere leeftijd bij geboorte eerste kind, lager kindertal, minder borstvoeding,

eerste menstruatie op jongere leeftijd, minder bewegen en meer overgewicht. Ook

post-menopauzaal oestrogeengebruik (bijvoorbeeld tamoxifen) geeft een verhoogde

kans op borstkanker. Tot slot zijn er overtuigende aanwijzingen dat het drinken van

alcohol gepaard gaat met een kleine verhoging van het risico op borstkanker. 

Per jaar sterven ongeveer 3.500 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker. De helft

van de nieuwe kankergevallen valt in de leeftijdsgroep van 50 tot 69 jarigen. 

De sterfte ten gevolge van borstkanker daalt al enige jaren met gemiddeld 1% per jaar

(1,5% afname per jaar bij vrouwen in de leeftijdsgroep 50 tot 69 jaar), hetgeen deels

aan het bevolkingsonderzoek, deels aan het toegenomen tamoxifen gebruik wordt

toegeschreven
28

. 

De overleving van borstkanker is in de afgelopen decennia in een bijna continue trend

gestegen. De 5-jaars overleving verbeterde aanzienlijk in alle leeftijdsgroepen en ligt

momenteel op 80% voor alle leeftijden samen. De verbetering in overleving komt

voor een groot deel doordat de diagnose (mede door het bevolkingsonderzoek) in

een vroeger stadium gesteld wordt. Door betere stagering en door de toepassing van

chemotherapie en met name hormonale therapie is de behandeling van borstkanker

echter ook verbeterd in de jaren 90; het effect op de afgenomen sterfte zou alles

bijeen ook ongeveer 10% kunnen zijn.
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Absolute prevalentie van borstkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 31

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

13988 13280-14696 15172 14122-16223 15455 14109-16801

 44348  60410 58679-62140 80899 77461-84337 106880 100778-112982

35914 44307 42737-45877 55041 52124-57958 70446 65416-75476

92717 118893 116430-121356 151610  146923-156296  193789 185650-201929

Leeftijd

25-49

Vrouwen

50-69

70+

Alle lftd

12438

Prevalentie van borstkanker

Figuur 39
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De trends en prognoses van de prevalentie van borstkanker bij vrouwen in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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De toegenomen incidentie en verbeterde overleving hebben geresulteerd in een

aanzienlijk gestegen prevalentie (4% toename per jaar in de periode 1990 tot 2000). 

Het voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfer was 1.000 per 100.000

vrouwen in het jaar 2000. Dat betekent dat er per 100 vrouwen één vrouw rondloopt

die in de afgelopen twintig jaar de diagnose borstkanker kreeg. Totaal waren er in

2000 ruim 92.000 vrouwen bij wie in de afgelopen twintig jaar borstkanker werd

gediagnosticeerd. Naar verwachting zal de prevalentie van borstkanker nog

aanzienlijk doorstijgen tot 190.000 vrouwen in 2015. 
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van baarmoederhals-
kanker met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 32

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

379  382 326-438 350 279-422 297 212-383

190 171 136-205 162  121-203 160 110-210

677 659 586-732  589 497-680 527 412-641

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd

Incidentie van baarmoederhalskanker

Figuur 40
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De trends en prognoses van de incidentie van baarmoederhalskanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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Baarmoederhalskanker

Het voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfer voor baarmoederhalskanker in

Nederland was in 2000 7 per 100.000 vrouwen. Ruim 650 vrouwen werden

gediagnosticeerd met baarmoederhalskanker in 2000. De incidentie van

baarmoederhalskanker is al sinds de jaren 60 dalende. Ook in de jaren 90 werd een

dalende trend in de incidentie waargenomen (2% per jaar). 

Periodiek bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker (eens per drie jaar) 

werd voor het eerst gestart in de jaren 70, waarna het na een periode waarin het stil

kwam te liggen opnieuw werd opgestart in de jaren 90. Momenteel worden vrouwen
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Sterfte ten gevolge van baarmoederhalskanker

Figuur 41
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De trends en prognoses van sterfte ten gevolge van baarmoederhalskanker, in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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in de leeftijd van 30 tot 60 jaar iedere vijf  jaar uitgenodigd voor een uitstrijkje.

Het incidentiecijfer als ook het absolute aantal gevallen van baarmoederhalskanker

zal naar verwachting nog verder dalen tot 2015. Behalve leeftijd zijn met name

geslachtsverkeer, lage sociaal- economische status en roken als risicofactoren voor

baarmoederhalskanker geïdentificeerd. Samenhangend met deze risicofactoren kan

de incidentie van baarmoederhalskanker regionaal sterk verschillen: in de grote

steden ligt de incidentie bijvoorbeeld hoger dan elders in het land. 
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van baarmoederhalskanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 33

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

110 103 75-131 103 68-138 101 56-145

135 110 77-144 90  45-135 70 8-131

258 232 188-276  243 36-450 374 0-652

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Overleving van baarmoederhalskanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 42
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van baarmoederhalskanker, in de periode 1970-2001 

in de IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen (A, B, C).

Bij vrouwen 65+ jaar zijn de aantallen te klein om betrouwbaar de 10-jaars overleving in de periode van 1990-1995 te 

berekenen.
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De aanzienlijke daling in de sterfte ten gevolge van baarmoederhalskanker zette

zich ook in de jaren 90 verder door, met een gemiddelde daling van 2,5% per jaar tot

wel 4% per jaar bij vrouwen van 65 jaar en ouder. In 2000 overleden nog ruim 250

vrouwen aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. 

De overleving van baarmoederhalskanker is niet veranderd in de afgelopen jaren.

Eventuele verbeteringen in de behandeling worden teniet gedaan doordat resterende

gevallen van de ziekte een gemiddeld agressiever beloop hebben; de langzaam

groeiende kankers zijn als het ware door het bevolkingsonderzoek weggevangen.

Ondanks de afnemende incidentie neemt de prevalentie van baarmoederhalskanker

aanzienlijk toe bij vrouwen in de leeftijdsgroep van 35 tot 64 jaar met 4% per jaar. 

Bij vrouwen van 65 jaar en ouder is de prevalentie al jaren aanzienlijk aan het dalen

met gemiddeld 15% per jaar. De prevalentie prognoses na 2010 lijken niet reëel,

vandaar in dit rapport slechts een presentatie tot 2010.
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Prevalentie van baarmoederhalskanker

Figuur 43
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De trends en prognoses van de prevalentie van baarmoederhalskanker in de periode 1990-2010 in Nederland. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Absolute prevalentie van baarmoederhalskanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 34

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

 4476  5922 5479-6365 7008 6348-7669

1594 1055 785-1325 419  0-848

6466 7367 6836-7899 7874  7071-8676

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Incidentie van baarmoederkanker

Figuur 44
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Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van baarmoederkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor 

de verschillende leeftijdsgroepen.
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Baarmoederkanker

De incidentie van baarmoederkanker is al jaren stabiel tot licht stijgend en zal ook in

de nabije toekomst waarschijnlijk gelijk blijven op ongeveer 16 per 100.000 vrouwen

per jaar. In 2000 werden bijna 1.500 vrouwen gediagnosticeerd met baarmoederkanker.

Naar verwachting zal dat in 2015, vooral door demografische veranderingen, zijn

gestegen naar ruim 2.000. Door de toename van overgewicht als risicofactor voor

baarmoederkanker (60% verhoogd risico door overgewicht, zie verder scenario

‘Overgewicht en kanker’) zou de incidentie in de nabije toekomst wel eens sterker

kunnen stijgen dan verwacht op basis van de afgelopen jaren. 
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van baarmoederkanker 
met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 35

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

640 812 722-902 943 809-1077 1023  839-120

812 884 804-965 944  841-1047 1077 938- 1216

1457  1706 1590-1822 1903 1743-2064 2128   1907-2349

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Sterfte ten gevolge van baarmoederkanker

Figuur 45
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De trends en prognoses van sterfte ten gevolge van baarmoederkanker in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen.
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De sterfte aan baarmoederkanker is lange tijd dalende geweest, maar lijkt nu te

stabiliseren bij vrouwen van 35 tot 64 jaar. Bij vrouwen van 65 jaar en ouder zou de

sterfte de komende jaren nog iets kunnen afnemen. 
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van baarmoederkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 36

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

64 78 53-103 89 54-123 91  48-134

251 244 202-287 254  199-309 265 194-335

 316  317 269-365  326 266-387 334  260-409

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Overleving van baarmoederkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 46
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van baarmoederkanker, in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen (A, B, C)
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De 3- en 5-jaars overleving is nauwelijks verbeterd bij vrouwen in de leeftijd van 35 tot

64 jaar. Bij vrouwen van 65 jaar en ouder werd wel een verbetering waargenomen

(10%-punten in de 3-jaars overleving). Dit kan voor een deel verklaard worden omdat

vrouwen steeds sneller met klachten (onregelmatig bloedverlies of bloedverlies na de

overgang) naar de dokter gaan en dan al in eerder stadium van de ziekte behandeld

kunnen worden.
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Prevalentie van baarmoederkanker

Figuur 47
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De trends en prognoses van de prevalentie van baarmoederkanker in de periode 1990-2015 in Nederland voor 

de verschillende leeftijdsgroepen.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1990 1995 2000 2005 2010 2015

De prevalentie van baarmoederkanker vertoont een stijging van ongeveer 2% per jaar

bij vrouwen van 65 jaar en ouder. Door de sterk verouderende bevolking zal het

absolute aantal vrouwen met baarmoederkanker echter stijgen van 14.000 in 2000

tot ruim 25.000 in 2015 (78% toename). 
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Absolute prevalentie van baarmoederkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 37

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

4808 5859 5384-6334 7045 6275-7816  7452  6412-8491

9987 11222 10571-11872 12754     11766-13741 15361 13900-16822

 14829 17647 16722-18571 21308 19606-23010 25728 22781-28676

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Incidentie van eierstokkanker

Figuur 48
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De trends en prognoses van de incidentie van eierstokkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen.

0

10

20

30

40

50

60

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Eierstokkanker

Het voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfer voor eierstokkanker in Nederland

was in 2000 12 per 100.000 vrouwen ofwel 1.100 nieuwe gevallen per jaar. In de jaren

90 daalde de incidentie gemiddeld met 2% per jaar, met een iets sterkere daling bij

vrouwen in de leeftijd 35 tot 64 jaar. Hiervoor lijkt het toegenomen pilgebruik 

sinds de jaren 60 verantwoordelijk, aangezien dit een beschermend effect heeft op

het ontstaan van eierstokkanker. Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van

eierstokkanker zal in de komende jaren naar verwachting nauwelijks veranderen,
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van eierstokkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 38

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

514 550 481-619 515 423-608  440  324-556

 564 590 515-665 570     471-670 589 451-727

  1116 1190 1099-1282  1161 1052-1270 1134 1006-1262

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Sterfte ten gevolge van eierstokkanker

Figuur 49
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De trends en prognoses van sterfte ten gevolge van eierstokkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
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hoewel het nog niet duidelijk is wat het effect zal zijn van het feit dat de pil

inmiddels is verwijderd uit het ziekenfondspakket.  

De sterfte door eierstokkanker vertoont sinds midden jaren 70 een aanzienlijke

daling die zich ook in de nabije toekomst zal voortzetten. Bij vrouwen in de

leeftijdsgroep 35 tot 64 jaar werd er in de periode 1990 tot 2000 een aanzienlijke

daling van 4% per jaar waargenomen. Bij vrouwen van 65 jaar en ouder was deze

daling 1,5% per jaar. Naar verwachting zal deze afname doorzetten in de komende

jaren en zullen er in 2015 100 vrouwen per jaar minder overlijden aan de gevolgen 

van eierstokkanker dan in 2000. 
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van eierstokkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 39

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

294 261 212-311  214 146-282  141  55-227

   606 650 578-722 635    542-727 628 504-752

  910 923 835-1011  866  749-982 793 641-945

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Overleving van eierstokkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 50
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van eierstokkanker, in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen (A, B, C).

Bij vrouwen 65+ jaar zijn de aantallen te klein om de 10-jaars overleving te berekenen.
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In vergelijking met andere vormen van kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen

kent eierstokkanker een minder gunstige overleving, door een gemiddeld

vergevorderd stadium bij diagnose. Vrouwen gaan vaak pas in een laat stadium naar

de dokter omdat eierstokkanker onduidelijke symptomen (vage buikklachten) geeft. 

De overleving is bij vrouwen in de leeftijd van 35 tot 64 jaar de laatste jaren

aanzienlijk verbeterd. De 5-jaars overleving verbeterde van 20% in jaren 70 tot 50%

eind jaren 90. Een betere stagering en intensievere behandeling waren hier de

oorzaak van
29

. Bij vrouwen van 65 jaar en ouder trad er geen verandering op in de

overleving. 
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Prevalentie van eierstokkanker

Figuur 51
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De trends en prognoses van de prevalentie van eierstokkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen.
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De prevalentie van eierstokkanker was in 2000 84 per 100.000 vrouwen, ofwel bijna

7.500 vrouwen. De prevalentie steeg in de jaren 90 met gemiddeld 2% per jaar, en

deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in de nabije toekomst. In combinatie

met de verouderende bevolking zou dan de prevalentie van eierstokkanker in 2015

komen op ruim 12.000 vrouwen.
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Absolute prevalentie van eierstokkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 40

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

3842 4482 4073-4891  5167 4525-5809  5518  4660-6375

   3212 3759 3392-4125 4443   3885-5002 5612 4772-6453

   7491 8771 8141-9400  10381  9286-11476 12249 10523-13974

Leeftijd

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Prostaatkanker

Prostaatkanker is met longkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij

mannen. Het betreft bijna een vijfde van alle nieuwe gevallen van kanker bij mannen

en het is de meest frequente tumor boven het 65ste jaar. Het voor leeftijd

gestandaardiseerde incidentiecijfer in Nederland in 2000 was 87 per 100.000 mannen.

Bijna 6.900 mannen werden gediagnosticeerd met prostaatkanker in 2000. 

De incidentie van prostaatkanker is sinds begin jaren 90 aanzienlijk gestegen, door

het op grote schaal toepassen van vroegdiagnostiek door middel van een test
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Incidentie van prostaatkanker

Figuur 52
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De trends en prognoses van de incidentie van prostaatkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van prostaatkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 41

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

56 33-79 78 37-118  100 34-165

 2900  4270 4044-4496  5947 5606-6288 7874 7387-8361

  3951 5134 4664-5605 5945 5204-6685 7071 5975-8166

6892 9510 9141-9878 12032  11477-12586 15120 14321-15919

Leeftijd

25-49

Mannen

50-69

70+

Alle lftd

41



Sterfte ten gevolge van prostaatkanker

Figuur 53
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De trends en prognoses van sterfte ten gevolge van prostaatkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1990 1995 2000 2005 2010 2015

waarbij de hoeveelheid prostaat specifiek antigeen (PSA) in het bloed wordt bepaald.

Er wordt momenteel uitgezocht in hoeverre een bevolkingsonderzoek daadwerkelijk

tot verlaging leidt van de sterfte
30

. Eind jaren 90 steeg de incidentie met gemiddeld

3% per jaar. Onduidelijk is wanneer de waargenomen incidentietoename bij mannen

van 70 jaar en ouder zal afvlakken in de toekomst. Indien de incidentie in deze groep

blijft stijgen zoals in de meest recente jaren zou het aantal nieuwe diagnoses stijgen

tot 15.000 per jaar in 2015. Deze sterke toename in het absolute aantal nieuwe

kankergevallen op jaarbasis is voor een belangrijk deel te verklaren door de toename

van het aantal ouderen. 

Indien het incidentiecijfer in alle leeftijdsgroepen gelijk blijft aan dat van 2000 ,

zal het aantal nieuwe gevallen alleen al door vergrijzing van de bevolking toenemen

tot ongeveer 9.500 per jaar in 2015.

Over de risicofactoren voor prostaatkanker is tot op heden maar weinig bekend. 
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De sterfte ten gevolge van prostaatkanker nam begin jaren 90 ook toe, echter

beduidend minder sterk dan de incidentie. Het sterftecijfer lijkt inmiddels stabiel en

zal naar verwachting niet veranderen in de nabije toekomst. Alleen bij mannen van

70 jaar en ouder zal naar verwachting het sterftecijfer nog in lichte mate toenemen

de komende jaren. Echter, door de vergrijzing neemt ook hier het jaarlijks aantal

sterfgevallen ten gevolge van prostaatkanker toe van 2.300 in 2000 tot 3.500 in 2015.

Indien het sterftecijfer bij mannen in de leeftijd van 70 jaar en ouder gelijk blijft aan

dat van 2000 , zal het aantal sterfgevallen ten gevolge van prostaatkanker alleen

al door toename van het aantal mannen in deze leeftijdsgroep stijgen tot ongeveer

2.400 per jaar in 2015.

Voor alle leeftijdsgroepen is er sinds de jaren 80 een aanzienlijke verbetering in

overleving opgetreden. Door het via de PSA-test bewerkstelligde toegenomen

publieke bewustzijn van prostaatkanker heeft er een verschuiving naar een vroeger

stadium bij diagnose plaatsgevonden
31;32

. Met betrekking tot behandeling van vroege

prostaatkanker zijn minder invasieve behandelingen (brachytherapie en ‘wait and

see policy’) in opmars: er is meer aandacht voor kwaliteit van leven, bij deze veelal

oudere patiëntengroep. 
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van prostaatkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 42

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

3 0-8 3 0-7  2 0-7

 785 443 383-502  505 421-589 572  454-690

  1579 2336  2169-2504 2684 2432-2936 3039 2676-3401

2367 2780 2634-2927 3168  2965-3370 3571 3294-3849

Leeftijd

25-49

Mannen

50-69

70+

Alle lftd

3



Overleving van prostaatkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 54
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van prostaatkanker, in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen (A, B, C).
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Absolute prevalentie van prostaatkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 43

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

112 25-198 195 0-426 316 0-829

9259 13787 13178-14396  19852 18858-20847 27311  25819-28803

  24430  33760  32648-34873 44964 43165-46764  59151     56464-61839

33735  52852 50974-54730 82766  76571-92961 147697 35438-259956

Leeftijd

25-49

Mannen

50-69

70+

Alle lftd

46

De toenemende incidentie in combinatie met verbeterde overleving hebben

geresulteerd in een aanzienlijke toename van de prevalentie van prostaatkanker. 

In 2000 waren er naar schatting in Nederland 33.000 mannen met prostaatkanker

in leven. Dit aantal zal naar verwachting sterk stijgen (20% toename per jaar) in de

toekomst tot meer dan 140.000 mannen met prostaatkanker in leven in 2015. 

De prevalentiefiguur laat duidelijk zien dat de sterkste toename zal zijn bij mannen

van 70 jaar en ouder. Indien het prevalentiecijfer bij mannen in de leeftijd van 70 jaar

en ouder gelijk blijft aan dat van 2000 , zal de absolute prevalentie in deze

leeftijdsgroep ‘slechts’ toenemen van ruim 24.000 tot ongeveer 35.000 in 2015.

143 Trends en prognoses

Prevalentie van prostaatkanker

Figuur 55
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De trends en prognoses van de prevalentie van prostaatkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van zaadbalkanker met
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 44

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

310 267-353 342 293-392

 192  244 198-290  286 217-354

7  11 2-19 12  0-25

498 605 534-677  728   619-836

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

293

Zaadbalkanker

Het voor leeftijd gecorrigeerde incidentiecijfer van zaadbalkanker was in Nederland

in 2000 6 per 100.000 mannen, er werden in dat jaar bijna 500 mannen met

zaadbalkanker gediagnosticeerd. De incidentie van zaadbalkanker is het hoogst 

bij jonge mannen in de leeftijd van 15 tot 34 jaar: 12 per 100.000. In deze groep steeg

de incidentie van zaadbalkanker aanzienlijk (5% per jaar) gedurende de periode 1990
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Incidentie van zaadbalkanker

Figuur 56
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De trends en prognoses van de incidentie van zaadbalkanker in de periode 1990-2010 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen. De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Sterfte ten gevolge van zaadbalkanker

Figuur 57

35–64 jaar

65+ jaar

15–34 jaar

Alle leeftijden

Mannen

Sterfte per 100.000 mannen

Bron: CBS

De trends en prognoses van sterfte ten gevolge van zaadbalkanker in de periode 1990-2010 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen. De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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tot 2000. Deze stijging zal zich naar verwachting doorzetten in de nabije toekomst.

Over de oorzaken van zaadbalkanker en deze recente stijging is nog maar weinig

bekend. Wel blijkt dat de kans op zaadbalkanker groter is bij mannen bij wie (één

van) de zaadballen rond de geboorte niet (was) waren ingedaald en bij mannen die

familieleden hebben die zaadbalkanker hebben (gehad). 
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van zaadbalkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 45

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

9 1-16 8 0-17

 6  14 3-24  15 0-32

5  2 0-4 1 0-3

25 20 9-31 17   5-28

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

14



Overleving van zaadbalkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 58
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van zaadbalkanker, in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen (A, B, C).
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NB: Bij 65+ jaar zijn de aantallen

te klein om betrouwbaar de overleving
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Het aantal mannen dat jaarlijks aan zaadbalkanker overlijdt (het sterftecijfer) is vrijwel

onveranderd gebleven in de afgelopen jaren. Dit, terwijl de incidentie ondertussen

aanzienlijk steeg. Dat betekent dus dat de overleving van zaadbalkanker ook

aanzienlijk is  gestegen vanaf begin jaren 70. De 5-jaars overleving is sinds begin

jaren 90 redelijk constant en ligt op 92%.

Door de sterk toegenomen incidentie en goede overleving is de prevalentie van

zaadbalkanker de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en die trend zal naar alle

waarschijnlijkheid doorzetten in de komende jaren. De prognoses tot 2015 lijken

niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Prevalentie van zaadbalkanker

Figuur 59
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De trends en prognoses van de prevalentie van zaadbalkanker in de periode 1990-2010 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen. 

De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.
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Absolute prevalentie van zaadbalkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 46

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

 1711 1507-1915 1940 1672-2207

 3175 4501   4000-5002 6361 5173-7550

294 292 189-394 290 143-437

4911 6871  6192-7550  10749   3221-18277

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

1427



Incidentie van blaaskanker

Figuur 60
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De trends en prognoses van de incidentie van blaaskanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van blaaskanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 47

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

520 455-585 555 464-645 523 411-634

 1283 1501  1393-1608 1694  1546-1843  1975  1764-2186

1809 2013  1880-2145 2239   2052-2425  2485 2225-2745

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

125

520

126 93-157 132 89-175 127  73-181

400 457 400-515 498 424-572 561 464-658

533 591  523-658 647 556-737   711    590-832

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

De voor leeftijd gecorrigeerde incidentie was in Nederland in 2000 23 per 100.000

mannen en 7 per 100.000 vrouwen, 1.800 mannen en 500 vrouwen werden

gediagnosticeerd met blaaskanker in dat jaar. Roken is de belangrijkste bekende

risicofactor voor blaaskanker. Door het dalend aantal rokers onder mannen, nam de

incidentie bij mannen sinds de jaren 80 af. Naar verwachting zal het incidentiecijfer

voor blaaskanker de komende jaren stabiel blijven. Sinds enkele jaren wordt er een

lichte toename (1% per jaar) van de incidentie bij oudere vrouwen (65 jaar en ouder)

waargenomen. Deze trend zal naar verwachting doorzetten in de nabije toekomst.

In de verouderende bevolking zal het aantal mannen en vrouwen dat jaarlijks met

deze kanker gediagnosticeerd wordt wél sterk stijgen tot bijna 2.500 mannen (35%

stijging) en 700 vrouwen (30% stijging) in 2015.  
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Sterfte ten gevolge van blaaskanker

Figuur 61

35–64 jaar

65+ jaar

Alle leeftijden

A
Mannen

Sterfte per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Sterfte per 100.000 vrouwen

Bron: CBS

De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van blaaskanker in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van blaaskanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 48

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

129 98-159 131 93-169 118 76-160

658 675 601-750 704  600-808  739  590-887

798 810  733-887 852  754-950  892 768-1015

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

58

140

47 36-80 60 31-88 61  25-97

266 276 225-327 260 196-325 245 165-325

314 329 280-378 316 285-375 304   236-372

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

In de periode tussen 1950 en 1980 is de sterfte ten gevolge van blaaskanker bij mannen

sterk toegenomen. Tussen 1980 en 1990 stabiliseerde dit en vanaf 1990 wordt zelfs

een afname in de sterfte van 1,5 tot 2% per jaar waargenomen. De sterfte door

blaaskanker bij oudere mannen zal naar verwachting nog iets verder afnemen om

dan af te vlakken en te stabiliseren
33

. Bij mannen komt de trend in de sterfte ten

gevolge van blaaskanker sterk overeen met de trend in longkanker. Bij vrouwen

(waar het om veel kleinere aantallen gaat) is de sterfte sinds 1950 constant. 

De invloed van veranderingen in rookgewoonten is bij vrouwen niet geheel duidelijk,

aangezien de trend van blaaskanker afwijkt van die van longkanker. Dit valt mogelijk

te verklaren doordat het langer duurt voordat iemand blaaskanker ontwikkelt in

vergelijking tot longkanker. In dat geval zou de sterfte bij vrouwen in de nabije

toekomst wel toenemen, in tegenstelling tot de prognoses die werden gemaakt op

basis van de trends in de afgelopen jaren. 
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Overleving van blaaskanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 62

1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van blaaskanker in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D, F) voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Bij vrouwen 35-64 jaar zijn de aantallen te klein om betrouwbaar de 10-jaars overleving in de periode 1990-1995 te 

berekenen.
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Prevalentie van blaaskanker

Figuur 63
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Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van blaaskanker in de periode 1990-2015 in de IKZ-regio, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

Absolute prevalentie van blaaskanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 49

 2300 2019-2581 2281 1881-2682 2004 1539-2469

7975  8587 7968-9207 9341  8321-10361  10477  8907-12046

10335 10943   10259-11627  11711  10603-12819  12643 10971-14315

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

727

2312

606 556-898 821 540-1101 831  453-1209

2086 2399 2046-2753 2919   2236-3603 3702 2488-4915

2708 3237  2816-3658 4127  2730-5523  6466   0-16908

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

Er is geen duidelijke trend te waar te nemen in de overleving van blaaskanker door

de tijd. De relatieve 5-jaars overleving ligt voor mannen, afhankelijk van de leeftijd,

tussen de 55% en 65%, bij vrouwen tussen de 45% en 55%. De interpretatie van de

overlevingscijfers wordt bemoeilijkt door de huidige scherpere classificatie van

kwaadaardig gedrag van de blaaskanker door de patholoog.

In navolging op de licht toenemende incidentie bij oudere vrouwen is ook de

prevalentie van blaaskanker in deze groep licht toegenomen (1,5% per jaar) in de

afgelopen jaren. In absolute zin betekent dat, dat er in vijftien jaar een verdubbeling

van de absolute prevalentie van blaaskanker bij vrouwen verwacht kan worden. 

De prevalentie van blaaskanker bij mannen is juist aan het afnemen met gemiddeld

1,5% per jaar. Toch zal door de verouderende bevolking ook de absolute prevalentie bij

mannen blijven stijgen tot 2015, zij het in mindere mate (22% in vijftien jaar).
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Incidentie van nierkanker

Figuur 64

35–64 jaar

65+ jaar

Alle leeftijden

A
Mannen

Incidentie per 100.000 mannen

B
Vrouwen

Incidentie per 100.000 vrouwen

Bron: NKR

De trends en prognoses van de incidentie van nierkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Nierkanker

155 Trends en prognoses

3.16



Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van nierkanker met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 50

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

 429 370-488 449 369-529 428 329-526

454   514 450-577 573 486-660  676 551-801

862 964   880-1050  1044  931-1157  1126 778-1273

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

197

386

205 156-238 193 137-249  170   99-240

371 413  358-467 448    379-518  520 426-614

593  626 557-695    653    563-744 705   587-824

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

Het voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfer voor nierkanker was in Nederland

in 2000 11 per 100.000 mannen en 6 per 100.000 vrouwen. Ruim 800 mannen en

bijna 600 vrouwen kregen in dat jaar nierkanker. De incidentie van nierkanker is in

de afgelopen decennia redelijk stabiel geweest en daar lijkt in de nabije toekomst

ook geen sterke verandering in te komen. Door demografische veranderingen zal het

jaarlijks aantal nieuwe gevallen van nierkanker echter stijgen tot 1.100 bij mannen

en 700 bij vrouwen in 2015. Over de risicofactoren voor nierkanker is weinig bekend.

Roken is een risicofactor.

De sterfte aan nierkanker is bij mannen en vrouwen sinds de jaren 70 stabiel, zodat

daar op korte termijn geen verandering in te verwachten is. Door demografische

veranderingen zal ook het jaarlijks aantal sterfgevallen ten gevolge van nierkanker

stijgen naar 700 bij mannen en ruim 400 bij vrouwen in 2015.
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Sterfte ten gevolge van nierkanker

Figuur 65
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Bron: CBS

De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van nierkanker in de periode 1990-2015 in Nederland, voor 

de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Aantal sterfgevallen ten gevolge van nierkanker met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 51

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

 196 156-236 205 151-260 195 127-264

329    376 318-434 431 349-513  514 395-633

516 576   510-643  641  550-731 707  586-828

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

89

185

82 63-114 95 61-128  101   56-147

272 290  244-336 310     251-369  346 267-424

355  380 326-433   405   335-475  435   344-525

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd

De overleving bij nierkanker is verbeterd sinds begin jaren 70 met 10%-punten. 

De 5-jaars overleving ligt momenteel rond 50% bij mannen en rond 60% bij vrouwen. 

Door de gelijk gebleven incidentie in combinatie met een verbeterde overleving is de

prevalentie van nierkanker de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Met name bij mannen

en vrouwen van 65 jaar en ouder werd een aanzienlijke toename (7% respectievelijk

3% per jaar) waargenomen. Dit zal zich naar verwachting de komende jaren

doorzetten, waardoor de absolute prevalentie in 2015 meer dan verdubbeld zal zijn

ten opzichte van 2000. 
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Overleving van nierkanker 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 66
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De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van nierkanker in de periode 1970-2001 in de 

IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D, F) voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Bij mannen 65+ jaar zijn de aantallen te klein om betrouwbaar de 10-jaars overleving te berekenen.
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Prevalentie van nierkanker

Figuur 67
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De trends en prognoses van de prevalentie van nierkanker in de periode 1990-2015 in de IKZ-regio, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Absolute prevalentie van nierkanker met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 52

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

 2066 1779-2353  2358 1896-2820 2448 1830-3067

2572   3360 3021-3698 4397 3851-4943  5989 5132-6845

4402  5716   5259-6174  7088  6356-7819  8798  7723-9872

Leeftijd

35-64

Mannen

65+

Alle lftd

1316

1686

1049 1075-1556 1576 1155-1998    1722   1108-2337

2260 2678  2376-2980 3195     2746-3645  4029 3379-4680

3422  4517 4000-5033 6239   5055-7423    9378   6532-12225

35-64

Vrouwen

65+

Alle lftd
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van het Hodgkin lymfoom 
met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 53

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

75 53-97 73 47-100 75 43-107

86  99 71-126 103   68-138  103  61-146

  32   21 9-33  19 6-32  19 4-34

219 206  168-245 207 160-254  209  151-266

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

77

87

68  54-99  82 55-109 90 57-123

 39  42 24-61  40 16-64 35 6-63

  31   24 11-37  23   8-37    23 5-40

145 156  122-189 161  118-203  167 114-220

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd

Lymfeklierkanker

Hoewel door onderzoek de laatste jaren steeds meer vormen van lymfeklierkanker

kunnen worden onderscheiden wordt er in dit rapport vastgehouden aan de

‘klassieke’ tweedeling van het Hodgkin lymfoom, de nieuwe benaming voor de ziekte

van Hodgkin, en de overige vormen van lymfeklierkanker (non-Hodgkin lymfoom).

Het non-Hodgkin lymfoom komt drie keer zo vaak voor als het Hodgkin lymfoom en

treft vooral mensen boven 50 jaar. Het Hodgkin lymfoom komt juist het meest

frequent voor bij jongere mensen.

Hodgkin lymfoom
Het voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfer voor mannen en vrouwen in

Nederland schommelt al jaren rond de 2 per 100.000 personen. In 2000 werden 350

mensen met het Hodgkin lymfoom gediagnosticeerd. 
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Incidentie van Hodgkin lymfoom

Figuur 68
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De trends en prognoses van de incidentie van het Hodgkin lymfoom in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Sterfte ten gevolge van Hodgkin lymfoom

Figuur 69
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De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van het Hodgkin lymfoom in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.

0

5

1990 1995 2000 2005 2010 2015

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1990 1995 2000 2005 2010 2015



Naar verwachting zal de incidentie van het Hodgkin lymfoom niet sterk veranderen

in de nabije toekomst. Door de aanzienlijk verbeterde overleving, die momenteel

boven de 80% na  vijf jaar ligt, is de sterfte ten gevolge van het Hodgkin lymfoom de

afgelopen jaren afgenomen. Hoewel het in absolute zin om kleine aantallen gaat, is

de prevalentie van deze vorm van kanker aanzienlijk gestegen in de periode van 1990

tot 2000 (2 tot 3% per jaar). Omdat de prognoses na 2010 irreëel leken, staan in dit

rapport prevalentieprognoses tot 2010 vermeld. 
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Aantal sterfgevallen ten gevolge het Hodgkin lymfoom met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 54

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

5 0-11 5 0-13 6 0-16

16  13 4-23 12  1-23  10 0-22

  22   16 6-26  14 3-25  13 1-25

48 37  21-53 37 16-57 38  10-66

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

2

10

7  0-5 1 0-3 1 0-3

7  5 0-10  3 0-8 2 0-5

  24   26 11-40  26  7-44    27 2-51

38 37 20-54 42  14-69  52 0-107

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd
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Overleving van Hodgkin lymfoom 
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 70
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Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van het Hodgkin lymfoom in de periode 1970-2001 in 

de IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D) voor de verschillende leeftijdsgroepen. 
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Prevalentie van Hodgkin lymfoom

Figuur 71
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De trends en prognoses van de prevalentie van het Hodgkin lymfoom in de periode 1990-2010 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Absolute prevalentie van het Hodgkin lymfoom met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 55

NB: De prognoses tot 2015 lijken niet reëel en worden daarom niet getoond.

2000 2005 95% BI 2010 95% BI

1181 924-1439 1835 1191-2479

1386  1479 1243-1715 1535 1183-1888

  264   296 147-445  364 102-626

2503 3409  2599-4219

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

651

789

593 515-787 707 520-894

1087 1297 1039-1555 1675 1120-2231

  247   338 176-500  582 27-1138

1944 2339 1986-2691 3106  2254-3958

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



Incidentie van non-Hodgkin lymfoom

Figuur 72
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De trends en prognoses van de incidentie van het non-Hodgkin lymfoom in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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De incidentie van het non-Hodgkin lymfoom was in de jaren 90 redelijk stabiel, 

en lag rond de 14 per 100.000 mannen en 12 per 100.000 vrouwen. In 2000 werden

bijna 1.200 mannen en 1.000 vrouwen gediagnosticeerd met non-Hodgkin lymfoom.

Begin jaren 70 was de incidentie 4 per 100.000 mannen en 3 per 100.000 vrouwen.

Sinds de jaren 70 is de incidentie en sterfte aanzienlijk gestegen zonder duidelijke

externe redenen, hoewel de verbeterde diagnostiek waarschijnlijk daaraan bijdroeg.

Sinds begin jaren 90 is de incidentie niet verder gestegen. 

De oorzaak van maligne lymfomen is onbekend, hoewel het vaker voorkomt bij

mensen met een verminderde immuniteit, omdat ze bijvoorbeeld HIV hebben of

immunosuppressieve middelen nemen. Non-Hodgkin lymfomen bestaan uit een

zeer heterogene groep van kwaadaardige kankers van het lymfatisch weefsel: er is

onderscheid tussen laaggradige en meer agressieve varianten (‘intermediate’ en

‘high grade’); daarnaast zijn er nog enkele zeldzame vormen, meestal met een

gunstige prognose. Een andere indeling is die in nodale en extranodale (primair niet

in lymfeklieren maar in organen, zoals maag, dikke darm, huid, zaadbal ontstaand). 
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Aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen van het non-Hodgkin 
lymfoom met een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 56

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

54 34-74 48 25-71 46 17-74

 502  579 511-647 621 530-711  616 506-727

 609    627 558-696  707 612-802  836 701-972

1193 1282   1182-1381 1393 1259-1526 1509  1331-1685

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

39

61

30 23-55 40 21-59 43 19-66

380  432 375-489   489 414-565 515  422-608

  564   614 546-681   639  553-726     700  585-815

 982 1098 1006-1190 1167   1050-1283  1258 1102-1414

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd



171 Trends en prognoses

Sterfte ten gevolge van non-Hodgkin lymfoom

Figuur 73
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De trends en prognoses van de sterfte ten gevolge van het non-Hodgkin lymfoom in de periode 1990-2015 in 

Nederland, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Omdat het non-Hodgkin lymfoom vooral bij ouderen voorkomt, zullen demografische

veranderingen het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van kanker sterk beïnvloeden.

Ondanks gelijkblijvende incidentie zullen er in 2015 600 meer patiënten per jaar

worden gediagnosticeerd met deze vorm kanker. De sterfte ten gevolge van het non-

Hodgkin lymfoom is ook gelijk gebleven in de afgelopen jaren en was in 2000 0,5 per

100.000 personen. Naar verwachting zal dit cijfer ook de komende jaren gelijk blijven.

Bij het non-Hodgkin lymfoom is de overleving minder sterk verbeterd dan bij de

ziekte van Hodgkin. Toch werd ook bij deze vorm van kanker een verbetering gezien

in de afgelopen decennia. De 5-jaars overleving ligt gemiddeld rond 55% maar er

bestaan sterke verschillen tussen leeftijdsgroepen en de verschillende varianten (zie

hiernaast).
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Aantal sterfgevallen ten gevolge het non-Hodgkin lymfoom met 
een 95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2015

Tabel 57

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

18 7-30 19 4-33 21 2-39

 201 238 195-281 268 210-327  275 204-347

 379    424 367-481  479 400-558  559  447-672

600  679    606-751 762 662-861 850  716-985

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

15

17

13 2-28 26 0-61 51 0-152

116  143  110-177   158 113-204 160  104-216

   395  439 382-496    465  392-538     508   413-603

525 597 529-664  639   551-727  686 571-801

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd
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Overleving van non-Hodgkin lymfoom
Trends in relatieve overleving (%) van 1970-2001 

Figuur 74
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3 jaar

5 jaar

10 jaar

Bron: IKZ

De trends in de 1-, 3-, 5- en 10-jaars relatieve overleving van het non-Hodgkin lymfoom in de periode 1970-

2001 in de IKZ-regio, bij mannen (A, C, E) en vrouwen (B, D, F) voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Bij mannen en vrouwen 15-34 jaar zijn de aantallen te klein om betrouwbaar de overleving te berekenen en de bijbehorende 

figuren te maken.

A  Mannen, alle leeftijden B  Vrouwen, alle leeftijden

C  Mannen (35-64 jaar)

E  Mannen (65+ jaar)

D  Vrouwen (35-64 jaar)

F  Vrouwen (65+ jaar)
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Prevalentie van non-Hodgkin lymfoom

Figuur 75
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Bron: IKZ

De trends en prognoses van de prevalentie van het non-Hodgkin lymfoom in de periode 1990-2015 in de 

IKZ-regio, voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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De prevalentie van het non-Hodgkin lymfoom is de afgelopen jaren aanzienlijk

gestegen in alle leeftijdsgroepen. Het constante incidentiecijfer in combinatie met

de verbeterde overleving is hier de oorzaak van. De voor leeftijd gecorrigeerde

prevalentie steeg gemiddeld 2,5% per jaar. Bij mannen in de leeftijdsgroep 15 tot 34

jaar werd relatief de sterkste toename in prevalentie waargenomen. Die nam toe van

20 per 100.000 mannen in 1990 naar 40 per 100.000 mannen in 2002. Dit kan niet

verklaard worden door de toegenomen prevalentie van HIV, want de incidentie in

deze groep was constant vanaf begin jaren 90. De (recentelijk) sterk verbeterde

overleving van het non-Hodgkin lymfoom bij jonge mannen deed de prevalentie zo

toenemen. Naar verwachting zal de prevalentie van het non-Hodgkin lymfoom

verder doorstijgen en zullen in 2015 25.000 mensen in leven zijn die deze vorm van

kanker kregen. 
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Absolute prevalentie van het non-Hodgkin lymfoom met een 
95% betrouwbaarheidsinterval, 2000-2010

Tabel 58

2000 2005 95% BI 2010 95% BI 2015 95% BI

598 481-715 718 561-875  880 673-1087

 2711 3647 3312-3983 4572 4059-5085  5216 4545-5888

  2622    3166 2814-3518 3893  3320-4467  4995  4098-5892

 5957   8097   7437-8757 10916 9557-12275  14809  12204-17414

Leeftijd

15-34

Mannen

35-64

65+

Alle lftd

 250

514

202 170-329 398  138-658  643 48-1238

2013 2726  2427-3025   3426 2963-3888 3927  3310-4543

  2954 3854 3488-4220     4715  4165-5264     5908   5118-6699

5186 6847  6363-7331  8467    7732-9202 10263   9243-11283

15-34

Vrouwen

35-64

65+

Alle lftd
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Hoeveel patiënten zijn er in leven die ooit de diagnose kanker kregen? Hoeveel patiënten

krijgen te maken met een terugkerende tumor, of uitzaaiingen na de diagnose?

Welke zorgvraag hebben zij? Wie van hen kunnen we als genezen beschouwen?

Hebben ook genezen patiënten nog kankergerelateerde klachten en gaan zij nog

jaarlijks voor controle naar hun specialist? 

Overigens worden er naar schatting voor elke gediagnosticeerde kankerpatiënt 10

tot soms wel 50 personen verdacht van kanker. Bij deze mensen moet ook worden

uitgezocht of er al dan niet sprake is van ziekte. De prevalentie van kanker geeft dus

niet een compleet beeld van alle zorgvraag vóór de diagnose van kanker en de

bijbehorende zorgbelasting in de eerste en tweede lijn. Om een indruk te krijgen van

de aan prevalentie gerelateerde zorgvraag worden in dit hoofdstuk naast de

prevalentiecijfers ook bevindingen uit de literatuur, medisch dossieronderzoek in

het ziekenhuis en een vragenlijstonderzoek bij lange termijn overlevenden van

borstkanker besproken. 
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Prevalentie en zorgvraag4

In hoofdstuk 3 wordt per tumorsoort en voor verschillende leeftijdsgroepen

de trend en prognose van de 20-jaars prevalentie van kanker beschreven.

In dit hoofdstuk wordt de (veranderende) prevalentie van kanker nader

bekeken als illustratie voor de (veranderende) zorgvraag door kanker-

patiënten. Hoewel het incidentiecijfer een goede maat is voor het aantal

mensen dat zorg vraagt in de beginfase van hun ziekte (diagnose,

behandeling) en het kankerspecifieke sterftecijfer een goede maat is voor

het aantal mensen dat zorg vraagt in de laatste fase van hun ziekte (palliatie,

stervensbegeleiding), zijn prevalentiecijfersα nodig om een indruk te krijgen

van de zorgvraag van de grote groep patiënten tussen deze fasen in. 

α In dit hoofdstuk zullen we het steeds over het aantal patiënten met kanker hebben terwijl het eigenlijk het

aantal tumoren betreft. Aangezien echter elke tumor nieuwe zorgvraag behoeft is deze definiëring naar de

mening van de werkgroep gerechtvaardigd.
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20-Jaars kanker prevalentiecijfers op 1 januari 1990 en 1 januari 2002 in de IKZ-regio
geëxtrapoleerd naar de Nederlandse populatie

1 januari 1990 1 januari 2002 Verandering
1990-20021

Type kanker

Mannen

Strottenhoofd 258 4155 68,9 328 5424 66,2 31 -4

Maag 238 3924 63,9 237 3999 48,8 2 -24

Colon 575 9587 157,7 1019 17450 214,5 82 36

Rectum 395 6612 108,1 729 12174 148,9 84 38

Long 788 12603 210,6 838 13799 166,3 9 -21

Melanoom 168 2676 41,3 535 8674 102,6 224 148

Prostaat 808 14216 236,3 2277 39191 475,9 176 101

Zaadbal 177 2781 37,1 341 5508 64 98 73

Blaas 573 9486 157,9 620 10597 127,9 12 -19

Nier 158 2498 41 291 4747 58,4 90 42

Hodgkin lymfoom 111 1734 23,5 161 2616 31,4 51 34

Non-Hodgkin lymfoom 198 3170 49,4 413 6766 81,3 113 65

Alle vormen van kanker
3

5767 95174 1541 10018 168460 2047 77 33

Vrouwen

Strottenhoofd 26 420 5,8 56 921 9,8 119 69

Maag 147 2558 29,7 168 2978 26,1 16 -12

Colon 631 10992 125,8 1052 18635 162,3 70 29

Rectum 341 5819 70,3 507 8609 83 48 18

Long 118 1888 26,7 232 3771 41,9 100 57

Melanoom 346 5649 77,5 840 13688 157,4 142 103

Borst 3290 54260 727,5 5683 94072 1009 73 39

Baarmoederhals 303 4932 65,4 405 6595 75,3 34 15

Baarmoeder 607 10012 131,3 903 15078 152,3 51 16

Eierstok 295 4751 67 471 7657 85,7 61 28

Blaas 118 2011 23,6 163 2829 26,1 41 11

Nier 131 2179 27,9 211 3556 35,6 63 28

Hodgkin lymfoom 86 1415 18 119 1959 22,8 38 27

Non-Hodgkin lymfoom 153 2553 33 312 5244 53,7 105 63

Alle vormen van kanker
3

7709 128366 1665 13023 217901 2270 70 36

1

Procentuele verandering van het absolute aantal mensen met kanker (NL) of per 100.000 personen (ESR).
2

Voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfers (ESR).
3

Exclusief basaalcelkanker.

Bron: IKZ

Tabel 59
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Verandering van prevalentie in de periode
1990-2002
Om te kunnen vergelijken hoe de prevalentie van kanker is veranderd van 1990 tot

2002 kozen wij voor de verandering in de 20-jaars prevalentie. De 20-jaars prevalentie

op 1 januari 1990 betreft alle mensen die sinds 1 januari 1970 ooit de diagnose kanker

kregen. De 20-jaars prevalentie op 1 januari 2002 betreft alle mensen die sinds 

1 januari 1982 ooit de diagnose kanker kregen. De meting vond plaats in de IKZ-regio

en de cijfers werden geëxtrapoleerd naar de Nederlandse bevolkingsopbouw (zie voor

nadere uitleg prevalentiemethoden hoofdstuk 2) (tabel 59). 

In twaalf jaar tijd is de absolute 20-jaars prevalentie van kanker bij mannen in

Nederland met ruim 73.000 personen (77%) gestegen. Het voor leeftijd

gestandaardiseerde prevalentiecijfer steeg echter ‘slechts’ met 33%. Dit betekent dat

als de bevolkingsopbouw en omvang in 2000 precies hetzelfde was als in 1990, de 

prevalentie ‘slechts’ 33% zou zijn toegenomen. Echter, door de toename van het aantal

ouderen is de prevalentie 77% gestegen. De sterkste stijging trad op bij melanoom en

prostaatkanker. De totale kankerprevalentie bij mannen (ooit diagnose kanker en in

leven) wordt op 1 januari 2002 geschat op ongeveer 185.000. 

De kankerprevalentie bij mannen bestaat voor het grootste deel uit mannen die

prostaatkanker (39.000), dikkedarmkanker (29.000) of longkanker (13.000) kregen. 

In twaalf jaar tijd is de absolute 20-jaars prevalentie van kanker bij vrouwen met ruim

89.000 personen (70%) gestegen, terwijl het voor leeftijd gestandaardiseerde

prevalentiecijfer ‘slechts’ 36% steeg. Melanoom, strottenhoofd en non-Hodgkin

lymfoom vertoonden de sterkste stijging. De totale kankerprevalentie bij vrouwen

(ooit diagnose kanker en in leven) wordt op 1 januari 2002 geschat op ongeveer

270.000. De kankerprevalentie bij vrouwen bestaat voor het grootste deel uit vrouwen

die borstkanker (103.000), dikkedarmkanker (30.000) of baarmoederkanker (15.000)

kregen.

Regionale verschillen

Het effect van leeftijdsopbouw op het in leven zijnde aantal patiënten met kanker

wordt duidelijk bij de beschouwing van de 20-jaars kanker prevalentiecijfers in de

verschillende provincies. In dat geval wordt niet het voor leeftijd gestandaardiseerde

prevalentiecijfer gebruikt (waarbij gecorrigeerd wordt voor het verschil in

bevolkingsopbouw), maar geeft het bruto, niet voor leeftijd gestandaardiseerde

prevalentiecijfer, het duidelijkst de verschillen weer. Zo valt op dat in de provincie

Flevoland per 100.000 inwoners ruim 1.700 mensen met kanker in leven waren op 

1 januari 2000, tegen 2.522 in de provincie Limburg (bijna 1,5 keer zoveel) (tabel 60). 

De verschillen zijn het duidelijkst voor die vormen van kanker die vooral bij ouderen

voorkomen (dikkedarm-, prostaat- en baarmoederkanker). Er worden nauwelijks

verschillen gevonden bij kanker die vooral bij jongeren voorkomt (zaadbalkanker en

Hodgkin lymfoom). Deze regionale verschillen in prevalentie, verklaard door

demografische verschillen (zie ook hoofdstuk 2), hebben als gevolg dat de zorgvraag

ook sterk per regio kan verschillen.
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20-Jaars kanker prevalentiecijfers op 1 januari 2000 geëxtrapoleerd naar de provincies
Flevoland en Limburg

Flevoland Limburg

Type kanker

Strottenhoofd 76 13 28,1 419 71 42,9

Maag 59 37 30,3 321 222 47,6

Colon 230 228 144,4 1245 1388 230,7

Rectum 160 113 86,1 865 660 133,6

Long 211 55 83,9 1145 296 126,3

Melanoom 132 234 115,4 603 1029 143,0

Borst 7 1356 429,7 36 7247 638,2

Baarmoederhals - 116 36,6 - 502 44,0

Baarmoeder - 199 62,7 - 1167 102,3

Eierstok - 118 37,2 - 593 52,0

Prostaat 472 - 148,8 2613 - 229,0

Zaadbal 99 - 31,2 370 - 32,4

Blaas 149 36 58,3 804 213 89,1

Nier 71 50 38,1 367 272 56,0

Hodgkin lymfoom 47 38 26,8 181 141 28,2

Non-Hodgkin lymfoom 100 74 54,9 473 398 76,3

Alle vormen van kanker** 2368 3143 1737 12171 16614 2522

** Aantal mensen dat sinds 1980 ooit de diagnose kanker kreeg, uitgedrukt per 100.000 inwoners, en niet voor leeftijd

gestandaardiseerd (n/100.000).

** Exclusief basaalcelkanker.

Bron: IKZ/Primos

Tabel 60
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Prevalentie per huisarts en per ziekenhuis

De aantallen prevalente kankerpatiënten in een gemiddelde huisartspraktijk of

ziekenhuis staan weergegeven in tabel 61. Daaruit blijkt dat een gemiddelde

huisartspraktijk in 1990 ongeveer 32 patiënten met kanker in de praktijk kende, waar

dat twaalf jaar later al is opgelopen tot 55. Naar verwachting zal deze prevalentie in

2005, 2010 en 2015 zijn opgelopen tot respectievelijk 65, 80 en 98 patiënten met

kanker in de gemiddelde huisartspraktijk. Een middelgroot ziekenhuis ging in

twaalf jaar tijd van 2.200 patiënten naar 3.800 patiënten met kanker, waarbij kanker

van de dikke darm, huid, borst en prostaat voor de sterkste groei zorgden. 

Naar verwachting zal de prevalentie in een middelgroot ziekenhuis in 2005, 2010 en

2015 zijn opgelopen tot respectievelijk 4.500, 5.600 en 6.900 kankerpatiënten.
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4.3

De absolute 20-jaars kankerprevalentie op 1 januari 1990 en 1 januari 2002 per huisarts
(HA) en per ziekenhuis (ZKH). Het betreft hier absolute aantallen geëxtrapoleerd naar 
de Nederlandse populatie.

1 januari 1990 1 januari 2002

Type kanker

Mannen en vrouwen

Strottenhoofd 4575 0,7 46 6345 0,9 63

Maag 6482 0,9 65 6977 1,0 70

Dikke darm 33010 4,7 330 56868 8,1 569

Long 14491 2,1 145 17570 2,5 176

Melanoom 8325 1,2 83 22362 3,2 224

Borst 54260 7,8 543 94072 13,4 941

Baarmoederhals 4932 0,7 49 6595 0,9 66

Baarmoeder 10012 1,4 100 15078 2,2 151

Eierstok 4751 0,7 48 7657 1,1 77

Prostaat 14216 2,0 142 39191 5,6 392

Zaadbal 2781 0,4 28 5508 0,8 55

Blaas 11497 1,6 115 13426 1,9 134

Nier 4677 0,7 47 8303 1,2 83

Hodgkin lymfoom 3149 0,4 31 4575 0,7 46

Non-Hodgkin lymfoom 5723 0,8 57 12010 1,7 120

Alle vormen van kanker* 223540 32 2235 386361 55 3864

* Exclusief basaalcelkanker.

Bron: IKZ

Tabel 61
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Prevalentie kinderkanker

De prevalentie van kinderkanker betreft de personen die op kinderleeftijd (0 tot 14 jaar)

de diagnose kanker kregen (in de periode 1970 tot 1999) en op 1 januari 2000 in leven

zijn (tabel 62). Deze prevalentiecijfers bestaan dus uit personen die inmiddels de

volwassen leeftijd bereikt kunnen hebben. Dit in tegenstelling tot de presentatie van 

de prevalentie van kanker bij kinderen in hoofdstuk 3 (tabel 10 en figuur 14). Landelijk

zouden er naar schatting na extrapolatie van cijfers uit IKZ-regio ruim 4.000 

(ex-)kinderkankerpatiënten zijn. Hierbij ontbreken nog de overlevenden die voor 1970

gediagnosticeerd werden (toen was de kankerregistratie nog onvolledig), wat tot een

onderschatting van de totale prevalentie leidt. De overlevingspercentages van de

verschillende vormen van kinderkanker zijn zodanig gestegen dat er inmiddels een 
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4.4

Leeftijd op 1 januari 2000 
(absolute aantallen)

Type kanker

Jongens

Mediastinum 2 32 0,5 32 - - - - - -

Botten 10 161 2,1 - 16 32 32 - 65 16

Weke delen 9 145 2,1 16 16 16 49 48 - -

Melanoom 1 16 0,2 - - - - - 16 -

Zaadbal 2 32 0,5 16 - - 16 - - -

Nier 9 144 2,1 - 47 16 81 - - -

Oog 6 95 1,3 - 32 47 16 - - -

Centraal zenuwstelsel 30 481 6,7 32 16 142 130 65 33 63

Hodgkin lymfoom 14 226 3,1 - 16 47 65 48 49 -

Non-Hodgkin lymfoom 16 256 3,7 - 32 79 81 65 - -

ALL 40 641 9,2 49 110 158 195 113 16 -

ANLL 5 80 1,2 16 - 32 16 16 - -

CML 2 32 0,5 - 16 - 16 - - -

Overige haematologische 1 16 0,2 - - - - 16 - -

Alle vormen van kanker** 155 2487 35,2 162 316 649 714 387 180 79

** Voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfers (ESR).

** Exclusief basaalcelkanker. 

Tabel 62
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grote groep volwassenen is, die ooit een vorm van kinderkanker heeft doorgemaakt.

In deze groep zullen jonge mensen zonder enige klacht of bijzonderheid zijn, maar het is

ook mogelijk dat er klachten of nadelige effecten op lange termijn bestaan in deze groep

van ex-patiënten. Door systematisch al deze jonge mensen te onderzoeken, wordt de

gezondheidsstatus op het moment van onderzoek beoordeeld en de risico’s van het

ontstaan van effecten op lange termijn van de betreffende vorm van kinderkanker. 

In een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse kinderoncologische centra – verenigd

in de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) – worden sinds enige tijd de late

effecten van kanker en behandeling onderzocht. KWF Kankerbestrijding en de

Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) financieren dit initiatief. In de zogeheten LATER-

poliklinieken worden (jong-)volwassenen gezien, die in hun kinderjaren een vorm van

kanker gehad hebben. ‘LATER’ staat voor: LAnge Termijn Effect Registratie polikliniek.
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Leeftijd op 1 januari 2000 
(absolute aantallen)

Type kanker

Meisjes

Mediastinum 1 16 0,3 16 - - - - -

Botten 5 81 1,2 - - 48 16 17 -

Weke delen 2 34 0,5 16 - - - - 17

Melanoom 3 49 0,7 - - 32 - 17 -

Plaveiselcel 1 17 0,3 - - - - 17 -

Vagina 1 16 0,2 - - 16 - - -

Nier 5 79 1,2 - 47 16 16 - -

Oog 4 63 0,9 - 16 48 - - -

Centraal zenuwstelsel 17 282 4,2 49 - 63 49 69 52

Schildklier 1 16 0,2 - - 16 - - -

Bijnier 2 32 0,5 - 16 - 16 - -

Hodgkin lymfoom 4 68 0,9 - - 16 - 17 35

Non-Hodgkin lymfoom 5 83 1,1 - 16 - 33 - 35

ALL 30 486 7,2 16 173 79 114 104 -

ANLL 4 65 0,9 - 31 16 - 17 -

CML 1 16 0,2 - - 16 - - -

Overige leukemie 2 32 0,5 - - 16 16 - -

Overige haematologische 2 32 0,5 - - 16 16 - -

Alle vormen van kanker** 97 1581 23,2 97 330 428 310 260 156

NB: Deze prevalentiecijfers bestaan uit personen die inmiddels de volwassen leeftijd bereikt kunnen hebben. Dit in

tegenstelling tot de presentatie van de prevalentie van kanker bij kinderen in hoofdstuk 3 (tabel 10 en figuur 11).

Bron: IKZ
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Kinderen werden gediagnosticeerd in de periode 1970-1999 



1-, 5- en 10-Jaars prevalentie

Bij de presentatie van prevalentiecijfers is veel discussie mogelijk over de betekenis

van deze cijfers, met name als er inzicht wordt gevraagd in het aantal zorgvragenden.

De steeds in dit rapport gebruikte 20-jaars prevalentie bestaat uit mensen die van

‘nul’ (in jaar voorafgaande aan gekozen prevalentiedatum) tot twintig jaar geleden

kanker kregen en op moment van de prevalentiedatum nog in leven zijn. Het geeft

een goede benadering van het totaal van (ex-)kankerpatiënten in leven. Het is echter

wel een zeer heterogene groep van (ex-)kankerpatiënten. Een patiënt die in het jaar

voorafgaande aan de prevalentiedatum kanker kreeg, heeft een andere zorgvraag

dan iemand die vijf, tien of zelfs twintig jaar geleden kanker kreeg. Voor dat deel van

de prevalentie dat bestaat uit personen die ‘genezen’ zijn van kanker en daarvoor geen

zorg meer nodig zouden hebben wordt ook wel de term ‘cured proportion’ gebruikt.

Er zijn verschillende modelmatige benaderingen mogelijk om die proportie te

berekenen, maar veelal wordt gekozen voor een pragmatischer aanpak van indeling

van prevalentie naar periode (1-, 5- of 10-jaars prevalentie)
34-36

. In dat geval geeft de

1-jaars prevalentie het aantal personen weer dat in het jaar voorafgaande aan de

prevalentiedatum kanker kreeg én nog in leven is op de prevalentiedatum. 

Deze mensen zitten veelal in de diagnostische en behandelfase van de ziekte. 

Op 1 januari 2002 waren er in Nederland bijna 26.000 mannen en ruim 27.000 vrouwen

in leven die in 2001 gediagnosticeerd werden. De 5-jaars prevalentie bevat naast

personen in de diagnostische en primaire behandelfase, ook personen die in een

controlefase zitten of zelfs palliatief behandeld worden, terwijl de 10- en 20-jaars

prevalentie een steeds grotere proportie ‘genezen’ of ziektevrije personen bevat. 

Uit tabel 63 blijkt bijvoorbeeld dat bij mannen en vrouwen de 20-jaars prevalentie

voor 80% bestaat uit (ex-)patiënten die tot tien jaar geleden werden gediagnosticeerd.

De 20-jaars prevalentie omvat dus ‘maar’ 20% méér personen dan de 10-jaars

prevalentie. De algemene gedachte is dat deze 20% vooral bestaat uit ex-patiënten die

de kanker 'achter' zich hebben gelaten. Overigens verschillen deze cijfers sterk per

kanker: de 20-jaars prevalentie van longkanker bij vrouwen bestaat op 1 januari 2002

voor 36% uit patiënten die in 2001 longkanker kregen, terwijl slechts 3% meer dan

tien jaar geleden werd gediagnosticeerd. Ter vergelijking: de 20-jaars prevalentie van

baarmoederkanker op 1 januari 2002 bestond voor maar 9% uit vrouwen die in 2001

werden gediagnosticeerd, terwijl 30% van de prevalente gevallen meer dan tien jaar

geleden werd gediagnosticeerd. Bij die vormen van kanker met een slechte prognose,

zoals longkanker, geeft de 20-jaars prevalentie niet veel meer informatie dan de 

10-jaars prevalentie. Bij vormen van kanker met een goede prognose, zoals bijvoorbeeld

baarmoeder- of zaadbalkanker geeft de 20-jaars prevalentie een completer beeld van

het aantal ex-kankerpatiënten. 

Zorgprevalentie (‘Care prevalence’)

Een verdere verfijning van de prevalentie naar diagnosejaren zoals hierboven

beschreven, is de prevalentie naar zorgvraag, ook wel de ‘care prevalence’ genoemd.

Ruwweg is de zorgvraag door kankerpatiënten op te delen in verschillende fasen:

initiële fase (diagnostiek en primaire behandeling), follow-up fase (hier controle

genoemd), recidieffase (diagnostiek en behandeling recidief, uitsluiten van
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185 Prevalentie en zorgvraag

1-, 5- en 10-Jaars absolute kanker prevalentie uitgedrukt als percentage van de 20-jaars
prevalentie. Het betreft hier cijfers uit de IKZ-regio van 1 januari 2002, geëxtrapoleerd
naar de Nederlandse populatie

1-jaars 5-jaars 10-jaars 20-jaars

Type kanker

Mannen

Strottenhoofd 640 12 1979 36 3666 68 5424 100

Maag 828 21 1945 49 3065 77 3999 100

Colon 2547 15 9114 52 13693 78 17450 100

Rectum 1483 12 6600 54 9934 82 12174 100

Long 3656 26 8460 61 11418 83 13799 100

Melanoom 996 11 4071 47 6934 80 8674 100

Prostaat 6158 16 23630 60 35871 92 39191 100

Zaadbal 426 8 2016 37 3583 65 5508 100

Blaas 1296 12 5101 48 7740 73 10597 100

Nier 609 13 2086 44 3633 77 4747 100

Hodgkin lymfoom 97 4 850 32 1798 69 2616 100

Non-Hodgkin lymfoom 1140 17 3455 51 5264 78 6766 100

Alle vormen van kanker* 25977 15 89851 53 136702 81 168460 100

Vrouwen

Strottenhoofd 33 4 405 44 659 72 921 100

Maag 522 18 1196 40 2018 68 2978 100

Colon 3160 17 10247 55 15635 84 18635 100

Rectum 1260 15 4844 56 7441 86 8609 100

Long 1375 36 2890 77 3665 97 3771 100

Melanoom 1418 10 6211 45 11158 82 13688 100

Borst 10856 12 47344 50 77397 82 94072 100

Baarmoederhals 294 4 1965 30 4262 65 6595 100

Baarmoeder 1388 9 6085 40 10618 70 15078 100

Eierstok 798 10 3414 45 5475 72 7657 100

Blaas 503 18 1322 47 2141 76 2829 100

Nier 483 14 1685 47 2932 82 3556 100

Hodgkin lymfoom 136 7 696 36 1292 66 1959 100

Non-Hodgkin lymfoom 937 18 3130 60 4800 92 5244 100

Alle vormen van kanker* 27508 13 107901 50 174722 80 217901 100

* Exclusief basaalcelkanker.

Bron: IKZ
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uitzaaiingen) en een terminale fase. De controlefase kan eventueel nog verder worden

uitgesplitst naar intensieve (twee tot vier keer per jaar) en minder intensieve

controle (één keer per jaar). Voor planningen in de gezondheidszorg is het van

belang de toenemende kankerprevalentie te kunnen onderverdelen naar zorgvraag. 

Studies die schattingen maken van deze ‘care prevalence’ (zorgprevalentie) zijn

betrekkelijk nieuw. Uit een Italiaanse studie bij patiënten met colonkanker bleek aan

de hand van intensief dossieronderzoek dat van alle patiënten in leven op 1 januari 1992,

86% genezen was en 14% uiteindelijk zou overlijden aan de gevolgen van colonkanker
37

.

Tien procent van alle patiënten zat in de ‘initiële zorgfase’ van de ziekte, 26% had

intensieve controle nodig, 54% had minder intensieve controle nodig en 9% zat in

een recidief of metastase zorgfase. De auteurs merkten terecht op dat ondanks de

schatting dat 86% van de prevalentie bestond uit mensen die ‘genezen’ konden worden

beschouwd, deze mensen wél zorg nodig hebben voor de lichamelijke en psycholo-

gische gevolgen van diagnose en behandeling van colonkanker. Tevens zullen ‘genezen’

personen gecontroleerd moeten worden, omdat het op voorhand niet duidelijk is

wie helemaal genezen is. 

Een Amerikaanse studie beschreef de zorgvraag van patiënten met dikkedarmkanker

eveneens naar ziektestadium (initiële diagnose, postdiagnostische monitoring,

behandeling voor recidief/metastase en terminale zorg) en naar jaar van diagnose
38

.

De auteurs gebruikten hiervoor gegevens van de kankerregistratie die werden

gekoppeld aan verzekeringsgegevens van de kankerpatiënten (iets wat in Nederland

zeer moeilijk zou zijn in verband met de privacywetgeving). Zoals verwacht, was de

zorgvraag het grootst vlak na diagnose. Bij behandeling voor recidiverende/uitgezaaide

ziekte bereikte het percentage patiënten dat zorg ontving een piek in het vierde jaar na

diagnose. Een studie uit 1995 bestudeerde met behulp van vragenlijsten afgenomen bij

chirurgen de toenmalige praktijk van controles na operaties voor dikkedarmkanker in

Nederland
39

. Chirurgen vonden kwaliteitscontrole, verbeterde prognose en psycholo-

gische ondersteuning van de patiënten alledrie even geldige redenen voor controle.

Toen bleek dan ook dat 99% van de ziekenhuizen patiënten meer dan vijf jaar volgden. 

De zorgvraag van kankerpatiënten kan dus preciezer in kaart gebracht worden door

vragenlijstonderzoek bij artsen (hoewel dat vaak niet de werkelijk verleende zorg

weergeeft), het koppelen van gegevens van kankerregistratie met bijvoorbeeld

verzekeraars of apotheken (iets wat in Nederland alleen onder strenge voorwaarden

kan), of intensief dossieronderzoek. Met dat laatste kan dan het aantal diagnostische

testen (beeldvormend en laboratorium), controle bezoeken, of het optreden van

recidieven of metastasen per patiënt bepaald worden. Bij de kankerregistratie in

München (Duitsland) wordt sinds 1993 zo’n intensief dossieronderzoek uitgevoerd,

waardoor voor een aantal verschillende vormen van kanker inmiddels bekend is hoe

vaak, en na hoeveel maanden recidieven en metastasen optreden (zogeheten

‘population-based’ in tegenstelling tot gegevens afkomstig uit klinische trials)
40

.

Omdat de Duitse incidentie gegevens en stadiumverdeling bij diagnose zeer

vergelijkbaar zijn met de Nederlandse, deden wij de aanname dat ook het

voorkomen van recidieven en metastasen vergelijkbaar zal zijn tussen beide landen.

Daarom gebruikten wij Duitse gegevens over het optreden van recidieven en

metastasen in combinatie met gegevens uit de IKZ-kankerregistratie om schattingen

te maken van de proportie van personen die in de verschillende zorgfasen van de

ziekte zitten (zie tabel 64). 
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De kolom ‘Initiële zorgfase’ geeft een schatting van de patiënten die in 1999

gediagnosticeerd werden met kanker, in leven waren op 1 januari 2000 (= 1-jaars

prevalentie), en in opzet curatief werden behandeld. Daartoe werden patiënten

geëxcludeerd die bij diagnose al een uitzaaiing hadden (deze mensen hebben een

andere zorgvraag). De kolommen onder ‘Controle (follow-up)’ geven schattingen van

het aantal patiënten dat intensieve (één tot vier jaar na diagnose) en minder

intensieve (vijf tot negen jaar na diagnose) nazorg nodig heeft. De ‘controle (follow-up)’

groep is exclusief het aantal patiënten die een recidief of metastase ontwikkelen,

omdat dat weer een bepaalde zorgvraag met zich meebrengt. Het percentage in de

kolom ‘recidief ’ staat voor de proportie van de kankerprevalentie dat behandeld wordt

voor een recidief. De proportie patiënten dat in de terminale fase zit is berekend op

basis van het aantal mensen dat in 2000 overleed ten gevolge van die kanker. Ten

slotte is er een groep die tien jaar of langer de kanker overleeft en veelal uit de

jaarlijkse controle wordt ontslagen. Deze groep wordt hier voor de eenvoud van de

tabel als ‘niet zorgvragend’ beschouwd. Hoewel deze mensen vaak als ‘genezen’

worden beschouwd, en niet meer bij een specialist komen, kan hun kanker

gerelateerde zorgvraag toch nog groot zijn (zie verder in dit hoofdstuk).

Resultaten van een dossieronderzoek in de IKZ-regio in twee perifere ziekenhuizen

wijzen uit dat de zorgvraag van patiënten met dikkedarmkanker (colon en rectum)

een piek kent in het eerste jaar na diagnose en ten tijde van het optreden van een

recidief of uitzaaiing. Van alle laboratoriumonderzoeken die in het jaar 2000 in de

twee ziekenhuizen bij dikkedarmkankerpatiënten werden verricht, werd 60% verricht

bij patiënten in het eerste jaar na diagnose en 22% bij patiënten met metastasen.

Ook beeldvormende diagnostiek werd in 52% en 25% van de gevallen verricht bij
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20-Jaars kankerprevalentie opgesplitst naar het percentage patiënten in verschillende
zorgfasen, gebaseerd op cijfers van het jaar 2000

Zorgfase

Initiële Controle (follow-up) Recidief Terminaal Niet-zorg-
vragend

Type kanker

Mannen en vrouwen

Colon 13% 26% 29% 4% 9% 19%

Rectum 10% 30% 29% 10% 4% 17%

Long 22% 3% 3% 9% 49% 14%

Melanoom 10% 28% 36% 4% 2% 20%

Borst* 11% 29% 32% 6% 4% 18%

Prostaat 14% 31% 33% 8% 6% 8%

* Betreft alleen borstkanker bij vrouwen.

Bron: IKZ en Tumorregister München
40
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patiënten in het eerste jaar, respectievelijk met een metastase. Pathologie-diagnostiek

werd in 66% en 27% verricht bij patiënten in het eerste jaar, respectievelijk met een

metastase. Ook het aantal polibezoeken aan internist, chirurgische ingrepen,

ziekenhuisopnamen en chemokuren kende deze verhoudingen (50 tot 70% zorg voor

patiënten in het eerste jaar na diagnose, respectievelijk 20 tot 30% zorg voor patiënten

met een metastase). 

Somatische zorgvraag bij ex-kankerpatiënten

In een eerder Signaleringsrapport werd uitvoerig ingegaan op de lichamelijke lange

termijn gevolgen van de behandeling van kanker
41

. In dat rapport werden de lange

termijn gevolgen na behandeling van het Hodgkin-lymfoom (het optreden van een

tweede primaire kanker, verminderde vruchtbaarheid, schade aan het hart),

zaadbalkanker (verminderde vruchtbaarheid, neurologische gevolgen, schade aan het

maagdarmkanaal), borstkanker (oedeem in de arm, psychosociale problemen, schade

aan de eierstokken) en leukemie bij kinderen (het optreden van een tweede primaire

kanker, schade aan het centrale zenuwstelsel, schade aan het hart) besproken. 

In dit rapport wordt ingegaan op het welbevinden en psychische problematiek bij

ex-kankerpatiënten. 

Welbevinden en (psychische) zorgvraag van 
ex-kankerpatiënten op de lange termijn
Snellere, verbeterde diagnostiek en verbeterde behandeling van kanker in de afgelopen

decennia hebben als gevolg dat er steeds meer mensen in leven zijn die ooit kanker

kregen. Uit eerdere verkenningen bleek dat voor enkele tumoren (melanoom bij

mannen, baarmoederkanker en zaadbalkanker) de relatieve 5-jaars overleving na tien

jaar 100% is
7

. Dat wil zeggen: de levensverwachting van deze (ex-) kankerpatiënten

werd na tien jaar gelijk aan die in de algemene bevolking. We spreken dan over de

conditionele overleving. Voor kanker van de maag, dikke darm en baarmoederhals is

de relatieve overleving na tien jaar 95%, maar voor de overige in dit rapport beschreven

tumoren ligt deze relatieve overleving na tien jaar rond de 90% of zelfs ver daaronder

(kanker van strottenhoofd, long, en non-Hodgkin lymfoom). Hoewel een relatieve

overleving van 100% natuurlijk een wenselijke uitkomst is voor alle kankerpatiënten,

betekent dat niet dat bij deze ex-patiënten de kanker gerelateerde zorgvraag nul is.

Ondanks hun genezen status, leven veel (ex-)kankerpatiënten nog met de fysieke,

emotionele en sociale gevolgen van hun ziekte of behandeling. Sommigen zijn

genezen, anderen leven met kanker als chronische ziekte. Deze groeiende groep van

ex-kankerpatiënten kan ons meer inzicht verstrekken in de lange termijn gevolgen

van kanker en zijn behandeling. Kennis over lange termijn gevolgen is van belang bij

de evaluatie van gebruikte therapieën, maar ook voor het in kaart brengen van de

medische of psychische zorgvraag die ook bij ‘genezen’ kankerpatiënten nog leeft
42

.

Naar verwachting zal met name de eerstelijnszorg (huisarts, fysiotherapeut) en

wellicht ook de alternatieve geneeskunde vooral te maken krijgen met deze

groeiende zorgvraag. De kankerpatiënt wordt immers na enkele jaren van follow-up

in het ziekenhuis veelal weer terugverwezen naar de eerstelijnszorg.
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Sinds enkele jaren is er in de Verenigde Staten groeiende aandacht ontstaan voor het

welbevinden van langdurig overlevenden van kanker. De ‘American Cancer Society’

spreekt van overleving als er vijf jaar verstreken is na de diagnose
43

. De in dit rapport

hier beschreven studies betreffen dan ook steeds onderzoek naar welbevinden bij

mannen en vrouwen die vijf jaar of langer kanker overleefden. Hoewel de meeste

lange termijn studies zijn uitgevoerd bij borstkankerpatiënten bespreken we ook de

resultaten van de studies naar ex-kankerpatiënten van dikkedarmkanker en prostaat-

kanker (als de drie meest prevalente vormen van kanker), alsmede de resultaten van

eerder onderzoek bij ex-kankerpatiënten van zaadbalkanker en het Hodgkin

lymfoom (vanwege de goede overlevingskansen van deze vormen van kanker). 

Welbevinden bij ex-zaadbalkankerpatiënten op de lange termijn
Uit onderzoek waarin overlevenden van zaadbalkanker werden vergeleken met een

gezonde controlegroep bleek dat overlevenden minder moe waren na een werkdag,

meer tevreden waren met hun leven en zich sterker en fitter voelden dan de gezonde

controlegroep. Bovendien waren ze meer vastberaden en emotioneel gedisciplineerd.

Overlevenden van zaadbalkanker rapporteerden wel vaker seksuele problemen en

gevoelens van angst en depressie dan de gezonde populatie. Er was geen verschil 

in kwaliteit van leven
44-46

. Alhoewel er na de behandeling een herstel wordt gezien in

seksueel functioneren blijkt therapie toch een blijvende negatieve impact te

hebben
47

. Seksuele stoornissen en problemen rondom vruchtbaarheid kunnen de

kwaliteit van leven van een patiënt veranderen
48

. Patiënten die zijn behandeld met

chemotherapie ervaren meer lichamelijke klachten dan patiënten die zijn behandeld

met radiotherapie. Bovendien hebben ze vaker het gevoel dat de ziekte kanker

positieve effecten heeft gehad op hun relatie met familie en vrienden. 

Na radiotherapie hebben patiënten meer gevoelens van angst en depressie in

vergelijking met patiënten die geen radiotherapie kregen
49

. De kwaliteit van leven

van overlevenden van zaadbalkanker die zijn bestraald hangt ook samen met de

informatie die ze hebben gekregen over hun ziekte en behandeling
50

.

Welbevinden bij ex-Hodgkin lymfoom patiënten op de lange termijn
Overlevenden van het Hodgkin lymfoom hebben vaak een verhoogde waardering van

het leven, een verbeterd zelfbeeld en sterkere familiebanden dan personen die geen

kanker doormaakten. Negatieve effecten zijn echter het verhoogde risico op het

ontstaan van een tweede tumor, onvruchtbaarheid, moeilijkheden met intimiteit en

seksualiteit, discriminatie in de werksfeer, problemen met verzekeringen en

verhoogde stress en angst voor terugkeer van kanker
51

. Chronische vermoeidheids-

verschijnselen, hart- en vaatziekten en trage schildklierwerking zorgen bij de meeste

jonge patiënten voor een vermindering in de kwaliteit van leven
52

. De verschillen

tussen een gezonde controlegroep en overlevenden van het Hodgkin lymfoom zijn

gering qua algemene gezondheid en kwaliteit van leven. Patiënten hebben echter

wel een verminderd lichamelijk-, en sociaal functioneren samen met meer

symptomen van kortademigheid, vermoeidheid en problemen met seksualiteit,

bovendien hebben ze meer financiële problemen en bezoeken ze vaker de huisarts.

Ex-kankerpatiënten van het Hodgkin lymfoom hebben niet vaker last van angst en

depressie in vergelijking met een controlegroep die geen kanker doormaakte
53-56

.
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Welbevinden bij ex-dikkedarmkankerpatiënten op de lange termijn
Ex-dikkedarmkankerpatiënten hebben over het algemeen een goede kwaliteit van

leven die vergelijkbaar is met de gezonde populatie
57-59

. De kwaliteit van leven van

patiënten met dikkedarmkanker verbetert in de loop van de tijd
60

. Patiënten die

minimaal acht jaar geleden een totale rectumreconstructie ondergingen

rapporteerden dat ze een goede kwaliteit van leven hadden. Hun lichamelijke,

psychische en sociale situatie was goed en kwaliteit van leven was niet anders dan

van een gezonde populatie
61

. Een Japanse studie toonde aan dat het dragen van 

een stoma bij mannen geen, en bij vrouwen wel een negatieve invloed bleek te

hebben op de kwaliteit van leven
62

, terwijl in een Duitse studie bij mannen en

vrouwen een negatief effect werd gevonden. Stomapatiënten hadden een slechtere

kwaliteit van leven dan overlevenden zonder stoma, terwijl de kwaliteit van leven

verbeterde als een stoma weer werd verwijderd
63

. In een vergelijking tussen vrouwen

die ex-kankerpatiënten zijn van rectum- of borstkanker bleek dat (ex-)borstkanker-

patiënten, ondanks de betere prognose, meer psychologische problemen

ondervonden dan vrouwen met rectumkanker
64

. 

Welbevinden bij ex-prostaatkankerpatiënten op de lange termijn
Er is tot op heden weinig onderzoek gedaan naar het welbevinden van ex-kanker-

patiënten van prostaatkanker. In een onderzoek bij 100 prostaatkanker

overlevenden bleken co-morbiditeit, tijd sinds de diagnose (hoe langer hoe slechter)

en psychiatrische problemen de beste voorspellers van kwaliteit van leven bij 

ex-kankerpatiënten van prostaatkanker. De patiënten rapporteerden lichamelijke,

psychosociale, relationele en seksuele problemen
60

. Erectiestoornissen en

incontinentie zijn de gerapporteerde complicaties bij prostaatkankerpatiënten. 

De meeste studies naar welbevinden op de lange termijn werden steeds gerelateerd

aan de behandeling. Zo bleek dat na een mediane overleving van vijf jaar, patiënten

behandeld met radiotherapie een betere kwaliteit van leven rapporteerden dan

patiënten die een radicale prostatectomie hadden ondergaan
65

. De kwaliteit van

leven van patiënten die brachytherapie ondergingen was na vijf jaar vergelijkbaar

met die van nieuw gediagnosticeerde prostaatkankerpatiënten
66

. 

Welbevinden bij ex-borstkankerpatiënten op de lange termijn
Vrouwen die vijf jaar of langer de borstkanker overleefden vinden hun kwaliteit van

leven vrij hoog, hun tevredenheid met het leven is zelfs hoger dan bij vrouwen die

geen kanker hebben doorgemaakt
67;68

. De kwaliteit van leven stijgt naarmate de

diagnose langer geleden is
67

.

Leeftijd bij diagnose, chemotherapie en verwijderde okselklieren blijken de belang-

rijkste factoren die van invloed zijn op het welbevinden in de jaren na de diagnose.

Vrouwen bij wie borstkanker op jonge leeftijd werd gediagnosticeerd,

rapporteerden over het algemeen een slechtere kwaliteit van leven in vergelijking

met vrouwen die ouder waren bij diagnose, en dan met name op sociaal
69

en

seksueel gebied
70

. Vrouwen die chemotherapie kregen hadden meer last van

vermoeidheid, slapeloosheid, gewichtsveranderingen, opvliegers, en rapporteerden

een slechter algemeen seksueel functioneren in vergelijking met vrouwen die geen

chemotherapie kregen
70-75

. De gevolgen van chemotherapie op het seksueel

functioneren lijken overigens minder groot te worden met de jaren
70

. Vrouwen die 

na de behandeling nog tamoxifen slikten hadden meer last van opvliegers, zweten
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en vaginale afscheiding dan vrouwen die het middel niet gebruikten
73

. 

Of een vrouw een borstsparende behandeling dan wel borstamputatie heeft

ondergaan speelt geen duidelijke rol in het welbevinden na jaren
76

. Lymfoedeem als

gevolg van verwijderde okselklieren resulteert wel in een verminderde kwaliteit van

leven
77

. Meer dan 20% van de vrouwen hadden jaren na het verwijderen van de

okselklieren last van een pijnlijke arm, gevoelloosheid of krachtverlies
78

, waarbij

wederom jonge vrouwen de meeste klachten rapporteerden
79

. Ongeveer dertig

procent van de vrouwen die borstkanker hebben gehad rapporteerden na jaren nog

vermoeidheid
80

. Zowel lichamelijke (leverfunctiestoornissen, bloedarmoede door

therapie) als psychologische factoren (angst, depressie) dragen bij aan de moeheid

van patiënten
81

.

Welbevinden bij ex-borstkankerpatiënten in de IKZ-regio
In 2003 werd er in de IKZ-regio (in samenwerking met de afdeling Psychologie van de

Universiteit van Tilburg) een onderzoek uitgevoerd naar het welbevinden en

tevredenheid met de geleverde (na)zorg bij 254 Nederlandse vrouwen met borst-

kanker, tien jaar na diagnose. Uit deze Nederlandse studie kwamen vergelijkbare

resultaten als beschreven in de veelal Amerikaanse literatuur. Tien jaar geleden

ondergingen 105 (59%) van de 183 vrouwen een borstsparende operatie, 74 vrouwen

(41%) ondergingen een amputatie en bij bijna iedereen (97%) werden de lymfeklieren

van de oksel verwijderd. Momenteel is 65% van de vrouwen nog onder controle bij

een specialist. Met die nazorg van de specialist bleken bijna alle respondenten

tevreden. Vrouwen die een borstsparende operatie ondergingen en vrouwen ouder

dan 60 jaar zijn het meest tevreden met de nazorg van de specialist. 

Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de vrouwen nog klachten heeft

als gevolg van hun kanker. Een dikke, pijnlijke arm en vermoeidheid zijn de meest

gehoorde klachten. Vrouwen jonger dan 60 jaar hebben meer klachten dan vrouwen

van 60 jaar en ouder. Een dikke, pijnlijke arm kwam voor bij 47% van de jongere

vrouwen en bij 29% van de oudere vrouwen. Van de vrouwen jonger dan 60 jaar zei
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Reacties van ex-borstkankerpatiënten op welbevinden onderzoek

Reacties van ex-borstkankerpatiënten op het welbevinden onderzoek in de IKZ-regio:

• ‘Tien jaar nadat er borstkanker bij mij werd ontdekt kan ik nog steeds onzeker worden van

elk bobbeltje dat ik voel. Kanker hangt echt als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd.

Gelukkig kan ik altijd bij mijn chirurg terecht.’

• ‘De psychologische hulp die ik tien jaar geleden heb ontvangen is te vlug en te kort geweest. 

Ik heb nog steeds een maatschappelijk werker of psycholoog nodig om er moed in te blijven

houden. Voor mijn familie is het namelijk over, maar voor mij niet.’

• ‘Ik heb door de tijd steeds meer afstand kunnen nemen van de ziekte en ik kan zeggen dat ik

inmiddels een leven leef zonder constante dreiging of angst. Mentaal heb ik mijzelf wel

moeten opkrikken. Ik ben trots op wie ik ben en dat ik een zinvol leven kan en mag leiden.’

• ‘Toen ik hoorde dat ik kanker had schrok ik heel erg. Maar na de operatie heb ik alles achter

me gelaten en heb gedaan alsof er niets gebeurd was.’

• ‘Ik ben tien jaar onder controle geweest van een medisch specialist, maar ben inmiddels

weer verwezen naar het bevolkingsonderzoek. Dat vind ik heel vervelend.’



22% last te hebben van vermoeidheid, terwijl maar 4% van de vrouwen van 60 jaar en

ouder last had van vermoeidheid. Vrouwen die behandeld zijn met chemotherapie

rapporteerden vijf keer zo vaak vermoeidheidsklachten (37%) in vergelijking met

vrouwen die dit niet kregen, onafhankelijk van hun leeftijd. Ondanks de klachten vindt

bijna driekwart van de vrouwen hun kwaliteit van leven goed tot heel goed. Meer dan

de helft van de vrouwen vindt hun gezondheid goed. De helft van de vrouwen vindt

dat borstkanker een positieve invloed heeft op hun psychische gesteldheid.

Negentien procent van de vrouwen vindt dat borstkanker een negatieve invloed heeft

op hun psychische gesteldheid. 

Huidige situatie in Nederland
In 2000 was de 20-jaars prevalentie van borstkanker in Nederland 1.009 per 100.000

vrouwen, gebaseerd op extrapolatie van IKZ-data. Uitgaande van de definitie van de

‘American Cancer Society’ waarbij men na vijf jaar van lange termijn overleving

spreekt, zijn er in Nederland ruim 48.000 lange termijn borstkanker overlevenden.

Deze vrouwen kregen vijf tot twintig jaar geleden de diagnose borstkanker en waren

op 1 januari 2000 in leven (waarvan 35% 60 jaar of jonger op dat moment). Van die

vrouwen was 37% jonger dan 50 jaar bij diagnose, 50% was 50 tot 69 jaar en 13% was

70 jaar of ouder ten tijde van de diagnose. Van deze vrouwen kreeg 12%

chemotherapie, werd bij 60% de lymfeklieren van de oksel verwijderd en kreeg 54%

een borstsparende behandeling (Bron: IKZ). 

Met de resultaten afkomstig uit de literatuur en de gegevens uit de IKZ-studie in het

achterhoofd, zou dit betekenen dat er momenteel naar schatting 25.000 vrouwen in

Nederland zijn met lichamelijke klachten ten gevolge van borstkanker. Ruwweg

5.000 vrouwen hebben last van een dikke, pijnlijke arm, terwijl 2.400 vrouwen nog

steeds last hebben van moeheid als gevolg van borstkanker. Tevens ondervinden

3.400 vrouwen (20% van de vrouwen is op dit moment jonger dan 60 jaar) nog

negatieve gevolgen van kanker met betrekking tot hun werk, terwijl 48.00 vrouwen

(10%) negatieve financiële consequenties ervaren. 

Toekomstige ontwikkelingen
Sinds halverwege jaren 90 is door de opkomst van de schildwachtklierprocedure het

aantal vrouwen bij wie alle klieren uit de oksel worden weggehaald sterk afgenomen.

Daarmee zal in de toekomst het aantal borstkanker overlevenden met klachten als

een dikke, pijnlijke arm ook afnemen. Het aantal jonge vrouwen (jonger dan 50 jaar

bij diagnose) dat jaarlijks wordt gediagnosticeerd is echter nog steeds stijgend 

(zie hoofdstuk 3), waarmee de groep met vrouwen die de meeste negatieve gevolgen

ondervindt voorlopig nog niet zal afnemen. Daarentegen is de aard van de

chemotherapie in de loop van de jaren ook veranderd, waarmee wellicht ook het

aantal vrouwen dat negatieve lange termijn gevolgen van chemotherapie ervaart.

Middels onderzoek bij ex-kankerpatiënten op de lange termijn worden vooral

ongunstige neveneffecten zichtbaar gemaakt, hetgeen bijdraagt in gerichte

zorgverlening en wellicht tevens een prikkel vormt tot verbetering van de primaire

behandeling. 
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In het eerste scenario, ‘Overgewicht en kanker’, wordt de ziektelast door overgewicht

– als risicofactor voor kanker – maar bovenal de potentiële vermijdbaarheid daarvan

nader uitgewerkt. Het tweede scenario, ‘Preventieve zorg voor huidkanker’,

illustreert de gevolgen van de sterke toename van huidkanker enerzijds, en de

publieke bewustwording van het risico op huidkanker anderzijds, op de vraag naar

preventieve zorg bij huis- en huidarts. Het derde scenario, ‘Diabetes en kanker’,

illustreert de toenemende vraag naar multidisciplinair handelen van artsen en

andere zorgverleners. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de veroudering

van de bevolking waardoor het aantal mensen dat lijdt aan een of meer chronische

aandoeningen (waaronder kanker soms ook gerekend kan worden) blijft stijgen. ten

slottewordt in het laatste scenario, ‘Mammapoli’, een toekomstverkenning

uitgevoerd naar de aard en omvang van de zorg in het kader van de diagnostiek,

behandeling en controle van borstkanker. Dit scenario illustreert het probleem van

de afstemming tussen de uitdijende omvang en toenemende complexiteit van de

oncologische dienstverlening met het naar alle waarschijnlijkheid tekortschietende

aanbod.

Bij alle vier scenario’s geldt dat de zorgvraag de afgelopen jaren sterk is gegroeid en

dat ook in de nabije toekomst deze stijging zal doorzetten. Tegelijkertijd is er sprake

van een afname van het zorgaanbod (zie ook paragraaf 2.1 ‘Demografische cijfers:

landelijke en provinciale ontwikkelingen’). Zoals veelvuldig benadrukt gaat het bij de

scenario’s steeds om een illustratie van de toenemende zorgvraag door de

toenemende prevalentie van kanker. Met behulp van de demografische cijfers in

combinatie met de kankerincidentie-, sterfte- en prevalentiecijfers beschreven in de

hoofdstukken 2 en 3 kan eenieder met zorgverantwoordelijkheid op vergelijkbare

wijze als in de uitgewerkte scenario’s zijn of haar toekomstverkenning maken op

een voor hem of haar relevant gebied van de zorg voor kankerpatiënten (onder andere

preventie, behandeling en beleid). 
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Scenario’s van zorgprevalentie en
zorgvraag

5

In dit hoofdstuk worden vier uiteenlopende scenariothema’s uitgewerkt 

ter illustratie van de toenemende prevalentie van kanker en de implicaties

hiervan voor de zorgvraag. Uitgangspunt zijn steeds de demografische-

en kankerincidentie-, sterfte- en prevalentiecijfers zoals beschreven in de

eerdere hoofdstukken. 



Overgewicht en kanker 

Inleiding
Net als in veel andere westerse landen neemt het aantal te zware mensen in Nederland

toe. Het is duidelijk dat dat bepaalde risico’s met zich meebrengt, waarvan

bijvoorbeeld een hoger risico op hart- en vaatziekten en ouderdomsdiabetes al lang

bekend is. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat overgewicht (zie tekstbox)

ook de kans op kanker verhoogt
9

. Overgewicht wordt dan vooral in verband gebracht

met een verhoogd risico op borstkanker na de overgang, dikkedarm-, baarmoeder-,

nier- en slokdarmkanker. 

In dit scenario wordt de ziektelast door overgewicht als risicofactor voor kanker en

daarmee dus ook de potentiële vermijdbaarheid hiervan uitgewerkt. Momenteel

heeft 41% van alle mannen en 30% van alle vrouwen last van overgewicht (figuur 76)

en daarmee een verhoogd risico op diverse vormen van kanker. Bij mannen en

vrouwen van 65 jaar en ouder heeft inmiddels bijna 60% last van overgewicht. 

Bij 10% van alle mannen en 13% van alle vrouwen is sprake van ernstig overgewicht

(obesitas)
12

.

Steeds als er in dit scenario wordt gesproken van overgewicht gaat het om overgewicht

én obesitas, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Hoeveel mensen in de nabije toekomst kanker krijgen als gevolg van overgewicht is

afhankelijk van meerdere factoren. Afgezien van de veranderingen in de demografie

zijn vooral maatschappelijke ontwikkelingen van belang voor de ontwikkelingen in

de prevalentie van overgewicht. Indien de overheid tezamen met diverse publieke

organisaties er in slaagt het vóórkomen van overgewicht terug te dringen heeft dat

natuurlijk positieve gevolgen voor de incidentie en prevalentie van kanker gerelateerd

aan overgewicht (zie ook hoofdstuk 6).

In het hier beschreven scenario zal gebruik worden gemaakt van bevolkingsprognoses

en verwachte aantallen kankerpatiënten zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 3

van dit rapport. Wat betreft de toename van het voorkomen van overgewicht en

obesitas zullen verschillende scenario’s worden beschreven (van een behoudend tot

een doemscenario).
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5.1.1

QI/BMI en definities voor overgewicht en obesitas

In onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van de Quetelet Index (QI) ofwel Body Mass Index

(BMI) om te bepalen of iemand last heeft van overgewicht. Om deze index te berekenen moet

het gewicht (kg) worden gedeeld door de lengte (m) in het kwadraat (kg/m2). Bij een QI

beneden de 25 kg/m2 spreken we van een ‘gezond gewicht’; tussen 25 en 30 kg/m2 van

‘overgewicht’ en vanaf 30 kg/m2 van ‘ernstig overgewicht’ of ‘obesitas’
82

Omdat in de literatuur

overgewicht en obesitas vaak samen worden genomen (een QI vanaf 25 kg/m2) wordt er in dit

scenario steeds nadrukkelijk aangegeven om welke ‘gewichtsrange’ het gaat. 



Het vóórkomen van overgewicht in Nederland
De prevalentie van overgewicht en obesitas in Nederland is de laatste decennia

gestaag gestegen
83

. Bij kinderen is er zelfs sprake van een sterkere stijging dan bij

volwassenen. De stijging van de prevalentie van overgewicht bij kinderen in 1997 

(7 tot 16% bij jongens en 8 tot 16% bij meisjes van 2 tot en met 21 jaar) ten opzichte

van 1980 (3 tot 11% bij jongens en 6 tot 10% bij meisjes van 2 tot en met 21 jaar)
84

is

verontrustend, omdat een te hoog lichaamsgewicht op jonge leeftijd voorspellend is

voor overgewicht op volwassen leeftijd. In het rapport ‘Overgewicht en obesitas’,

uitgebracht in april 2003 door de Gezondheidsraad wordt overgewicht inmiddels

beschouwd als een ziekte
85;86

. 

Het ontstaan van overgewicht en obesitas wordt beïnvloed door genetische,

biologische, psychosociale en omgevingsfactoren. Hoewel er steeds meer bekend

wordt over de bijdrage van genetische factoren aan de ontwikkeling van overgewicht,

wordt de toename van overgewicht in de laatste decennia voornamelijk bepaald

door veranderingen in omgevingsfactoren. Er wordt ook wel gesproken over een

zogenaamde ‘obesogene omgeving’, waarin te gemakkelijk een keuze kan worden

gemaakt voor een te hoge energie-inname en/of te laag energieverbruik.
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5.1.2

Relatief Risico

Uit wetenschappelijk onderzoek berekende relatieve kans op de ziekte ten gevolge van of in

vervolg op een blootstelling. Ook kunnen endogene eigenschappen een rol spelen. Het relatief

risico (RR) is de verhouding tussen waargenomen en verwachte kansen op ziekte. RR’s kleiner

dan 2 worden doorgaans als zwak, tussen 2 en 4 als matig, en groter of gelijk aan 5 als sterk

beschouwd. De verwachte kansen zijn doorgaans zeer laag in absolute zin.

Prevalentie van overgewicht (%) naar leeftijd bij mannen 
en vrouwen (2000-2002)

Figuur 76

Obesitas mannen

Overgewicht

vrouwen

Overgewicht

mannen

Obesitas vrouwen

Bron: CBS

Prevalentie van overgewicht (QI ≥ 25) en obesitas (QI ≥ 30) per leeftijdsgroep, bij mannen en vrouwen in de 

periode 2000-2002.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+



Overgewicht en het risico op kanker
In het Signaleringsrapport ‘De rol van voeding bij het ontstaan van kanker’

9

worden

de verbanden beschreven tussen overgewicht en verschillende vormen van kanker.

Ook het International Agency for Research on Cancer (IARC) publiceerde in 2002 een

boek waarin het verband tussen overgewicht, lichamelijke activiteit en kanker

wordt beschreven
87

. 

De RR’s voor de incidentie van kanker, beschreven in tabel 65, zijn overgenomen uit

het hiervoor besproken Signaleringsrapport en vatten de resultaten van een Europese

overzichtsstudie
88

samen. Uit de tabel is af te lezen dat iemand met overgewicht een

15% verhoogde kans heeft (RR = 1,15) op kanker van de dikke darm in vergelijking met

iemand met een normaal gewicht. Met behulp van het RR en de prevalentie van

overgewicht in Nederland is in dit scenario berekend welke proportie van het aantal

nieuwe kankergevallen te wijten is aan overgewicht
89

. Zo is bijvoorbeeld ongeveer

31% van alle baarmoederkanker in Nederland te wijten aan overgewicht en ernstige

obesitas. Dat komt in 2000 neer op 452 van de 1.457 nieuwe gevallen van

baarmoederkanker. Hoewel volgens deze berekening ‘slechts’ 6% van alle borstkanker

te wijten is aan overgewicht, zou dit in 2000 neerkomen op 674 gevallen.

In een recente Amerikaanse studie waarin meer dan 900.000 volwassenen sinds 1982

(gedurende 16 jaar) werden gevolgd, werd de relatie tussen overgewicht en sterfte

ten gevolge van kanker beschreven
90

. De kankersterfte zou 11% tot 38% verhoogd zijn
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5.1.3

Risicoverandering voor kanker bij overgewicht en obesitas en het percentage van
kanker(sterfte) te wijten aan overgewicht en obesitas

Risico op kanker
9

Kanker (%) te wijten aan 

overgewicht en obesitas

Mannen Vrouwen

Incidentie van

Borstkanker** 1,12 1,25 - - 3,5 3,1

Dikkedarmkanker 1,15 1,33 5,8 3,2 4,1 4,1

Baarmoederkanker 1,59 2,52 - - 15,0 16,5

Nierkanker 1,36 1,84 12,9 7,7 9,7 9,8

Eierstokkanker 1,15 1,25 - - 4,3 3,1

Alvleesklierkanker 1,12 1,40 4,7 3,8 3,5 4,9

man/vrouw man/vrouw
Totale kankersterfte

90 

1,11 / 1,14 1,37 / 1,38 4,3 3,6 4,0 4,7

** In 2000 was de prevalentie van overgewicht 41%, respectievelijk 30%, bij mannen en vrouwen, de prevalentie van obesitas

was 10%, respectievelijk 13% (Bron: CBS). 

** Post-menopauzaal.
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bij mensen met een QI tussen 25 en 30 kg/m2, respectievelijk 30 kg/m2 of hoger.

Opgemerkt dient te worden dat het bij deze Amerikaanse studie om kankersterfte

gaat en niet om incidentie. Waarschijnlijk spelen overgewicht en obesitas ook een

rol bij tijdige detectie (waardoor bijvoorbeeld de kanker moeilijk detecteerbaar is

door overmatige vetophoping), behandelingskeuze van kanker en prognose voor de

patiënt. In deze studie
90

werd eveneens berekend aan de hand van het RR en het

vóórkomen (prevalentie) van overgewicht in de populatie welke proportie van de

kankersterfte te wijten zou kunnen zijn aan overgewicht. Voor een extrapolatie naar

de Nederlandse situatie werd het RR uit de Amerikaanse studie (zie tabel 65)

toegepast op de prevalentie van overgewicht in Nederland. Bij mannen en vrouwen

blijkt dan ongeveer 8% van alle kankersterfte te wijten aan overgewicht en obesitas.

Zo berekend zouden in 2000 3.118 kankerdoden te wijten zijn geweest aan

overgewicht en obesitas.

Over het risico op kanker door overgewicht op jonge leeftijd is tot op heden weinig

bekend.

Toename van overgewicht en kanker in de periode 2000-2015
In 1988 werd door de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg (geïnstalleerd

door het Ministerie van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur) een Scenariorapport

uitgebracht. In dit rapport werd eveneens aandacht besteed aan de relatie tussen

overgewicht en kanker
91

. Eind jaren 80 was de prevalentie van overgewicht 34% bij

mannen en 24% bij vrouwen. De prevalentie van obesitas was toen 4% bij mannen en

6% bij vrouwen. Zo is te berekenen dat in 1988 het aandeel van de kankersterfte ten

gevolge van overgewicht 3% bij mannen en 6% bij vrouwen was. 

Hoe sterk de toename van overgewicht en obesitas in de komende jaren zal zijn en

wat de impact is op het aantal nieuwe kankergevallen, of de kankersterfte kan via

verschillende scenario’s doorberekend worden. Belangrijk is hierbij op te merken dat

een toename in gewicht in de populatie niet direct gepaard zal gaan met een

verandering in het voorkomen van kanker. Hoe lang deze zogeheten ‘lag-time’ van

overgewicht is, is nog niet geheel duidelijk. Het is dus goed mogelijk dat de

geschatte proporties van nieuwe gevallen van kanker en kankersterfte te wijten aan

overgewicht in de scenario’s voor 2015, pas ná 2015 bereikt worden. 

Wij gebruiken hier drie verschillende scenario’s met betrekking tot prognoses van

overgewicht en obesitas:

I Behoudend scenario: De prevalentie van overgewicht blijft gelijk tussen 2000 en

2015.

II Realistisch scenario: De prevalentie van overgewicht en obesitas stijgen beiden

6%-punten tot in 2023 (gebaseerd op cijfers uit CBS, MORGEN en REGENBOOG

projecten die liepen tussen 1985 en 2001), hetgeen zou neerkomen op 4 tot 5%-

punten in 2015 β.

III Doemscenario: De prevalentie van overgewicht en obesitas in 2015 in Nederland

zal gelijk zijn aan de prevalentie in 2000 in de Verenigde Staten. Dit betekent dat

de prevalentie van overgewicht in Nederland in 2015 vrijwel gelijk blijft ten

opzichte van 2000, echter de prevalentie van obesitas neemt in deze periode met

bijna 20%-punten toe.
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β Scenario II komt overeen met een raming van een commissie van de Gezondheidsraad voor 2015: 15-20% van

alle Nederlanders zou dan obees zijn
85

.



Ieder scenario geeft een schatting van de proporties van nieuwe gevallen van kanker

en kankersterfte te wijten aan overgewicht in 2015 (tabel 66). Omdat in deze

scenario’s een drietal prevalentiecijfers van overgewicht worden meegenomen, van

behoudend tot ‘doemdenkend’, geven de uitkomsten van de drie scenario’s eveneens

een range van verwachtingen met betrekking tot de proportie van nieuwe gevallen

van kanker en kankersterfte te wijten aan overgewicht.
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Proportie (%) van nieuwe gevallen van kanker en kankersterfte te wijten aan
overgewicht in 2015, volgens drie scenario’s

Mannen Behoudend scenario (I)
1

Realistisch scenario (II)
2

Doemscenario (III)
3

Prevalentie van 

overgewicht of 

obesitas

Incidentie van

Dikkedarmkanker 6 3 9 6 5 11 6 9 14

Nierkanker 13 8 21 14 11 25 12 19 31

Alvleesklierkanker 5 4 9 5 6 11 5 10 15

Kankersterfte 4 4 8 5 5 10 4 9 14

Vrouwen Behoudend scenario (I)
1

Realistisch scenario (II)
2

Doemscenario (III)
3

Prevalentie van 

overgewicht of 

obesitas

Incidentie van

Borstkanker
4

4 3 7 4 4 8 3 8 11

Dikkedarmkanker 4 4 8 5 6 11 4 10 14

Baarmoederkanker 15 17 32 17 22 39 15 33 48

Nierkanker 10 10 20 11 13 24 10 22 31

Eierstokkanker 4 3 7 5 4 9 4 8 12

Alvleesklierkanker 4 5 8 4 7 11 3 12 15

Kankersterfte 4 5 9 5 6 11 4 11 15

1

Prevalentie van overgewicht en obesitas blijft gelijk tussen 2000 en 2015.
2

Toename van 4 tot 5%-punten bij overgewicht en obesitas op basis van stijgingen in NL, in de periode 1995-2000.
3

Prevalentie van overgwicht en obesitas in Nederland in 2015 is gelijk aan de prevalentie in VS in 2000.
4

Post-menopauzaal.

Tabel 66



Volgens het realistische en doemscenario zou in 2015 10%, respectievelijk 15% van de

kankersterfte toe te schrijven zijn aan overgewicht, waar dat in 2000 (en in 2015

volgens het behoudende scenario) nog om ongeveer 8% gaat. Uitgaande van het

realistische scenario (II) en de prognoses van het aantal nieuwe gevallen van kanker

in 2015, zouden in 2015 in Nederland 1.000 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker toe

te schrijven zijn aan overgewicht en obesitas. In dat jaar zouden eveneens 500 nieuwe

gevallen van nierkanker, 1.000 nieuwe gevallen van borstkanker en 700 nieuwe

gevallen van baarmoederkanker te wijten zijn aan overgewicht. Naar schatting

zouden er in 2015, volgens scenario II, 4.600 sterfgevallen ten gevolge van kanker toe

te schrijven zijn aan overgewicht of obesitas.

Op dezelfde wijze zouden we ook een – naar verwachting minder realistisch –

‘droomscenario’ kunnen uitwerken. In dat geval wordt uitgegaan van een daling van

de prevalentie van overgewicht ten opzicht van 2000. Hoewel een gelijkblijvende

prevalentie van overgewicht waarschijnlijk al een prachtig doel zou zijn voor 2015

(behoudend scenario), zal het droomscenario nog een stapje verder gaan. In het

droomscenario wordt uitgegaan van een terugdringing van overgewicht en obesitas

op basis van aanbevelingen van het IARC
87

. Zo zou 5%-punten daling in de prevalentie

van overgewicht en 3%-punten daling in de prevalentie van obesitas neerkomen op

ruim 600 minder kankerdoden per jaar (uitgaande van de kankersterfte in 2000).

Daarnaast zou elke minimale daling in de prevalentie van overgewicht en obesitas

natuurlijk al vele doden als gevolg van hart- en vaatziekten, diabetes en andere

ziekten voorkomen! 

Conclusie
Overgewicht en obesitas nemen in Nederland epidemische vormen aan. Hoewel het

verband tussen overgewicht en kanker niet zo sterk is als tussen overgewicht en

bijvoorbeeld diabetes, zal door de hoge prevalentie een substantieel aantal nieuwe

kankergevallen en kankerdoden voorkomen kunnen worden door de preventie van

overgewicht. Overgewicht en obesitas worden dan ook niet langer als een variatie

van normaal beschouwd, maar als een ziekte die brede aanpak in preventie behoeft.

De overheid, gezondheidszorgorganisaties, gezondheidszorgfondsen (zoals 

KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Hartstichting, Diabetes Fonds Nederland), en

bijvoorbeeld de industrie dienen samen te werken om overgewicht te voorkomen 

en bestrijden
85;87

. Hierbij is een lange adem van groot belang.

Preventieve zorg voor huidkanker

Inleiding
Huidkanker is een groot gezondheidsprobleem geworden in Nederland. De laatste

drie decennia is de incidentie van huidkanker aanzienlijk gestegen. Hierdoor stijgt

de zorgvraag niet alleen voor wat betreft het behandelen van patiënten met huid-

kanker, maar ook de vraag naar preventieve huidzorg. Preventieve huidzorg omvat

het bekijken en verwijderen (alleen diagnostische excisie) van (verdachte)

huidafwijkingen. Tevens valt hieronder het periodiek controleren van mensen met

een verhoogd risico op huidkanker, maar ook het beantwoorden van vragen en het

geven van adviezen in relatie tot preventie van huidkanker. Te denken valt hierbij
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aan vragen omtrent verantwoorde blootstelling aan ultraviolette (UV)-straling,

afkomstig van zowel de zon als zonnebank. Vragen van/over mensen die een verhoogd

risico lopen bij blootstelling aan UV-straling, zoals kinderen, mensen met huidtype I

en II – dit zijn de huidtypes die het meeste gevoelig zijn voor UV-straling en daarmee

een verhoogde kans lopen op huidkanker bij onverantwoord zongedrag -, mensen

die eerder huidkanker hebben gehad, mensen die in het verleden meerdere keren

flink verbrand zijn in de zon, mensen met een familiaire belasting om huidkanker te

krijgen en mensen met een onderliggende ziekte van het immuunsysteem of

immuunsuppressie. Maar ook vragen over hoe men zich het beste kan beschermen

tegen de schadelijke effecten van de zon door bijvoorbeeld kleding, zongedrag of

zonnebrandcrèmes. De betrokken zorgprofessionals zijn hierbij voornamelijk de

huis- en huidartsen, maar zij zijn lang niet de enigen. De vraag naar deze preventieve

zorg groeit hard – met ongeveer vijf procent per jaar- en het neemt een toenemend

deel van de tijd in bij huis- en huidartsen, een groep waarvan het – overigens ook

door andere zorgvraag bepaalde – aanbod hierbij achterblijft. Naar schatting betreft

het 1 tot 2% van de zorg van de huisarts en meer dan 10% van de huidarts. Door reclame

en publieksvoorlichting – onder meer de ‘verstandig zonnen’ campagnes van 

KWF Kankerbestrijding – is het publiek zich meer bewust geworden van de gevaren

van UV-straling in relatie tot huidkanker en het belang van het tijdig bezoeken van

de huisarts vanwege mogelijk voor huidkanker verdachte afwijkingen. Deze toe-

genomen bewustwording leidt tot een grotere vraag naar laagdrempelige preventieve

zorg, waaraan door huis- en huidartsen steeds moeilijker kan worden voldaan. 

Om een inschatting te maken van het toekomstige aantal nieuwe patiënten en

daarmee de aan huidkanker gerelateerde zorgvraag, is voor dit rapport een aantal

trendanalyses en toekomstverkenningen uitgevoerd. Het doel van dit scenario is de

toenemende discrepantie tussen vraag en aanbod zichtbaar te maken en hiermee

een discussie los te maken over hoe hier het beste op kan worden ingespeeld. Het hier

gepresenteerde scenario is daarmee een vervolg op hetgeen hierover reeds kort werd

aangestipt in het Signaleringsrapport ‘Ultraviolette straling en huidkanker’
8

. 

Huidkanker
De meest voorkomende vorm van huidkanker – ongeveer 80% van alle gevallen – is 

het basaalcelkanker. Deze vorm van huidkanker is de ‘minst kwaadaardige’, groeit

langzaam en zaait vrijwel nooit uit. Patiënten overlijden zelden aan deze vorm van

huidkanker. Basaalcelcarcinomen kunnen echter wel hinderlijke cosmetische

afwijkingen veroorzaken en de behandeling ervan kan mutilerend zijn.

Basaalcelcarcinomen komen voornamelijk voor op plaatsen die voortdurend aan

zonlicht zijn blootgesteld, zoals het hoofd-halsgebied, maar ook – en in toenemende

mate- op de romp. Zowel excessieve voortdurende blootstelling aan zonlicht, zoals

door het werken in de buitenlucht, maar ook intermitterende – dat wil zeggen

onregelmatige hevige- blootstelling aan UV-straling is een belangrijke risicofactor

voor het krijgen van een basaalcelkanker. Vaak komen basaalcelcarcinomen

meervoudig voor
8

. 

Plaveiselcelkanker van de huid groeit sneller dan basaalcelkanker en kan soms

uitzaaien naar de regionale lymfeklieren. Het is soms dodelijk voor transplantatie- 

of andere immuun-gecompromitteerde patiënten. Plaveiselcelkanker komt vooral

voor op plaatsen die regelmatig aan de zon blootgesteld zijn, zoals het hoofd-

halsgebied en de handen en armen
8

. Het wordt ook wel op de onderlip gezien. 
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Het melanoom van de huid is de meest agressieve vorm van huidkanker. Het kan

uitzaaien via de bloedbaan en lymfeklieren, vooral als in een vergevorderd stadium is.

De prognose is dan erg slecht. In een vroeg stadium kunnen melanomen goed

behandeld worden. Melanomen komen bij mannen veel voor op de romp voor en bij

vrouwen op de (onder)benen. Dit zijn plaatsen die intermitterend aan UV-straling

worden blootgesteld. Vooral excessieve intermitterende blootstelling op jonge leeftijd

is een risicofactor voor het krijgen van een melanoom. Ook komen melanomen

relatief vaak voor in het meer regelmatig aan UV-straling blootgestelde hoofd-

halsgebied. Het betreft dan vooral het zogenaamde lentigo maligna melanoma, dat

gerelateerd is aan de totale hoeveelheid UV-straling waaraan men tijdens het leven is

blootgesteld
8

. In het jaar 2000 stierven bijna 500 patiënten aan deze aandoening
12

.

De sterfte aan melanoom treft vooral en in toenemende mate oudere mannen. 

Bij hen wordt melanoom, vaak op de rug, vaker in een laat stadium ontdekt
8

.

Schatting van de vraag naar preventieve huidzorg
Om een inschatting van de vraag naar preventieve huidzorg te kunnen maken, moet

een aantal zaken in ogenschouw worden genomen, deels in de vorm van aannames

over:

• Incidentie van huidkanker naar leeftijd (en geslacht).

• Trends in en prognoses van de incidentie van huidkanker.

• Trends in demografie (deze kunnen regionaal verschillen).

• Langere overlevingsduur door tijdige detectie van huidkanker.

• De voorspellende waarde van een verdenking op huidkanker. 

Deze onderwerpen worden hieronder kort besproken.

Incidentie van huidkanker
Op grond van feiten uit het eerder genoemde Signaleringsrapport

8

en recentelijk

verschenen trendanalyses van melanoom en basaalcelkanker in Nederland
27;92;93

wordt

de komende jaren een verdere aanzienlijke stijging van de incidentie van huidkanker

verwacht. Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 3 zou de incidentie van melanoom

kunnen stijgen van 12 per 100.000 mannen in 2000 tot 24 per 100.000 mannen in

2015 (figuur 77A). Voor vrouwen wordt een stijging verwacht van 16 in 2000 naar 24

in 2015 (figuur 77B). Vooral het aantal jonge vrouwen met melanoom zal snel

toenemen. Het absolute aantal nieuwe gevallen van melanoom stijgt naar

verwachting van 2.400 in 2000 tot 4.800 in 2015. 

Ook voor plaveiselcelkanker en basaalcelkanker is een aantal aanvullende trend-

analyses uitgevoerd voor dit rapport. Voor plaveiselcelkanker werd hierbij gebruik

gemaakt van de gegevens van de NKR, en voor het basaalcelkanker van het IKZ, 

waar als enige, volgens een landelijke afspraak, het primaire basaalcelcarcinoom

wordt geregistreerd. De toekomstverkenning van basaalcelkanker is dan ook alleen

gebaseerd op gegevens uit Zuid-Nederland
92

. Volgens deze analyses laat het

plaveiselcelkanker een stijging in incidentie zien van 25 per 100.000 mannen in

2000 naar 33 per 100.000 mannen in 2015 (figuur 78A) en van 12 naar 17 per 100.000

vrouwen (figuur 78B). Het absolute aantal nieuwe gevallen van plaveiselcel-

carcinoom, 3.400 in het jaar 2000, zal naar verwachting stijgen tot 6.000 in 2015. 

De incidentie van het basaalcelkanker zal naar verwachting stijgen van 92 per

100.000 mannen in 2000 naar 122 per 100.000 mannen in 2015 (figuur 79A). 

Voor vrouwen wordt een toename verwacht van 79 naar 119 per 100.000 (figuur 79B).
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Het absolute aantal nieuwe gevallen van basaalcelkanker bedroeg 15.000 in 2000 en

er was een minstens even groot aantal patiënten met meervoudige tumoren. In 2015

zal het aantal nieuwe primaire gevallen van basaalcelkanker naar verwachting

26.000 bedragen. Basaalcelkanker kwam in het verleden voornamelijk voor bij

oudere mannen en vrouwen. In de komende jaren zal de incidentie van het basaalcel-

kanker naar verwachting echter relatief het sterkste stijgen in de leeftijdsgroep van

15 tot 34 jaar. Zoals hierboven reeds beschreven komt basaalcelkanker het meeste

voor in het hoofd-halsgebied, maar de komende jaren worden sterke toenames

verwacht op de romp, benen en armen. Zo zal bij vrouwen basaalcelkanker steeds

vaker voorkomen op de romp, vaker dan bij de man (figuur 80).

Het totaal aantal nieuwe gevallen van huidkanker en de bijbehorende vraag naar

zorg stijgt daarmee van 20.800 in 2000 naar 36.800 in 2015, hetgeen een stijging

inhoudt van ongeveer 75%. 
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Incidentie van melanoom

Figuur 77
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De trends en prognoses van de incidentie van melanoom in de periode 1990-2010 in Nederland, voor de 

verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart. 
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Incidentie van plaveiselcelkanker  

Figuur 78
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De trends en prognoses van de incidentie van plaveiselcelcarcinoom in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Incidentie van basaalcelkanker  

Figuur 79
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De trends en prognoses van de incidentie van basaalcelcarcinoom in de periode 1990-2015 in Nederland, 

voor de verschillende leeftijdsgroepen en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Incidentie van basaalcelkanker, sub-lokalisatie  

Figuur 80
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De trends en prognoses van de incidentie van basaalcelkanker in de periode 1990-2015 in Nederland voor de 

verschillende sub-lokalisaties op het lichaam voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Wat zijn nu de oorzaken van deze toenames in incidentie?
Er dient hierbij een onderscheid gemaakt te worden tussen epidemiologische factoren

die een toename van 3% per jaar verklaren en demografische factoren die een toename

van 1 tot 3 % per jaar voor hun rekening nemen (zie hiervoor ook hoofdstuk 2 en 3).

Afhankelijk van de regio zal de jaarlijkse toename van nieuwe patiënten met huidkanker

of een sterke verdenking daarop tussen de 4 en 6% zijn, ofwel gemiddeld 5% per jaar. 

Epidemiologische factoren

Er is geen betere verklaring voor de stijging van incidentie van huidkanker dan de

toegenomen intermitterende blootstelling aan de zon door de toegenomen

populariteit van zonnebaden sinds het begin van de vorige eeuw. Een en ander verliep

parallel aan een toename in vrije tijd voor brede lagen van de bevolking. Dit resulteerde

in het op grote schaal buitenshuis recreëren, vaak op of aan het water. Maar ook in

vakanties in het buitenland. Hierin is een trend te ontdekken die ongeveer begon in

de jaren 50 met buitenlandse zonvakanties, gevolgd door berg- en wintersport-

vakanties sinds de jaren 60 en 70 en verre vliegvakanties naar (sub)tropische gebieden

sinds de jaren 90. Ook het gebruik van ‘kunstzonnen’ is toegenomen, zoals het

gebruik op preventieve gronden van de hoogtezon in de jaren 50 en het sinds de

jaren 80 zeer populaire zonnen onder de zonnebank. Beiden hebben bijgedragen aan

de toename van de intermitterende blootstelling aan UV-straling. 

Het verband tussen deze blootstellingen en het ontstaan van de diverse vormen van

huidkanker kan als volgt verklaard worden: Intermitterende blootstellingen leiden

tot meer melanoom en basaalcelkanker op jongere en middelbare leeftijd. 

Een voorbeeld hiervan is het vaker voorkomen van basaalcelcarcinomen op de romp

bij vrouwen. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de toegenomen populariteit

van het dragen van bikini’s sinds de jaren 60. Cumulatieve blootstellingen

daarentegen leiden op oudere leeftijd tot huidkanker op voortdurend aan zon bloot-

gestelde delen, zoals het hoofd-halsgebied. Het gaat hierbij met name om ouderen,

bij wie basaalcelkanker, plaveiselcelkanker en het zogenaamde lentigo maligna

melanoma relatief veel voorkomt. Niet uitgesloten is dat ook nog andere onbekende

factoren een rol spelen. Verder is het huidtype van belang als indicator van het

zelfbeschermende vermogen van de huid: hoe slechter men tegen de zon kan, dat wil

zeggen, hoe meer men verbrandt zonder te bruinen, hoe groter de kansen om op latere

leeftijd huidkanker te krijgen.

In de bestudeerde periode werd de incidentie van huidkanker in Nederland waar-

schijnlijk nog niet beïnvloed door het wereldwijd dunner worden van de ozonlaag,

omdat dit nog van vrij recente datum is. Naar verwachting zullen eventuele effecten

van het verdunnen van de ozonlaag op de huidkankerincidentie pas na 2015 zichtbaar

worden met een maximum rond 2060
94

, tenzij de reeds genomen milieumaatregelen

eerder resultaat hebben. Het aantal extra te verwachten patiënten als gevolg van de

dunnere ozonlaag zal in de orde van grootte van vijf tot vijftien extra nieuwe

gevallen van huidkanker per 100.000 personen per jaar zijn. Vermeldenswaardig is

dat in het voorjaar van 2004 een Nederlandse satelliet is gelanceerd, met daarop 

een meetinstrument de OMI (Ozone Monitoring Instrument). Deze zal de dikte van

de ozonlaag boven Nederland monitoren, waarmee het KNMI samen met 

KWF Kankerbestrijding specifieke waarschuwingen over de zonnekracht geven bij

de weerberichten in voorjaar en zomer.
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Er is ook een toename van onderliggende syndromen en neveneffecten van behande-

lingen. Te denken valt hierbij aan het vaker voorkomen van familiaire syndromen

zoals het Dysplastic Naevus Syndrome, waarbij een verhoogd risico bestaat op een

melanoom. Maar ook het in toenemende mate uitvoeren van orgaantransplantaties

met daarbij de bijbehorende onderdrukking van het immuunsysteem, dat met name

het risico op plaveiselcelkanker verhoogt
95

. 

Demografische factoren

Een demografische oorzaak voor de toename van het aantal nieuwe patiënten met

huidkanker is de toename (in absolute zin) van de blankhuidige Nederlandse

bevolking worden genoemd. Huidkanker is immers een aandoening die hoofdzakelijk

bij mensen met een lichte huidskleur voorkomt. Immigratie van mensen met een

donkerder huidtype zal eerder gepaard gaan met een lager uitvallende incidentie,

aangezien bij deze mensen huidkanker slechts weinig voorkomt. Zoals al eerder

vermeld neemt het aantal ouderen in Nederland de komende jaren toe. Aangezien

het plaveiselcelkanker en, zij het in mindere mate ook het basaalcelkanker, vooral bij

ouderen voorkomt, zal de incidentie van deze twee vormen van huidkanker stijgen als

gevolg van de toename van het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking.

In tabel 67 is weergegeven wat het aandeel is van epidemiologische ontwikkelingen

– met als exponent de zogenaamde incidentierates – en demografische ontwikke-

lingen in de verwachte stijging van het aantal gevallen van huidkanker de komende

jaren. Deze tabel laat zien dat voor melanoom de stijgingen in ‘incidentierates’

belangrijker zijn dan demografische veranderingen. Voor plaveiselcelkanker dragen

de demografische veranderingen meer bij aan het toekomstig aantal mannen met

deze vorm van huidkanker, terwijl bij vrouwen dit meer het incidentiecijfer is. Voor

basaalcelkanker worden de toenames zowel door toegenomen incidentiecijfers als

door demografische ontwikkelingen veroorzaakt. De combinatie hiervan zal tot een

sterke toename van basaalcelkanker leiden. 
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Langere overlevingsduur door tijdige detectie van huidkanker
Er is ook een toename van de duur van de diverse (voorlopers van) bovengenoemde

ziekteprocessen of verdenking daarop. Door de langere overlevingsduur als gevolg

van tijdige detectie, met name van het melanoom, hebben meervoudige tumoren

als het ware een grotere kans om op te treden en gedetecteerd te worden. De grotere

oplettendheid van de bevolking en artsen dragen bij aan vroegere maar ook ruimere

detectie van bijvoorbeeld verdachte voorstadia van huidkanker. Hierbij valt te denken

aan afwijkend ogende moedervlekken, meervoudige sproeten, ouderdomswratten

en actinische keratose, een voorloperlaesie van plaveiselcelkanker. De verlaagde

drempel vloeit weer voort uit de diverse voorlichtingscampagnes van KWF Kanker-

bestrijding sinds begin jaren 80, waarbij ook de sproetenbus van het Integraal

Kankercentrum West (IKW) de bewustwording vergrootte.

Aannames over de voorspellende waarde van een verdenking op huidkanker
Vanwege het ontbreken van harde gegevens zijn enkele aannames gemaakt over de

voorspellende waarde van een verdenking op huidkanker. Bij een zekere verdenking

op huidkanker lijkt deze voorspellende waarde op huidkanker 10% te zijn en dit gaat

op bij ongeveer 25% van de personen die verdacht worden van huidkanker. Bij een
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Veranderingen in de jaarlijkse aantallen nieuwe gevallen van huidkanker in Nederland,
voortkomend uit waargenomen incidentie in de periode 1989-2000 en prognoses van
incidentie, rekening houdend met door het CBS verwachte veranderingen in de omvang
en leeftijdsopbouw van de bevolking. Het aantal in het jaar 2000 is gesteld op 100%

Melanoom Plaveiselcelkanker Basaalcelkanker*

In 2000 100 100 100 100 100 100

Mannen

2005 126 108 111 113 112 111

2010 154 115 119 127 122 123

2015 191 122 128 144 133 135

Vrouwen

2005 114 104 117 107 120 107

2010 132 108 130 114 133 113

2015 154 112 144 120 146 120

* De ontwikkeling van de vraag rond meervoudige tumoren bleef buiten beschouwing; naar schatting heeft 50% van de

patiënten binnen vijf jaar een tweede tumor.

Tabel 67
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geringe verdenking lijkt de voorspellende waarde op huidkanker slechts 2%, hetgeen

dan opgaat bij ongeveer 75% van de mensen met een verdacht plekje op de huid. 

De zogenaamde gemiddelde ‘positief voorspellende waarde’ dat een verdachte

huidafwijking ook daadwerkelijk huidkanker blijkt te zijn ligt daarmee op ongeveer

5%. Met andere woorden, op elke nieuwe patiënt met huidkanker worden gemiddeld

twintig personen verdacht van huidkanker. Deze leveren echter wel de nodige

zorgvraag op. Daarnaast wordt uitgegaan van een controlefrequentie van patiënten

met huidkanker van hooguit twee keer per jaar.

In tabel 68 staat samengevat wat ruwweg de jaarlijkse groei in vraag naar aan huid-

kanker gerelateerde-huidzorg zal zijn in de komende tien tot vijftien jaar. Een lage

en een hoge scenariovariant wordt geschetst. Waarschijnlijk zal de werkelijke groei

hier ergens tussenin liggen. Bij de hoge variant zal de vraag naar huidkanker-

gerelateerde zorg binnen 7,5 jaar verdubbelen, in de lage variant binnen twintig jaar.

Voor het maken van deze berekeningen is, uitgegaan van een ongestoord beroep

door patiënten op een laagdrempelige, adequate voorziening, dus op basis van

beschikbaar zorgaanbod.

Ontwikkelingen in het zorgaanbod 
De betrokken zorgprofessionals zijn hierbij voornamelijk de huis- en huidartsen voor

wie dit scenario wordt ontwikkeld. Hierbij dient wel vermeld te worden dat soms ook

plastisch, oncologisch en algemene chirurgen en keel-neus- en oorartsen, (met name

bij een plaveiselcelkanker van de lip), betrokken zijn bij huidkankerzorg. Tenslotte

zijn ook de diverse jeugd- en consultatiebureauartsen betrokken via voorlichting

over verantwoorde blootstelling van jonge kinderen aan UV-straling.

Meestal treedt, ongeacht de beschikbaarheid van het zorgaanbod, een piek in de

vraag naar zorg op in het voorjaar en voorzomer, omdat in die periode voor huidkanker

verdachte afwijkingen zichtbaar worden doordat de huid meer ontbloot is en door

de diverse op huidkanker en huidverzorging gerichte bewustwordingscampagnes. 

De raming van het aantal consulten dat een huisarts in verband met preventieve

huidkankerzorg verricht gaat uit van het te verwachten aanbod van huisartsen in

Nederland: ongeveer 8.000 volledige huisartsenpraktijken. De patiëntenpopulaties
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De jaarlijkse groei in vraag naar huidkankerzorg in Nederland, met daarin meegenomen
de verschillende bijdragen van stijgingen in incidentie, demografische ontwikkelingen 
en langere overlevingsduur

Scenario Laag Hoog

Incidentie 2% 4%

Demografie 1% 3%

Duur overleving 1% 2%

Totaal 4% 9%

Verdubbeling vraag in circa 20 jaar 7,5 jaar

Tabel 68



Raming van het aantal consulten per huisarts per jaar in Nederland in verband met voor
huidkanker verdachte huidafwijkingen en behoefte aan informatie

Scenario Laag Hoog

Melanoom 20 30

Plaveiselcelkanker 20 30

Basaalcelkanker 100 200

Subtotaal 2000 140 (per week 3,5) 260 (per week 6) 

Verwachting voor 2010 250  (per week 6) 500  (per week 12)

Verwachting voor 2015 350-400 (per week 9-10) 800-1000 (per week 20-25)

Tabel 69

van deze praktijken worden groter en ouder qua samenstelling. Verder is er een lichte

afname van het aantal voltijdspraktijken te zien. Helaas heeft nu reeds 5% van de

Nederlandse bevolking geen huisarts meer, hetgeen binnen tien jaar wellicht 20%

van de bevolking treft
96

. Niet ondenkbaar is dat de vroegdetectie van huidkanker dan

in gevaar komt. Sociaal zwakkeren, lager opgeleiden en ouderen zullen hiervan

vermoedelijk de meeste last ondervinden. Het aandeel van preventieve huidkankerzorg

in het totaal van de dienstverlening door de huisarts ligt waarschijnlijk in de orde

van enkele procenten. 

Voor huidartsen geldt dat er momenteel bijna honderd maatschappen zijn met

gemiddeld drie huidartsen elk en dat dit aantal geleidelijk toeneemt naar vier, maar

vaak met kortere werktijden. Het door het Capaciteitsorgaan reeds geraamde tekort

aan huidartsen zal van ongeveer 0,5 FTE per ziekenhuis kunnen oplopen tot meer

dan 1,0 FTE
96

. Immers, huidartsen hebben ook met een toename van andere

problemen te maken zoals veneuze vaatstoornissen, waarvan – bijvoorbeeld door

het steeds vaker voorkomen van diabetes – ook een forse toename te verwachten is.

Het relatieve aandeel van (preventieve en curatieve) huidkankerzorg in het totaal

van de dienstverlening door de huidarts is ongeveer 25%. Hoewel hier niet in detail

op het aanbod van andere bij huidkankerzorg betrokken zorgprofessionals wordt

ingegaan, is het wel van belang op te merken dat ook het aantal plastisch chirurgen

schaars zal blijven. Verder speelt hierbij de organisatie en daarmee de financiering

van de cosmetisch-dermatologische zorg in privé-klinieken mogelijk een rol, omdat

daarin een deel van deze zorg zal worden opgevangen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de vraag naar preventieve huidkankerzorg bij

huisartsen zal toenemen van drie tot zes consulten per week nu tot twee tot vijf

consulten per werkdag in 2015 (tabel 69). Daarnaast wordt het steeds moeilijker,

gezien het bovenstaande, door te verwijzen naar huidarts of (plastisch) chirurg. 

Ook zal de zorgvraag persisterend blijken omdat de incidentiestijging na 2015

vooralsnog door lijkt te gaan. De tekorten in het aanbod van huis- en huidartsen,

enerzijds ontstaan door het te geringe aantal artsen, dat sinds eind van de jaren 80

in opleiding kwam. De toelating van meer studenten toegelaten tot de studie

geneeskunde, hetgeen tegen 2015 enig soelaas zal kunnen bieden, mits er geen

bottlenecks optreden in de diverse opleidingstrajecten
96

. 
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De kloof tussen vraag en aanbod van preventieve zorg voor huidkanker zal bij on-

gewijzigd beleid dan ook van blijvende aard zijn. Hoe kan nu het beste worden

omgegaan met de combinatie van stijgende zorgvraag bij een afnemend zorgaanbod?

Hieronder volgt een aantal mogelijke keuzen vanuit de optiek van de huis- en huidarts.

Zij hangen samen met taakopvatting, werkverdeling en toezicht op uitvoering, met

andere woorden organisatie van kennisoverdracht en toetsing daarvan. 

Verschillende opties zijn mogelijk om op de stijgende zorgvraag en het afnemend

zorgaanbod in te spelen, elk met zowel voor- als nadelen:

1. ‘Business as usual’: ‘gewoon’ meer werk.

2. Zoveel mogelijk zelf blijven doen, maar op een andere manier:

• Meer gebruik maken van demonstratie- of voorlichtingsmateriaal. Hierin zou

bijvoorbeeld een organisatie als KWF Kankerbestrijding kunnen voorzien.

• Bijgeschoolde praktijkassistente gaat voortaan preventieve huidkankerzorg

doen.

• Er wordt vaker een beroep gedaan op een huidtherapeut, al of niet in de praktijk.

• Via teledermatologie kan een huisarts op eenvoudige wijze een huidarts

consulteren over bepaalde huidafwijkingen
97

. Tevens dient dit als een soort

elektronisch naslagwerk. 

• Het instellen van een gezamenlijk spreekuur van huisarts met een huidarts om

gestructureerd preventieve huidkankerzorg aan te bieden.

• Meer overlaten aan de huidverzorgende branche.

3. Meer doorverwijzen naar: huidarts en/of (plastisch) chirurg, die echter ook

schaars zijn. Het doorverwijzen naar de huidarts moet laagdrempelig blijven.

Wellicht vormen ‘gepigmenteerde laesies’ poliklinieken een optie. Hierbij worden

ook paramedische hulpkrachten ingeschakeld. Doorverwijzing naar apotheek,

schoonheidsspecialist, of een instelling waarin huidtherapeuten werkzaam zijn.

4. Combinatie van opties 2 en 3.

Aan optie 2 kleven echter de volgende bezwaren/nadelen. Hulpkrachten dienen te

worden opgeleid. Toezicht en gedelegeerde verantwoordelijkheid stellen ook eisen

aan eigen vakbekwaamheid van de huisarts. Hoe betrouwbaar is de selectie van

echte patiënten door paramedici? Wie vergoedt dit systeem? Teledermatologie leidt

waarschijnlijk tot verbetering van de kwaliteit van zorg door betere vastlegging en

minder bezoeken aan de polikliniek, maar dit lijkt vooralsnog niet tot een

vermindering van de werklast te leiden.

Conclusie
Het is onontkoombaar dat binnen enkele jaren – hier en daar vermoedelijk nu al – zowel

de huis- als de huidarts niet meer aan de vraag naar preventieve zorg voor huidkanker

tegemoet kunnen komen. De vraag is dus hoe er op een andere wijze voldoende

expertise ter beschikking komt voor het geven van adviezen aan patiënten en mensen

met gepigmenteerde laesies en het beoordelen en verwijderen van verdachte plekjes

op de huid. Als er keuzes gemaakt moeten worden, lijkt het verstandig om dit op loco-

regionaal niveau te doen, vanwege de onderlinge verwevenheid. Het inschakelen

van meer gekwalificeerde hulpkrachten lijkt hierbij onvermijdelijk. Hierbij valt onder

andere te denken aan huidtherapeuten, huidverpleegkundigen en/of getrainde

praktijkassistenten. Het streven is om preventieve huidkankerzorg laagdrempelig te

maken, te vergelijken met de zorg van bijvoorbeeld optometristen en misschien ook
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huidverzorgende beroepen. Deze gekwalificeerde hulpkrachten mensen dienen te

worden opgeleid. Initiatieven liggen dan ook voor de hand in opleidingsinstellingen

van paramedische beroepen, met name huidtherapeuten, vooral in die regio’s waar

het huisartsenaanbod op korte termijn al gevaar loopt.

Diabetes en kanker

Inleiding
Co-morbiditeit en kanker: toenemende vraag naar multidisciplinair handelen

Met het toenemen van de leeftijd neemt de kans op een chronische aandoening,

waaronder kanker toe. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking (toename

van het percentage ouderen), is het aantal mensen dat lijdt aan één of meer

chronische aandoeningen in de afgelopen jaren gestegen en dat zal zich ook in de

nabije toekomst doorzetten (zie hoofdstuk 2). Steeds meer mensen zullen zich bij

een arts presenteren met meer dan één aandoening, waardoor steeds vaker een

multidisciplinaire aanpak nodig is. Mogelijkerwijs beïnvloeden – of zelfs beperken –

de verschillende aandoeningen de behandelstrategieën voor de andere ziekte(n). 

Een patiënt met kanker kan daardoor jaren onder behandeling en controle zijn van

verschillende specialisten (waaronder bijvoorbeeld een oncologisch internist, chirurg

of radiotherapeut, alsmede bijvoorbeeld een diabetoloog, longarts of reumatoloog). 

Sinds 1993 wordt bij het IKZ de prevalentie van andere chronische aandoeningen, ook

wel co-morbiditeit genoemd, bij kankerpatiënten bestudeerd. In een studie met

gegevens van kankerpatiënten gediagnosticeerd tussen 1993 en 1996 bleek dat 45%

van alle volwassen patiënten naast kanker ook één of meerdere andere chronische

aandoeningen had
98

. Dit percentage was afhankelijk van leeftijd en liep op van 12%

bij patiënten jonger dan 45 jaar, tot 63% bij patiënten van 75 jaar en ouder. 

In figuur 81 is de prevalentie van enkele chronische ziekten bij mannen en vrouwen

met kanker naar leeftijd (1993 tot 2001) weergegeven. 
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5.3

5.3.1

Co-morbiditeit

Is de algemene term voor het tijdens een bepaalde periode optreden van meer dan één ziekte,

hetzij in een individu, hetzij in een populatie. In kankeronderzoek gaat het dan om co-

morbiditeit die bestaat of optreedt bij een patiënt tijdens het klinisch beloop van kanker.



Prevalentie van co-morbiditeit (%) naar leeftijd
bij kankerpatiënten

Figuur 81

Hart- en vaatziekten

Longziekten

Eerdere tumoren

Diabetes

A
Mannen

B
Vrouwen

Bron: IKZ

De prevalentie van co-morbiditeit bij kankerpatiënten in de verschillende leeftijdsgroepen en voor 

mannen (A) en vrouwen (B) apart. 
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Diabetes en kanker
Recentelijk is er veel aandacht voor de wereldwijd sterk stijgende incidentie en

prevalentie van type 2 diabetes
99-102

, vroeger ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd.

Men spreekt inmiddels ook wel over een diabetes epidemie. De belangrijkste oorzaken

voor stijging van het aantal diabetespatiënten zijn
103

:

1. De toename van de prevalentie van overgewicht in de bevolking – zie ook scenario

‘Overgewicht en Kanker’ – als belangrijke oorzaak voor diabetes en 

2. De vergrijzende bevolking. 

De sterke stijging van het aantal diabetespatiënten alsmede de ernst van de ziekte,

die een grote zorgvraag impliceert, vormen de belangrijkste redenen om in een apart

scenario de huidige en toekomstige prevalentie van diabetes bij kanker verder uit te

werken. De verbanden die wel worden gelegd tussen diabetes en de verschillende

vormen van kanker (diabetes als risicofactor voor het ontstaan van kanker en vice

versa) zijn hierbij ook van belang. 

In dit scenario wordt steeds over diabetes gesproken, waar het eigenlijk type 2 diabetes

betreft.

In het jaar 2000 werden naar schatting ruim 5.500 mensen met kanker gediagnos-

ticeerd die op dat moment ook diabetes hadden. Uitgaande van 100 ziekenhuizen in

Nederland, betekent dat zo’n 55 patiënten, gemiddeld per ziekenhuis. Uitgaande van

ongeveer 7.000 huisartsen in Nederland, betekent dat dat er per huisarts gemiddeld

één patiënt in de één tot twee jaar met kanker wordt gediagnosticeerd die op dat

moment ook diabetes heeft. Meerdere factoren bepalen hoeveel mensen in de

toekomst bij een huisarts of specialist onder behandeling zullen zijn voor zowel

diabetes als kanker. Met name demografische veranderingen alsook maatschappelijke

ontwikkelingen – zoals bijvoorbeeld het terugdringen van overgewicht door

inspanningen van overheid en publieke organisaties – zijn dan van belang. In het

hier beschreven scenario zal gebruik worden gemaakt van bevolkingsprognoses en

verwachte aantallen kankerpatiënten zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 3

van dit rapport. 

Het vóórkomen van diabetes in Nederland
Diabetes is een chronische aandoening die aanvankelijk zonder duidelijke klachten

of symptomen verloopt, waardoor het soms jaren kan duren voor de diagnose wordt

gesteld. Dat betekent dat cijfers over incidentie en prevalentie van bij de (huis-)arts

bekende diabetespatiënten altijd een onderschatting zijn van het werkelijk aantal

patiënten met de aandoening (tabel 70). Voor elke bekende patiënt met diabetes

loopt er een (nog) onbekende diabetespatiënt rond
104

. Inmiddels zijn 475.000

mensen met diabetes bij de huisarts bekend. De verwachting is dat de prevalentie

van (bekende) diabetes in de algemene bevolking de komende vijftien tot twintig

jaar 20 tot 50% zal toenemen
99;105

. 
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In dit scenario wordt in eerste instantie gerekend met aantallen bekende diabetes-

patiënten en blijven ongediagnosticeerde diabetespatiënten buiten beschouwing.

Het is echter wel van belang om te benadrukken dat ruwweg de helft van alle

diabetespatiënten onbekend is, omdat door toenemende screeningsactiviteiten dit

aantal in de toekomst sterk kan verminderen. In een advies dat de Gezondheidsraad

in september 2004 uitbracht, stelt zij dat het nu nog te vroeg is om te starten met

een landelijke screening op type 2 diabetes. De precieze kosten, baten en doelmatig-

heid hiervan zijn nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Potentieel is er echter

aanzienlijke gezondheidswinst mogelijk. Daarom meent de commissie dat er

spoedig een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van screening moet

worden uitgevoerd, te beginnen bij hoogrisicogroepen (Bron: Gezondheidsraad. Screening
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De prevalentie van diabetes (%) in de Nederlandse huisartspraktijk en bij patiënten
gediagnosticeerd met kanker

Mannen Vrouwen

Diabetesprevalentie % % % %

in de Nederlandse huisartspraktijk* 3,7 12,1 3,1 13,2

Alle vormen van kanker** 4,5 8,8 3,8 14,0

Strottehoofdkanker 3,4 5,9 9,1 21,4

Maagkanker 5,6 9,0 4,6 16,6

Dikkedarmkanker 6,1 9,7 4,7 14,3

Alvleesklierkanker 9,1 21,0 10,4 22,5

Longkanker 5,6 8,7 3,9 11,4

Melanoom 0,3 6,5 1,1 9,6

Borstkanker - - 3,0 13,4

Baarmoederhalskanker - - 4,7 18,0

Baarmoederkanker - - 7,5 21,3

Eierstokkanker - - 3,2 11,5

Prostaatkanker 3,7 7,2 - -

Blaaskanker 3,3 10,3 5,2 16,6

Nierkanker 5,3 8,4 8,4 19,1

Hodgkin lymfoom 0,0 17,7 3,1 20,8

Non-Hodgkin lymfoom 2,9 9,5 4,0 9,2

** Exclusief basaalcelkanker.

Bron: * RIVM- Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.rivm.nl), gegevens uit 2000 en IKZ

Tabel 70

3
5

 t
o

t 
6

4
 ja

a
r

6
5

 ja
a

r 
en

 o
u

d
er

3
5

 t
o

t 
6

4
 ja

a
r

6
5

 ja
a

r 
en

 o
u

d
er



op type 2 diabetes. Den Haag: Gezondheidsraad, 2004; publicatie nr 2004/16). Het effect van

een mogelijk toekomstige introductie van een screeningsprogramma op het aantal

patiënten met bekende diabetes en kanker werd al wel doorberekend in een scenario.

Diabetes en het risico op kanker en vice versa
Uit gegevens van het IKZ blijkt dat mannen met (nieuw gediagnosticeerde) kanker

iets minder vaak diabetes hebben dan mannen zonder kanker (algemene bevolking).

Vrouwen met (nieuw gediagnosticeerde) kanker hebben net zo vaak diabetes als

vrouwen zonder kanker. 

In figuur 82 staan alleen die vormen van kanker die een van het gemiddelde afwijkende

prevalentie van diabetes hebben. De prevalentie van diabetes bij mannen of vrouwen

met bijvoorbeeld longkanker, dikkedarmkanker of borstkanker is gelijk aan de

prevalentie bij het totaal van alle kankerpatiënten. De prevalentie van diabetes is

het hoogste bij mannen en vrouwen met alvleesklierkanker of nierkanker en bij

vrouwen met baarmoeder- of baarmoederhalskanker. Bij mannen met prostaatkanker

lijkt de prevalentie daarentegen weer lager dan in de algemene bevolking. 

Dit verklaart mogelijk voor een deel de lage prevalentie van diabetes bij mannelijke

kankerpatiënten. Immers, een groot deel van de kanker bij mannen wordt ingenomen

door prostaatkanker! 

De gevonden variatie in prevalentie van diabetes bij de verschillende vormen van

kanker is in overeenstemming met cijfers uit andere onderzoeken. Een verhoogde

prevalentie van diabetes bij mensen met alvleesklierkanker en vice versa is veelvuldig

in de literatuur beschreven. Of diabetes alvleesklierkanker veroorzaakt of dat alvlees-

klierkanker diabetes veroorzaakt blijft tot op heden een punt van discussie
106-110

. 

Het vaker voorkomen van nierkanker
110

en baarmoederkanker
110;111

bij mensen met

diabetes lijkt vooral verklaard te worden door het bij hen vaker voorkomende

overgewicht
112

. Het verlaagde risico op prostaatkanker bij mannen met diabetes is

eerder beschreven
113-115

en wordt wel verklaard door hormonale veranderingen (zoals

lagere androgene spiegels) die diabetes zou veroorzaken.

Hoewel de hier beschreven prevalentie van diabetes bij nieuw gediagnosticeerde

kankerpatiënten gebaseerd is op gegevens uit de IKZ-regio is het te aan te nemen

dat deze cijfers representatief zijn voor de landelijke situatie.

219 Scenario’s van zorgprevalentie en zorgvraag

5.3.3



Prevalentie van diabetes (%) naar leeftijd voor
verschillende vormen van kanker

Figuur 82

Algemene bevolking

Alvleesklierkanker

Kanker totaal

Nierkanker

Prostaatkanker

Baarmoederkanker

Baarmoederhals-

kanker

A
Mannen

B
Vrouwen

Bron: IKZ

De prevalentie van diabetes (%) in de algemene bevolking en voor verschillende vormen van kanker, naar 

leeftijdsgroep en voor mannen (A) en vrouwen (B) apart.
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Behandelbeleid en prognose van kankerpatiënten met diabetes
Het hebben van diabetes en kanker vraagt een multidisciplinaire aanpak van betrokken

specialisten en huisarts. In de kankerregistratie van het IKZ werden over de periode

1995 tot 1999 geen verschillen gevonden in behandeling van kanker tussen patiënten
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Relatieve overleving (%) voor kankerpatiënten met diabetes en
kankerpatiënten zonder bijkomende ziekte in de 
periode 1995-1999

Figuur 83

Geen ziekte, 65+ jaar

Diabetes, 35-64 jaar

Geen ziekte, 

35-64 jaar

Diabetes, 65+ jaar

A
Mannen

B
Vrouwen

Bron: IKZ

De relatieve overleving (%) voor kankerpatiënten met diabetes en kankerpatiënten zonder bijkomende 

ziekte in de periode van 1995 tot 1999, bij mannen (A) en vrouwen (B).
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met en zonder diabetes. Het is echter niet ondenkbaar dat andersom de diagnose

kanker wel degelijk van invloed is op de behandeling van diabetes: kanker wordt als

levensbedreigender ervaren dan diabetes, waardoor de behandeling van diabetes

(bloedsuikerspiegel, bloeddruk, vetstofwisseling) – tijdelijk – van minder belang is.
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Toch blijken kankerpatiënten met diabetes een duidelijk slechtere overleving te

hebben dan kankerpatiënten zonder ziekte (in dit geval: niet in ziekenhuisdossier

geregistreerde co-morbiditeit!) (figuur 83). Bij mannen en vrouwen van 35 tot 64 jaar

met kanker, is de relatieve 5-jaars overleving 10% lager als men ook nog diabetes

heeft. Bij mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder met kanker, is de relatieve 5-jaars

overleving zelfs 20% lager indien men ook nog diabetes heeft. Dit effect speelt vooral

een rol bij patiënten met kanker met een relatief goede overleving. Bij kanker met

een slechte overleving (maag-, alvleesklier- en longkanker) speelt diabetes een

mindere duidelijke rol in de overlevingskansen. Nader onderzoek is gewenst om te

achterhalen of er daadwerkelijk sprake is van een interactie tussen diabetes en

kanker voor de prognose van een patiënt. 

Toename van diabetes en kanker in de periode 2000-2015
Omdat diabetes en kanker vooral bij ouderen voorkomen zal door de toename van

het aantal 65-plussers het aantal personen met kanker én diabetes ook stijgen. 

In tabel 71 staat weergegeven wat de effecten zijn van demografische veranderingen,

toename van het aantal kankerpatiënten en toename van het aantal diabetes-

patiënten op het totaal verwachte aantal nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten

(incidentie) met diabetes in 2015. De aantallen kankerpatiënten met diabetes in het

jaar 2000 wordt daarbij als referentie (index) genomen. 

Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat de prevalentie van diabetes in de

algemene bevolking de komende vijftien tot twintig jaar 20 tot 50% zal toenemen
99;105

.

In onze berekeningen gaan we uit van een toename van 35% tot 2015. 

Het jaarlijks aantal nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten met diabetes zal in

2015 met ruim 10.000 patiënten bijna verdubbeld zijn ten opzichte van 2000. 

Dat betekent gemiddeld een toename van 55 naar 100 nieuwe kankerpatiënten met

diabetes per jaar in een ziekenhuis in Nederland. Door een eventuele introductie van

een screeningsprogramma op diabetes kan het aantal bekende diabetespatiënten

nog sterker toenemen. Uitgaande van een screeningsprogramma waarbij nog eens

de helft van de onbekende diabetespatiënten gediagnosticeerd wordt, zal het

jaarlijks aantal nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten met diabetes bijna

verdrievoudigen van ruim 5.500 in 2000 naar ruim 15.000 in 2015. 
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Dezelfde scenario’s zijn uit te werken met de prevalentie van kanker. Het gaat dan

dus om het aantal mensen dat op een bepaald moment twee (chronische) ziektes

heeft: kanker en diabetes. Zo zouden er op basis van eerder in dit rapport geschatte

20-jaars kankerprevalentiecijfers in het jaar 2000 29.000 mensen kanker én diabetes

hebben. Per ziekenhuis zouden er dan gemiddeld 290 mensen bekend zijn die beide

aandoeningen hebben. Van die 29.000 mensen met kanker wordt een deel actief

voor kanker behandeld (omdat de ziekte net is ontdekt, of omdat zij een recidief of

metastase blijken te hebben, zie ook hoofdstuk 4) en wordt de behandeling mogelijk

aangepast omdat zij diabetes hebben. Een ander deel van de mensen zit in een

controlefase waarin er geen behandeling van de kanker plaatsvindt. In die fase zal de

combinatie van beide ziektes geen extra zorgvraag impliceren. Op het moment dat

kanker zich bij een patiënt zal manifesteren als een chronische ziekte zal naar

verwachting voor de huisarts een belangrijke rol zijn weggelegd in het coördineren

van de behandeling en controle van twee (of meerdere) chronische ziekten.
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Aantal nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten met diabetes in het jaar 2000 en 2015

Toename

2000
1

2015
2

2015
3

2015
4

2015
5

Mannen

35-64 jaar absolute aantallen 541 584 617 833 1249

Index (2000=100) 100 108 114 154 231

65 jaar en ouder absolute aantallen 1968 2932 3030 4090 6136

Index (2000=100) 100 149 154 208 312

Vrouwen

35-64 jaar absolute aantallen 551 606 733 989 1484

Index (2000=100) 100 110 133 180 269

65 jaar en ouder absolute aantallen 2488 3060 3309 4467 6700

Index (2000=100) 100 123 133 180 269

Totaal 5547 7182 7688 10379 15569

Index (2000=100) 100 129 139 187 281

1

De aantallen kankerpatiënten met diabetes in het jaar 2000 worden als referentie (index) genomen.
2

Invloed van alleen demografische veranderingen.
3

Effect van de toename van het aantal kankerpatiënten (inclusief demografische veranderingen).
4

Effect van de toename van het aantal diabetespatiënten (inclusief demografische veranderingen en toename van aantal

kankerpatiënten), uitgaande van een toename van 35% tot 2015.
5

Effect van een introductie van een screeningsprogramma waarbij nog eens de helft van de onbekende diabetespatiënten

gediagnosticeerd wordt.

Tabel 71
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Door demografische veranderingen en verwachte stijgingen van kanker- en diabetes-

prevalentie zal het aantal (ex-)kankerpatiënten met diabetes in 2015 zijn opgelopen

tot 77.000 personen (meer dan een verdubbeling ten opzichte van 29.000 in 2000).

Introductie van een diabetesscreeningsprogramma zou dit aantal nog eens kunnen

verhogen tot 115.000 patiënten. 

Conclusie
Door de sterke toename van het aantal patiënten met kanker en diabetes, zal de vraag

naar multidisciplinair handelen toenemen. Dit betekent dat de organisatie van zorg

rondom een patiënt steeds verder verfijnd zal moeten worden (in het ziekenhuis,

maar ook in de eerste lijn). Het is dan ook niet ondenkbaar dat er in toekomstige

richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van kanker steeds meer aandacht zal zijn

voor diabetes, of breder: co-morbiditeit. Wellicht dat diabetespatiënten met kanker

of kankerpatiënten met diabetes bij een internist-endocrinoloog speciaal voor

kankerpatiënten of een medisch oncoloog speciaal voor diabetespatiënten onder

behandeling komen. Op het moment dat kanker zich bij een patiënt zal manifesteren

als een chronische ziekte zal ook voor de huisarts een belangrijke rol zijn weggelegd

in het coördineren van de behandeling en controle van twee (of meerdere) chronische

ziekten. Natuurlijk is dit scenario slechts een illustratie van één vorm van co-

morbiditeit bij kanker, maar deze toename zal zich zeker voor meerdere chronische

ziekten aandienen.

Mammapoli

Inleiding
Jaarlijks wordt in Nederland bij ruim 11.000 vrouwen invasief borstkanker vastgesteld

en bij meer dan 1.000 vrouwen een zogenaamde in situ kanker (zie tekstbox). 

De diagnostiek van borstkanker is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd.

Daarnaast groeit het inzicht dat borstkanker niet zozeer als een gelokaliseerd

ziekteproces maar veeleer als een systeemziekte benaderd dient te worden. Door de

invoering van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker werden chirurgen,

pathologen en radiologen geconfronteerd met een nieuwe, omvangrijke patiënten-

groep, bestaand uit vrouwen zonder klachten met vaak minimale afwijkingen op het

mammogram. Hierdoor groeide de behoefte aan een nauwkeurige en minimaal

invasieve, preoperatieve diagnostiek. Deze hoge eisen aan de diagnostiek hebben

zich echter nog nauwelijks vertaald in extra aantallen op te leiden specialisten in

deze disciplines.

De precieze invulling van diagnostiek, behandeling en controle geschiedt inmiddels

steeds meer aan de hand van richtlijnen, welke overigens voortdurend aan

veranderingen onderhevig zijn. Tot voor kort werden deze richtlijnen op regionaal

niveau ontwikkeld door de Werkgroepen Mammacarcinoom van de diverse Integrale

Kankercentra. In 2000 en 2002 zijn echter landelijke richtlijnen ontwikkeld voor de

diagnostiek en behandeling van borstkanker door een multidisciplinair platform van

vertegenwoordigers van een twaalftal wetenschappelijke verenigingen
116;117

. 

In dit scenario wordt een toekomstverkenning uitgevoerd naar de aard en de omvang

van de zorg in het kader van de diagnostiek van borstkanker en de behandeling en

controle van patiënten bij wie deze diagnose is gesteld. Tevens wordt globaal
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ingegaan op de verwachte ontwikkelingen omtrent de diagnostiek bij patiënten met

een sterke verdenking op een familiaire vorm van borstkanker of een bewezen BRCA-1

of BRCA-2 genmutatie en de implicaties voor screening en preventie. Dit scenario

illustreert het probleem van de afstemming tussen de uitdijende omvang en

toenemende complexiteit van de oncologische dienstverlening met het naar alle

waarschijnlijkheid tekortschietende aanbod.

Het ontstaan van de ‘mammapoli’ in Nederland
De veranderende vraag naar zorg als gevolg van de invoering van het bevolkings-

onderzoek naar borstkanker stimuleerde initiatieven om de diagnostiek en

behandeling van borstkanker efficiënter te laten verlopen. Hierbij was de verwachting

dat door de betere coördinatie niet alleen de tevredenheid van de patiënt, maar ook

de kwaliteit en de resultaten van de behandeling zouden toenemen. De nieuwe vorm

van multidisciplinaire zorg voor vrouwen met een verdenking op borstkanker kreeg

later gestalte in de vorm van mammateams, functionerend in zogenaamde

mammapoli’s.

In een nota van het Nationaal Borstkankeroverleg Nederland (NABON) staat

aangegeven aan welke eisen een mammateam dient te voldoen en hoe diagnostiek,

behandeling, begeleiding en follow-up binnen een zogenaamde mammapoli

georganiseerd moeten worden
116

. Het mammateam bestaat minimaal uit een

chirurg, een radiodiagnost, een patholoog, een internist, een radiotherapeut en een

mammacareverpleegkundige en heeft de mogelijkheid om een plastisch chirurg en

psycholoog te consulteren. De belangrijkste aspecten van het mammateam zijn een

gezamenlijk poliklinisch spreekuur, regelmatig multidisciplinair patiëntenoverleg,

de evaluatie van eigen behandelresultaten en de implementatie van klinisch

relevante onderzoeksbevindingen. Mede door druk van patiëntenzijde, beginnen in

de meeste ziekenhuizen de mammapoli’s inmiddels vorm te krijgen
118

, hoewel de

invulling hiervan per ziekenhuis aanzienlijk kan verschillen. 
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In situ kanker

DCIS

Ductaal carcinoma in situ (DCIS) is een kanker in een zeer vroeg stadium die ontstaat in een

melkgang. Het is niet-invasief, wat dus betekent dat het nog niet buiten de grenzen van de

melkgang waarin het is ontstaan is gegroeid. Het kan zich dus ook niet hebben verspreid naar

de lymfknopen in de oksel of naar andere delen van het lichaam. Er bestaan verschillende types

van DCIS. Als ze niet worden verwijderd, zullen sommige zich ontwikkelen tot een invasief

carcinoom, andere zullen nooit naar dit stadium evolueren. Ductaal carcinoma in situ is zeer

goed te genezen.

LCIS

Lobulair carcinoma in situ (LCIS) is een niet-invasief gezwel dat ontstaat in een melkklier en

(nog) niet buiten de grenzen ervan groeit.

Men gaat ervan uit dat LCIS een waarschuwing is voor een verhoogd kankerrisico. Vrouwen

die LCIS hebben (gehad), hebben ongeveer 1% kans per jaar dat ze borstkanker ontwikkelen.

Deze borstkanker kan zowel een invasief ductaal als een invasief lobulair carcinoom zijn. 



Uitgangspunten gebruikt in toekomstscenario’s
Bij het ontwikkelen van scenario’s voor de verwachte vraag naar zorg omtrent de

diagnostiek, behandeling en controle bij vrouwen met (een verdenking op) borst-

kanker dient rekening te worden gehouden met 1) de voorspelde trend van het aantal

nieuwe patiënten met de ziekte en met 2) specifieke technische ontwikkelingen

binnen de diagnostiek en behandeling van borstkanker en de gevolgen hiervan op de

genezingskansen en de controle van de patiënten van wie een toenemend deel

genezen is. 

Zo nam de 20-jaars prevalentie van borstkanker tussen 1990 en 2000 toe van ruim

60.000 naar bijna 100.000 vrouwen ofwel van 300 tot 500 per ziekenhuis naar nu

800 tot 1.200. Van veel van deze medische ontwikkelingen is momenteel moeilijk in

te schatten of ze een vast onderdeel van de zorg gaan vormen en welke effecten ze

zullen hebben voor de patiënt, of ex-patiënt. De meest waarschijnlijke

veranderingen die de komende tien jaar zullen optreden in diagnostiek, behandeling

en follow-up zijn samengevat in tabel 72.

Bij het opstellen van de scenario’s is gebruik gemaakt van de gegevens van het

sedert 1984 lopende mammadocumentatieproject van het IKZ en voorts

‘productiecijfers’ over 2002 van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, een grote

perifere opleidingskliniek met circa 600 bedden. In bijlage I staan de afdelingen en

organisaties die hiertoe werden geraadpleegd en de gegevens die werden verstrekt.

Tevens is gebruik gemaakt van informatie uit een cohort van ruim 1.400 patiënten

behandeld in de periode 1985 tot 1999 in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, met

een complete follow-up tot 1 januari 2003
119

. 

Scenario’s voor diagnostiek
De keuze voor specifieke diagnostische en therapeutische procedures zijn op dit

moment nog sterk ziekenhuisgebonden. Dit geldt bijvoorbeeld voor echo- en

röntgengeleide dikkenaald-biopsie of mammasparende behandeling. De landelijke

richtlijnen en de toetsingscriteria uit de nota van het NABON zijn onder andere

opgesteld om dergelijke variaties tussen ziekenhuizen te verkleinen. Daarom is bij

de uitwerking van de scenario’s voor diagnostiek en behandeling in de nabije

toekomst uitgegaan van de aanbevelingen in de landelijke richtlijnen en van de

toetsingscriteria uit de nota (tabel 73). Dat is immers de na te streven werkwijze.

Vrouwen met een knobbeltje in de borst wenden zich doorgaans in de eerste plaats

tot de huisarts. Op grond van de aard van de klachten en lichamelijk onderzoek dient

de huisarts te bepalen of nadere diagnostiek geïndiceerd is. In de landelijke

richtlijnen voor screening en diagnostiek is aangegeven welke vrouwen op grond

van hun klachten in aanmerking komen voor verwijzing naar een mammapoli. Een

onderzoek op de mammapoli van het AMC liet zien dat circa 60% van de verwezen

vrouwen voldeed aan vooraf gedefinieerde en met de huisartsen besproken criteria

voor verwijzing naar de mammapoli
120

. 

Behalve via de huisarts worden ook vrouwen bij wie een verdachte afwijking is

gezien op een mammogram dat is gemaakt in het kader van het bevolkingsonderzoek

naar borstkanker, voor nader onderzoek naar het ziekenhuis doorverwezen. In 2000

waren dat er in het Catharina Ziekenhuis 91, in 2001 101 en in 2002 opnieuw 91.

Aangezien de meeste vrouwen inmiddels meerdere malen zijn gescreend, en de
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prevalente gevallen derhalve reeds eerder ontdekt, is het aannemelijk dat dit aantal

in de nabije toekomst gelijke tred zal houden met de voorspelde toename van de

incidentie binnen deze leeftijdgroep. 
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Veranderingen in diagnostiek, behandeling en nacontrole van borstkanker in 
de periode 2004-2015 

Diagnostiek +/- Uitbreiding van bevolkingsonderzoek naar vrouwen vanaf 45 jaar.

++ Verfijning van de preoperatieve diagnostiek en toename van het 

percentage patiënten met een preoperatieve histologische bevestiging.

+/- Op grote schaal gebruik van MRI, digitale mammografie.

++ Ruimere toepassing van genetische screening na ontdekking van nieuwe

borstkankergenen (nu nog uitsluitend bij high-risk groepen).

Behandeling + Verruiming van indicaties voor toepassing adjuvante systemische 

therapie.

++ Selectievere toepassing van adjuvante systemische therapie met 

behulp van micro-array technieken (nu nog uitsluitend toegepast in

onderzoeksverband).

+ Veranderende indicaties voor (aanvullende) radiotherapie, bijvoorbeeld

van de oksel bij een positieve schildwachtklier.

+/- Introductie van nieuwe bestralingstechnieken, zoals intra-operatieve

radiotherapie.

+ Introductie van de PET-scan voor monitoren van therapie-effect bij

inoperabele borstkanker.

Follow-up ++ Alternatieven voor nacontrole door specialist, bijvoorbeeld door

mammacareverpleegkundige/nurse practitioner.

+/- Alternatieven voor poliklinische nacontrole door de specialist, 

bijv. door (telefonisch) consult met de mammacare-verpleegkundige.

+ Differentiatie in na-controlefrequentie op grond van recidiefrisico 

en risico op tweede primaire tumor.

+ Introductie van PET-scan voor vroegdetectie van uitzaaiingen op 

afstand bij een deel van de patiënten met een recidief.

Overig + Een nog ruimere toepassing van borstreconstructie na (profylactische)

mastectomie.

++ Grotere stem van ‘lange termijn borstkanker overlevenden’ in 

organisatie van zorg en nazorg.

(+/- = zeer wel mogelijk; + = aannemelijk; ++ = zeer aannemelijk)

Tabel 72



Mammografie is tot op heden de meest toegepaste beeldvormende techniek bij de

diagnostiek van borstkanker. Een belangrijk deel van de mammografische

onderzoeken vindt plaats in het kader van de periodieke controle van vrouwen die

zijn behandeld vanwege borstkanker. Het gaat hierbij zowel om het controleren van

de gespaarde als de andere borst. Het aantal mammogrammen dat jaarlijks in een

ziekenhuis wordt gemaakt, wordt dus enerzijds bepaald door de gehanteerde

criteria voor verwijzing van vrouwen naar de mammapoli en anderzijds door de

geldende richtlijnen voor periodieke controle van reeds behandelde patiënten. 

Echografie is met name geïndiceerd bij vrouwen jonger dan 30 jaar met een

palpabele afwijking of bij vrouwen bij wie het mammogram geen uitsluitsel geeft.

Volgens de cijfers van de Afdeling Radiodiagnostiek van het Catharina Ziekenhuis

bedroeg de verhouding tussen mammografisch en echografisch onderzoek in 2002

acht staat tot drie. Magnetische resonantietechnieken (MRI) lijken vooral een

geschikt alternatief in probleemsituaties, bijvoorbeeld ter beoordeling van een

sparend behandelde borst met moeilijk te duiden afwijkingen op het mammogram. 

Een betrouwbare excisie van een niet-palpabele kanker kan pas plaatsvinden

wanneer de kanker preoperatief gelokaliseerd is. Bij ongeveer een derde van de door

het bevolkingonderzoek verwezen vrouwen kan op grond van nadere beeldvormende

diagnostiek worden vastgesteld dat de afwijking niet verdacht is en dat geen verder

onderzoek nodig is
122

. Bij de resterende 65% à 70% blijft een verdenking op kanker

bestaan en is een lokalisatieprocedure geïndiceerd. Na excisie blijkt doorgaans

echter een kwart van de afwijkingen goedaardig te zijn of wordt in het preparaat

geen afwijking gevonden. Deze vrouwen had dus een chirurgische ingreep bespaard

kunnen blijven als vooraf een betrouwbare histologische bevestiging van de

diagnose beschikbaar was geweest. In de NABON-nota wordt dan ook als

doelstelling aangegeven dat bij minstens 90% van de patiënten met borstkanker de

diagnose preoperatief met zekerheid gesteld dient te zijn door middel van cytologie

of dikke-naaldbiopsie. 
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Dikke-naaldbiopsie

Met behulp van echografie of mammografie is het mogelijk om de verdachte laesie onder

lokale anesthesie te biopteren met een holle naald, de zogenaamde dikke-naaldbiopsie.

Hiermee wordt er, onder plaatselijke verdoving, borstklierweefsel weggehaald. Hiervoor is

grote expertise vereist van de radioloog en – in het geval van de excisie na lokalisatie – de

chirurg.  
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Huidige en verwachte jaarlijkse vraag naar zorg in een mammapoli van een groot
ziekenhuis (600 bedden) i.v.m. diagnostiek en chirurgische en radiotherapeutische
behandeling van alle kwaadaardige en goedaardige afwijkingen van de borst

Aantal patiënten
1

Kwaadaardige afwijkingen 140 165 185

Diagnostiek en chirurgische behandeling van nieuwe 

patiënten (incidentie)

Cytologische punctie 20 25 25

Echo- of röntgengeleide dikkenaaldbiopsie 80 125 150

Echo- of röntgengeleide lokalisatieprocedure 50 60 70

Excisiebiopsie/lumpectomie 70 90 100

Mastectomie 65 75 90

Schildwachtklierbiopsie 90 100 110

Okselkliertoilet 70 40-80 45-90

Radiotherapeutische nabehandeling van nieuwe patiënten

Borst (na sparende chirurgie) 70 90 100

Regionale lymfknopen 20 20-65 20-75

Totaal 85 100-125 110-140

Goedaardige afwijkingen 180 180 180

Diagnostiek en chirurgische behandeling van nieuwe 

patiënten (incidentie)

Cytologische punctie 60 60 60

Echo- of röntgengeleide dikkenaaldbiopsie 50 50 50

Lokalisatieprocedure 50 50 50

Excisiebiopsie/lumpectomie
2

/ablatio
3

70 70 70

1

Voor een middelgroot en klein algemeen ziekenhuis dienen deze getallen met een factor 0,75 respectievelijk 

0,5 vermenigvuldigd te worden
121

.
2

Borstsparende operatie.
3

Totale amputatie van de borst.

Tabel 73

2
0

0
3

2
0

1
0

2
0

1
5



Postoperatief stadium bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met borstkanker in 
het jaar 2000

pTNM %

In situ 8

I 35

II 40

III 7

IV 3

Onbekend 7

Stadium I betreft borstkanker kleiner dan 2 cm waarbij geen sprake is van uitzaaiing naar de lymfklieren of andere organen.

Stadium II betreft borstkanker (groter dan 2 cm) waarbij al dan niet sprake is van uitzaaiing naar de beweeglijke lymfklieren

gelegen aan dezelfde kant als de borstkanker. 

Stadium III betreft borstkanker waarbij sprake is van uitzaaiingen naar de lymfklieren aan dezelfde kant als de borstkanker

waarbij de lymfknopen aan elkaar of aan andere structuren vastzitten.

Stadium IV betreft borstkanker waarbij sprake is van uitzaaiingen naar andere organen.

Bron: IKZ

Tabel 74

Scenario’s voor behandeling
De aard en de intensiteit van de behandeling van borstkanker wordt in de eerste plaats

bepaald door het stadium waarin de ziekte zich bevindt ten tijde van de ontdekking

(tabel 74). 

De invoering van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen van 50 tot

70 jaar is in 1997 voltooid. In 1999 vond een uitbreiding plaats naar vrouwen tot 75

jaar. Aangenomen wordt dat hierdoor alleen binnen deze leeftijdsgroep de komende

jaren nog een beperkte vervroeging van de diagnose optreedt, tenzij besloten wordt

om het bevolkingsonderzoek ook uit te breiden naar vrouwen beneden de 50 jaar. 

Chirurgie
Aangenomen wordt dat landelijk circa de helft van de patiënten met een operabel,

invasieve borstkanker sparend wordt behandeld. Het percentage mammasparend

behandelde patiënten met een in situ kanker is waarschijnlijk vergelijkbaar, maar net

als bij de invasieve tumoren zal er sprake zijn van aanzienlijke verschillen tussen

ziekenhuizen. Uitgaande van de huidige (contra-)indicaties is het moeilijk te bepalen

of het percentage sparend behandelde patiënten de komende jaren zal stijgen,

bijvoorbeeld naar ruim 60%. Het scenario voor de chirurgische behandeling van

borstkanker is dus gebaseerd op de aanname dat het percentage mammasparend

behandelde patiënten tot 2015 rond de 50% zal blijven schommelen. 

Eind jaren 90 werd in de Nederlandse ziekenhuizen de schildwachtklierprocedure

geïntroduceerd. In principe komen alle patiënten met een negatieve lymfklier in de

oksel en een invasieve kanker van vijf centimeter of kleiner voor een schildwachtklier-

procedure in aanmerking. Geschat wordt dat ongeveer tweederde deel van de

patiënten aan deze criteria voldoet. Door ervaren artsen kan in meer dan 90% van 
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de gevallen de schildwachtklier worden gevonden. Het percentage foutnegatieve

uitslagen bedraagt circa 5%. Het is aannemelijk dat het op grote schaal toepassen van

de schildwachtklierprocedure zal leiden tot een groei van het percentage patiënten

met positieve lymfeklieren; dit als gevolg van de extra intensieve bestudering door

de patholoog van het beperkte aantal verwijderde klieren. 

Door toepassing van immuno-histochemische onderzoekstechnieken zal met name

de groep patiënten met micrometastasen (micro-uitzaaiingen) groeien. Er bestaat

echter tot op heden geen consensus over de systemische behandeling van patiënten

met micrometastasen.

Radiotherapie
De huidige richtlijn luidt dat zowel patiënten met DCIS als met een invasieve kanker

na een borstsparende therapie aanvullend bestraald dienen te worden. Tevens is na

borstamputatie bestraling van de borstkas in sommige gevallen geïndiceerd.

Momenteel wordt 60 à 65% van alle patiënten met borstkanker bestraald. Bij circa

20 à 25% van de patiënten worden ook de regionale klierstations bestraald.

Verschillende gerandomiseerde studies zijn inmiddels opgezet die de waarde van

bestraling van de parasternale lymfeklierstations en van de okselklieren na de

identificatie van een positieve schildwachtklier onderzoeken. Afhankelijk van de

resultaten van deze studies kan een verruiming of juist een beperking van de

indicaties voor bestraling van de regionale klierstations plaatsvinden. Mocht op

grond van trialresultaten besloten worden om patiënten met een positieve

schildwachtklier na te bestralen en geen okselklierdissectie meer te verrichten, dan

zou het percentage patiënten met bestraling van de regionale klierstations toenemen

met 10 à 15% tot 35 à 40% en het totale percentage bestraalde patiënten tot 70 à 80%. 

Adjuvante systemische therapie
Van alle borstkanker is tegenwoordig ruim 90% operabel. Uitgaande van de juiste

hantering van de landelijke richtlijnen krijgt momenteel circa 60% van de patiënten

met een operabele borstkanker een vorm van adjuvante systemische therapie 

(tabel 75). Van deze 60% ontvangt ruim de helft chemotherapie en circa driekwart

hormonale therapie, meestal in de vorm van tamoxifen. In vergelijking met het

vroegere beleid om uitsluitend patiënten met positieve lymfeklieren systemisch te

behandelen is ingeschat dat de invoering van de landelijke richtlijnen de groep

patiënten die adjuvant systemisch wordt behandeld inmiddels al met 50% heeft

vergroot
121

. 
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Schildwachtklierprocedure

Deze relatief nieuwe techniek heeft als bedoeling de eerste lymfeklier(en) (de schildwacht-

klier(en)) op te sporen waarnaar de lymfe vanuit de tumor draineert en waar dus ook in principe

de eerste via het lymfensysteem uitzaaiende kankercellen terechtkomen. Na wegname van de

schildwachtklier(en) wordt deze gedetailleerd onderzocht. Wanneer de schildwachtklier(en)

geen kwaadaardige cellen bevat, is de kans dat er toch elders in de oksel uitzaaiingen zitten,

minder dan 5%. Op die manier kan men dus van een okseluitruiming afzien bij een belangrijk

deel van de patiënten. 



Internationaal bestaat er een tendens om de indicaties voor adjuvante systemische

therapie verder te verruimen. Dit ondanks het feit dat er nog onvoldoende inzicht

bestaat in de lange termijn neveneffecten van systemische therapie, zoals

bijvoorbeeld vermoeidheid en het ontstaan van meervoudige tumoren. Aan de

andere kant wordt getracht om selectiever gebruik te kunnen maken van met name

chemotherapie door patiëntengroepen met een goede en een slechte prognose beter

van elkaar te scheiden. Met name micro-array technieken lijken succesvol bij het

herkennen van prognostisch gunstige en ongunstige genexpressieprofielen
123

. In de

afweging om systemisch te behandelen speelt ook het bijwerkingenprofiel van de

beschikbare cytostatica en de mogelijkheid om deze bijwerkingen te behandelen of

te voorkomen een belangrijke rol. Afhankelijk van de ontwikkelingen op deze

terreinen is het volgende scenario niet denkbeeldig: vrijwel iedere patiënt zal enige

vorm van systemische therapie ontvangen, afgestemd op het genexpressie profiel

van de kanker en de lichamelijke conditie van de patiënt. De in tabel 75

gepresenteerde schattingen van de zorgvraag in 2005, 2010 en 2015, zijn afgeleid van

het huidige beleid en geven naar verwachting de ondergrens aan van de verwachte

ontwikkeling van het aantal patiënten dat adjuvante systemische therapie zal krijgen.

Patiënten met een lokaal uitgebreid of reeds bij diagnose uitgezaaide borstkanker,

samen goed voor ca. 10% van het totale aantal patiënten, ontvangen vrijwel allemaal

systemische therapie, al dan niet in combinatie met chirurgie en/of radiotherapie. 
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Aantal patiënten met een operabele borsttumor (TNM stadium I en II) dat in de periode
2000-2015 in aanmerking komt voor adjuvante systemische behandeling in een groot
ziekenhuis* (600 bedden), uitgaande van de huidige landelijke richtlijnen

Adjuvante systemische behandeling 2000 2005 2010 2015

Chemotherapie 19 20 22 24

Hormonale therapie 32 40 45 50

Hormonale therapie + chemotherapie 20 23 27 32

Geen 49 69 76 82

Totaal 120 152 170 188

* Voor een middelgroot en klein algemeen ziekenhuis dienen deze getallen met een factor 0,75 respectievelijk 

0,5 vermenigvuldigd te worden

Tabel 75

Micro-array techniek

Micro-array is een DNA technologie waarmee in weefsels de activiteit van genen bestudeerd

kan worden. Door classificatie worden genen die informatie geven over het ziektebeloop

geselecteerd en wordt bepaald of een tumor een ‘goed prognose’ of een ‘slecht prognose’ profiel

heeft. Hierdoor kan aan bepaalde patiënten meer duidelijkheid worden gegeven over de kans

op eventuele uitzaaiingen en kan beter bepaald worden welke patiënten in aanmerking

komen voor een aanvullende behandeling na de operatie. 



Scenario’s voor controle
Een aanzienlijk deel van de werklast van de mammapoli wordt bepaald door de

controle van vrouwen die in het verleden behandeld zijn vanwege borstkanker. Doel

van deze controles is het in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en behandelen

van een terugkerende kanker (recidief), een nieuwe borstkanker in de andere borst,

of complicaties van behandeling, alsmede het geven van voorlichting en begeleiding.

Daarnaast levert een periodiek contact met de patiënt informatie op die nodig is om

het behandelingsbeleid op kwalitatieve en kwantitatieve wijze te evalueren en dit

beleid zo nodig bij te sturen. 

Circa 10% van alle gevallen van borstkanker die jaarlijks worden ontdekt treden op

bij vrouwen die reeds eerder behandeld werden voor kanker. De kans op het

ontwikkelen van een recidief na primaire behandeling is vooral afhankelijk van het

stadium van de oorspronkelijke kanker en na mammasparende behandeling ook van

de leeftijd. Op jongere leeftijd doen zich meer recidieven voor. Bij ongeveer een

derde van de patiënten met een recidief worden tegelijkertijd of reeds eerder

uitzaaiingen op afstand ontdekt. Van de patiënten bij wie het recidief geïsoleerd

optreedt, zal uiteindelijk ongeveer tweederde deel uitzaaiingen op afstand

ontwikkelen. Sinds enkele jaren lijkt ook de PET (Positron Emissie Tomografie)-scan

te kunnen bijdragen aan de vroegdetectie van uitzaaiingen op afstand bij patiënten

met een bewezen recidief. De eerste scenario’s voor toepassing van PET bij deze

doelgroep wijzen uit dat bij 18 tot 34% van de patiënten hiervoor een indicatie bestaat,

hetgeen neerkomt op drie à vijf patiënten per ziekenhuis per jaar
124

. 

De optimale duur van de follow-up is onbekend. Daarom wordt in de richtlijn

geadviseerd deze te laten bepalen in overleg tussen arts en patiënt. De medische

noodzaak voor controles meer dan vijf jaar na de behandeling zal echter betrekkelijk

zijn. Over de waarde van follow-up bij kankerpatiënten in zijn algemeenheid is

waarschijnlijk in loop van 2005 een advies te verwachten van de Gezondheidsraad
125

.

Wel dient ook na vijf jaar de patiënte periodiek een mammografisch onderzoek van

de sparend behandelde borst en/of de andere borst te ondergaan. Ten eerste omdat

mammografie, en mogelijk ook lichamelijk onderzoek, kan bijdragen aan een

vroegtijdige diagnose van een eventuele tweede kanker in de andere borst. 

Ten tweede omdat er aanwijzingen zijn dat vroege detectie van het recidief van

belang kan zijn voor de prognose. Dit laatste geldt niet voor de vroege detectie van

asymptomatische uitzaaiingen op afstand, waarvan gerandomiseerde studies

hebben uitgewezen dat het geen overlevingsvoordeel oplevert
126

. 

Ook de huisarts speelt bij de vroege opsporing van recidieven en tweede borsttumoren

een belangrijke rol, aangezien de helft van de patiënten, onder controle bij de

specialist, zich bij klachten en/of een tussentijds vermoeden van een recidief, zich

tot de huisarts wendt. Het periodiek mammografisch onderzoek van de sparend

geopereerde en de andere borst geschiedt bij voorkeur in het ziekenhuis en niet in

het kader van het bevolkingsonderzoek. Tot 60 jaar wordt een jaarlijks mammogram

geadviseerd, daarna eens per twee jaar. Bij vrouwen ouder dan 75 jaar kan overwogen

worden om deze controle te staken.

De ontwikkeling van het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor periodieke

controle hangt af van verschillende factoren het aantal nieuwe gevallen van de ziekte

en mogelijke verbeteringen in de overlevingskansen van patiënten. Die verbeteringen

in overleving kunnen het gevolg zijn van een gunstiger stadiumverdeling van de
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ziekte (bijvoorbeeld door ruimere toepassing van vroegdiagnostiek), alsmede het

beschikbaar komen van effectievere behandelingsmethoden en het efficiëntere

gebruik van bestaande behandelingen. Zoals eerder aangegeven, zal de komende

jaren alleen binnen de leeftijdsgroep van 70 tot 75 jaar nog een beperkte vervroeging

van de diagnose optreden. 

Recente analyses laten een significante afname van de borstkankersterfte zien na de

invoering van het bevolkingsonderzoek
28

, waarbij niet zeker is in welke mate de

toegenomen adjuvante therapie bijdroeg aan de afname van de sterfte. 

De verwachting is dat hierdoor de borstkankersterfte in de leeftijdsgroep van 55 tot

80 jaar in 2010 20% of misschien 30% lager zal liggen dan bij de aanvang van het

bevolkingsonderzoek begin jaren 90. Voor de totale borstkankersterfte betekent dit

een afname met 15%. 

Behalve door screening is het aannemelijk dat de komende vijftien jaar de prognose

eveneens zal verbeteren door de verruiming van de indicaties voor de toepassing van

systemische therapie en een betere afstemming van de systemische therapie op de

biologische kenmerken van de tumor, zoals vastgesteld met micro-array technieken.

Bij het maken van de scenario’s met betrekking tot de follow-up van patiënten met

borstkanker is met deze ontwikkeling rekening gehouden. In combinatie met het

verwachte effect van het bevolkingsonderzoek zal door de veronderstelde

ontwikkelingen in de adjuvante systemische therapie de uiteindelijke kans op

metastasering bij patiënten met borstkanker behandeld in 2015 mogelijk minder

dan 25% bedragen. Nu is dat nog ruim 30%. Dit betekent dat bij een verwachte

stijging van het absolute aantal gevallen van borstkanker van ruim 11.000 in 2000

tot 17.000 in 2015 het absolute aantal sterfgevallen ten gevolge van borstkanker zal

blijven schommelen rond de 3.500 per jaar, opnieuw uitgaande van een niet of

nauwelijks veranderende stadiumverdeling in de komende vijftien jaar. 

In tabel 76 is weergegeven hoeveel vrouwen naar schatting op 1 januari 2003 in een

groot algemeen ziekenhuis potentieel onder controle waren na behandeling van

borstkanker in de voorafgaande vijftien jaar. Deze schatting is gebaseerd op

gegevens over de kans op overlijden, en de kans op het ontstaan van recidieven en

uitzaaiingen op afstand in een cohort van ruim 1.400 patiënten die in de periode

1985 tot 1999 werden behandeld in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg
119

. Uit deze

tabel kan worden afgeleid hoe groot momenteel de werklast is in het kader van de

controle van in het verleden behandelde patiënten. De daadwerkelijke werklast kan

worden berekend – en is dus in grote mate afhankelijk – door het gewenste follow-up

schema toe te passen op de 1.178 ziektevrije ex-patiënten in leven op 1 januari 2003.

Wordt besloten om patiënten tot vijf jaar na de behandeling poliklinisch te

controleren in plaats van tot tien jaar, zoals geadviseerd in de landelijke richtlijn,

dan zal hierdoor het aantal controlebezoeken afnemen met 45%. Door de verwachte

stijging van de incidentie en de verbetering van de prognose zal het aantal vrouwen

dat voor periodieke controle in aanmerking in komt op sterk toenemen. Het aantal

vrouwen met gemetastaseerde ziekte zal vermoedelijk constant blijven.
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Jaarlijks aantal patiënten met borstkanker potentieel onder controle op 1 januari 2003 
in een groot algemeen ziekenhuis (600 bedden)

1
: vrouwen met kanker gediagnosticeerd

in de periode 1985-2002, aantal recidieven, uitzaaiingen op afstand, sterfgevallen

Jaar van Aantal nieuw Aantal Aantal Overleden tot In leven op

diagnose gediagnosticeerde reci- uitzaai- 1 januari 2003 1 januari 2003

tumoren dieven
3

ingen
4

1985-1992 600 30 90 230 130 205 273 22

1993-1997 520 30 60 115 65 90 369 26

1998-2000 330 35 25 60 30 40 274 21

2001 130 13 7 13 4 3 127 9

2002 130 13 2 6 2 0 135 6

Totaal 1710 121 184 424 231 338 1178 84

1

Voor een middelgroot en klein algemeen ziekenhuis dienen deze getallen met een factor 0,75 respectievelijk 

0,5 vermenigvuldigd te worden.  
2

Inclusief inoperabele borstkanker en borstkanker van de andere borst (ca. 7%).
3

Uitgaande van een  recidiefkans van 2% in de eerste vijf jaar en 1% in de daaropvolgende jaren.
4

Inclusief uitzaaiingen op afstand ten tijde van de diagnose van de primaire tumor.

Tabel 76
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Erfelijke vormen van borstkanker
Ongeveer 15 tot 20% van alle borstkankerpatiënten heeft een eerste- of tweedegraads

familielid met borstkanker. De ontdekking van het BRCA1 en BRCA2-gen heeft het

mogelijk gemaakt om bij vrouwen met een sterke familiaire belasting van de ziekte

vast te stellen of het een vorm betreft die aan één van deze genen gerelateerd zijn.

Overigens is slechts in 5% van alle gevallen borstkanker erfelijkheid de doorslag-

gevende factor bij het ontstaan hiervan. Een positieve familie-anamnese bepaalt of

een vrouw in aanmerking komt voor periodiek onderzoek of verwijzing naar een

klinisch genetisch centrum. Periodiek onderzoek volgt bij een ingeschat cumulatief

risico op borstkanker tussen 20 en 30% en verwijzing naar een klinisch genetisch

centrum bij een risico van 30% of meer. Een globale inventarisatie bij de Stichting

Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen wees uit dat in het Catharina Ziekenhuis

momenteel jaarlijks circa 30 à 40 families worden geïdentificeerd waarbij klinisch

genetisch onderzoek geïndiceerd is. De verwachting is dat dit aantal op termijn zal

afnemen, doordat de meeste families met een aan BRCA1 of BRCA2 gerelateerde

vorm van borstkanker inmiddels bekend zijn. Momenteel zijn in Nederland 700 à

900 van dergelijke families geïdentificeerd. Recentelijk is echter het CHEK2-gen

ontdekt
127

. Dit is één van de waarschijnlijk talrijke borstkankergenen die een bijdrage

leveren aan het ontstaan van een belangrijk deel van de tumoren bij patiënten met

een positieve familie-anamnese. Het is aannemelijk dat de komende decennia een

groeiend aantal vrouwen in aanmerking komt voor periodiek onderzoek vanwege

een mutatie in een laag-penetrant gen. 

Conclusies
De incidentie van borstkanker zal het komende decennium jaarlijks met 3 à 4% toe-

nemen. De laatste tien jaar wordt in Nederland geen toename meer waargenomen

van de borstkankersterfte. De verwachting is dat ondanks de stijging van het

absolute aantal invasieve borsttumoren van 11.232 in 2000 tot 17.000 in 2015 het

absolute aantal sterfgevallen ten gevolge van borstkanker zal blijven schommelen

rond de 3.500 per jaar, uitgaande van een niet of nauwelijks veranderende

stadiumverdeling in de komende vijftien jaar.

Uit de gepresenteerde scenario’s wordt duidelijk dat de komende tien jaar belang-

rijke ontwikkelingen plaats zullen vinden binnen de diagnostiek, behandeling en

controle van borstkanker. Dit alles tegen het licht van de verwachte toename in de

zorgvraag. 

De diagnostiek van borstkanker zal de komende jaren vermoedelijk in het teken

staan van het streven naar een optimalisering van de preoperatieve diagnostiek

volgens de landelijke richtlijnen, waarbij de criteria en de streefgetallen uit de nota

van het NABON als leidraad zullen dienen. Een verregaande interdisciplinaire

samenwerking is hierbij vereist.

De micro-array techniek betreft een diagnostische ontwikkeling met grote implicaties

voor de adjuvante systemische behandeling van borstkanker. Patiëntengroepen met

een goede en een slechte prognose kunnen beter van elkaar worden onderscheiden,

waardoor een selectiever en effectiever gebruik van met name chemotherapie

mogelijk wordt. 

Binnen de chirurgie worden door de groei van het aantal niet-palpabele mamma-

afwijkingen steeds hogere eisen gesteld aan het technisch handelen. De afgelopen
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vijf jaar hebben daarnaast in het teken gestaan van de invoering van de schildwacht-

klierprocedure. Naar verwachting zal deze procedure het aantal patiënten met een

okselkliertoilet in de nabije toekomst nog verder terugdringen. Een belangrijk, nog

niet opgelost vraagstuk, betreft de implicaties van de detectie van micrometastasen

(micro-uitzaaiingen) in de schildwachtklier voor de adjuvante systemische

behandeling. 

Het toepassen van de schildwachtklierprocedure zal het aantal patiënten met een

okselkliertoilet in de nabije toekomst nog verder terugdringen 

Behalve door screening is het aannemelijk dat de komende vijftien jaar verbeteringen

in de prognose zullen optreden door de verruiming van de indicaties voor de

toepassing van systemische therapie en een betere afstemming van de systemische

therapie op de biologische kenmerken van de tumor, zoals vastgesteld met micro-

array technieken.

De toename van het aantal nieuwe patiënten in combinatie met de verbetering van

de prognose na behandeling zal leiden tot een sterke toename van het aantal patiënten

dat voor controle naar het ziekenhuis komt. Er zal derhalve dringend gezocht moeten

worden naar manieren om de controle zodanig te organiseren dat voor de specialisten

voldoende tijd resteert om zich te richten op de diagnostiek en behandeling van

nieuwe patiënten. 

Dit kan enerzijds door het follow-up schema beter af te stemmen op het

recidiefrisico van de patiënt, en anderzijds door het inschakelen van

gespecialiseerde verpleegkundigen bij het uitvoeren van de taken in het kader van

voorlichting en controle. Instructie van huisartsen met betrekking tot de vroege

opsporing van recidief of kanker van de andere borst is hierbij ook van belang.

In de meeste ziekenhuizen beginnen de mammapoli’s vorm te krijgen en in diverse

ziekenhuizen functioneren mammateams. Het minimale aantal patiënten met een

afwijking van de borst dat jaarlijks door een mammateam wordt gezien is in de nota

van het NABON gesteld op 150, van wie tenminste 50 met borstkanker. Door de

schaalgrootte van de Nederlandse ziekenhuizen, voldoen bijna allen reeds aan deze

norm. In vergelijking met landen als België, Duitsland, Zwitserland en het Verenigd

Koninkrijk heeft Nederland twee tot drie keer zo weinig ziekenhuizen per miljoen

inwoners en hetzelfde geldt voor het aantal radiotherapeutische instituten en

pathologische laboratoria. Buitenlandse literatuur over de wenselijkheid van

schaalvergroting is doorgaans nauwelijks van toepassing op de Nederlandse

situatie. In de komende jaren zal door de groei van het aantal nieuwe patiënten zelfs

ruim aan de NABON-norm worden voldaan.
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Het jaarlijks aantal nieuw gediagnosticeerde kankerpatiënten (=incidentie) zal naar

verwachting toenemen van 69.000 in 2000 tot naar schatting 95.000 in 2015, een

toename van ongeveer 38%. Tegelijkertijd is de afgelopen decennia de overlevings-

kans van kankerpatiënten voortdurend gestegen, onder andere doordat diagnoses

eerder worden gesteld en de stagering en behandeling bij vele tumoren is verbeterd.

Zo nam bij mannelijke patiënten de relatieve 5-jaars overleving toe van 32% onder

patiënten gediagnosticeerd tussen 1970 en 1979 tot 46% onder patiënten

gediagnosticeerd in de periode tussen 1996 en 2001. Bij vrouwelijke patiënten ging

dit cijfer van 46% naar 60%. Bij kinderen en adolescenten (tot 25 jaar) nam de

relatieve 5-jaars overleving in dezelfde periode zelfs toe van 46% naar 76%. Beide

bovengenoemde ontwikkelingen, de toenemende incidentie en de verbeterde

overleving, hebben ertoe geleid dat het aantal mensen dat ooit de diagnose kanker

kreeg en nog in leven is (= prevalentie) de afgelopen decennia is gestegen en naar

verwachting de komende jaren verder zal blijven stijgen. De 20-jaars prevalentie, 

dat wil zeggen het aantal patiënten dat in twintig jaar de diagnose kanker kreeg te

horen en nog in leven is, zal naar verwachting toenemen van 366.000 in 2000

(gebaseerd op de 20-jaars prevalentie tussen 1 januari 1980 en 1 januari 2000) tot

692.000 in 2015. Dit betekent een stijging van ongeveer 90%. Van deze 366.000

mensen in 2000 kreeg 80%, ofwel 292.000 patiënten, de diagnose na 1 januari 1992 

(= 10-jaars prevalentie) en onder hen ontvangen zeer velen enigerlei vorm van

(na)zorg. De groep (ex-)patiënten die nog op enigerlei wijze nazorg ontvangt zou in

2015 naar schatting 553.000 personen kunnen omvatten, een stijging van 90%.

Prevalentie wordt doorgaans als een goede indicator beschouwd van de vraag naar

(na)zorg. Indien geen verschuivingen in de aard van de zorgvraag zullen optreden,

betekent een toename van de prevalentie van kanker met 90% dus ook een stijging

van de vraag naar zorg met 90% in 2015. Deze vraagtoename voltrekt zich vooral

onder ouderen. Deze toename van de vraag naar zorg moet beschouwd worden in

het licht van een gelijktijdige potentiële afname van het zorgaanbod. Zo zal het

aantal personen tussen 25 en 45 jaar, de groep met de hoogste deelname aan het

arbeidsproces, in 2015 zijn afgenomen met 15% ten opzichte van 2000. Hierbij dient

te worden opgemerkt dat gezondheidszorg arbeidsintensief is. 

Ter illustratie van de hierboven genoemde verwachte veranderingen in zorgvraag en

zorgaanbod zijn in dit rapport enkele deelscenario’s uitgewerkt. Hierin wordt een
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Uit de voorliggende rapportage blijkt dat de vraag naar diagnostiek, 

behandeling en nazorg van kankerpatiënten in de komende jaren

aanzienlijk zal toenemen. Deze toename betreft patiënten van alle

leeftijden, maar zal vooral plaatsvinden onder ouderen. Dit is het gevolg

van het feit dat kanker voornamelijk bij oudere mensen voorkomt en het

aantal ouderen in de bevolking de komende jaren flink zal stijgen. 



aantal opties aangedragen voor beleidskeuzes ten aanzien van beïnvloeding van de

vraag naar en aanpassingen van het aanbod. 

In deze beschouwing komen de volgende aspecten aan de orde:

1. De betrouwbaarheid van de huidige cijfers en prognoses.

2. De Europese context: de plaats van Nederland binnen Europa qua incidentie en

overleving. 

3. De vermijdbaarheid van kanker voor en na 2015.

4. De toename van kankerprevalentie door vroegdiagnostiek en screening.

5. De toename van de zorgvraag door verbeterde overleving.

6. De toename van het aantal oudere kankerpatiënten.

7. Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in het licht van een toenemende zorgvraag

en een potentieel afnemend zorgaanbod.

8. Mogelijke toepassingen van het rapport.

Elk onderwerp wordt afgesloten met een aantal conclusies en, waar mogelijk,

aanbevelingen voor beleidsontwikkeling. Een aantal wezenlijke zaken komt tevens

aan bod in het dit jaar te verschijnen Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK).

De betrouwbaarheid van de huidige cijfers en 
prognoses
De meeste gegevens in dit rapport zijn afkomstig van erkende kankerregistraties in

binnen- en buitenland. De NKR is sinds 1988 min of meer volledig en volgt een precieze,

internationaal gangbare werkwijze, waarbij validering van de gegevens plaatsvindt

via statusinzage. Signalering vindt plaats via het Pathologisch Anatomisch Landelijk

Geautomatiseerde Archief (PALGA), de Landelijke Medische Registratie (LMR) en

diverse andere bronnen. Op deze wijze is een dekkingspercentage gerealiseerd van

ruim 95%. Incidentiecijfers afkomstig van de NKR’s zijn dan ook betrouwbaar en

bruikbaar voor evaluatie van de kwaliteit van zorg. Desondanks is het denkbaar dat

systematische tekortkomingen de huidige cijfers en/of prognoses na 2000 anders

doen uitvallen dan de werkelijkheid. Tabel 77 geeft een overzicht welke tekort-

komingen hierbij een rol kunnen spelen en welke afwijkingen zij tot gevolg kunnen

hebben. In de navolgende tekst een toelichting. 

Diagnostiek van kanker zonder pathologie-diagnose, zoals bij kwetsbare ouderen

wel gebeurt, kan tot een onderschatting van de incidentie van kanker leiden. 

Deze onderschatting kan deels worden ondervangen met behulp van meldingen uit

het doodsoorzakenregister, zoals in veel Scandinavische en Oost-Europese landen het

geval is. In Nederland is dit nog niet gerealiseerd, vooral als gevolg van – inmiddels

verouderde – overwegingen ten aanzien van persoonsbescherming. 

Ook het verkrijgen van overlijdensdata is in Nederland niet eenvoudig.

Vanwege de medische en epidemiologische accuratesse (er bestaan meer dan

honderd verschillende vormen van kanker!) is het van groot belang dat de meldingen

uit PALGA en de LMR door middel van statusonderzoek door regionale kanker-

registraties worden geverifieerd, met name ten aanzien van het vaststellen van het

stadium van de tumor bij diagnose, de stagering en de behandeling. 

De betrouwbaarheid van de prognoses tot 2015 hangt af van de juistheid van de

historische gegevens en de statistische methodologie. In dit rapport zijn beproefde
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en gevalideerde, internationaal erkende, modellen en programmatuur uit

Scandinavië gebruikt
15;128

. Omdat de prognose tot 2015 is gebaseerd op de trend over

het hele afgelopen decennium (1989 tot 2000), zal een recente verandering in het

incidentie- of sterftecijfer niet altijd goed tot uiting komen in de prognoses. 

Het is daarnaast onzeker of een recent ingetreden afvlakking van een stijgend

incidentiecijfer zal doorzetten in de nabije toekomst. Daarom zijn bij die vormen

van kanker waar dit het geval is (onder andere strottenhoofdkanker bij vrouwen,

maagkanker, en colonkanker) ook prognoses gemaakt op basis van de aanname dat

de toekomstige ‘rates’ gelijk zouden blijven aan het cijfer uit het jaar 2000. Op deze

manier zijn vervolgens de absolute incidentie, sterfte en prevalentie berekend. 

De in het rapport gepresenteerde tabellen geven de marges aan waarbinnen de

toekomstige aantallen op statistische gronden vermoedelijk zullen liggen.

Een andere oorzaak voor toekomstige afwijkingen in de cijfers ten opzichte van de

gemaakte prognoses kan gelegen zijn in recente veranderingen in de blootstelling

aan risicofactoren, de publieke bewustwording van het vóórkomen en de risico’s op

kanker, en in wijzigingen in de uitvoering van bevolkingsonderzoek. De effecten

daarvan zullen zich pas na enkele jaren vertalen in veranderende incidentie-, sterfte-

en prevalentiecijfers. Dit lijkt een rol te spelen bij de erg hoog uitgevallen prognoses

in geval van longkanker bij vrouwen, melanoom bij mannen en vrouwen en

zaadbalkanker. In deze gevallen worden alleen de prognoses tot 2010 getoond.

Prognoses zijn steeds gemaakt voor de verschillende leeftijdsgroepen. Zo kan het zijn

dat de som van de verwachte aantallen van de drie verschillende leeftijdsgroepen 

(15 tot 34 jaar; 35 tot 64 jaar; 65 jaar en ouder) niet precies (maar altijd wel globaal!)

overeenkomt met het verwachte totale aantal gevallen van kanker. Op dezelfde

wijze zijn de prognoses van de verschillende vormen van kanker ook onafhankelijk

van elkaar berekend. Ofschoon de prognoses van longkanker, melanoom en

zaadbalkanker slechts tot 2010 lopen, doet het rapport wel voorspellingen voor ‘alle

vormen van kanker’ tot 2015 op basis van het verloop van de trend voor alle tumoren

tezamen. Naar verwachting zal de afname in longkanker bij mannen teniet worden

gedaan door onder andere de toename van prostaatkanker. Omdat deze werkwijze

in dit rapport voor het eerst is toegepast op de Nederlandse cijfers, is aandacht voor

validering van deze werkwijze de komende jaren op zijn plaats. 

Het lijkt weinig aannemelijk dat de demografische gegevens in de periode tot 2015

beduidend anders zullen uitpakken dan verwacht, gezien de uitgebreide ervaring

met dergelijke ramingen in Nederland. De demografische situatie bij ouderen wordt

beïnvloed door veranderingen in de sterfte aan belangrijke concurrerende doods-

oorzaken, zoals hart- en vaatziekten. Zo is het mogelijk dat de reeds enige decennia

dalende sterfte door hart- en vaatziekten weer stijgt, bijvoorbeeld door toename van

overgewicht en afname van lichamelijke beweging. Deze laatste factoren zijn niet

alleen van belang voor het risico op diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook voor

het risico op kanker. Evenzo is de toename van met roken geassocieerde vormen van

kanker gekoppeld aan een toename van hart- en vaatziekten bij vrouwen. In de nabije

toekomst zou er dus sprake kunnen zijn van een grotere invloed van concurrerende

ziekten.
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Schematisch overzicht van mogelijke oorzaken van te hoog of laag uitvallende cijfers

Type cijfer In werkelijkheid hoger dan In werkelijkheid lager dan Commentaar

nu weergegeven nu weergegeven

Incidentie

tot 2000

Prognose van

incidentie 

na 2000

Sterfte voor 

2000

Prognose 

van sterfte 

na 2000

Overleving 

* Vitale status = het al of niet in leven zijn van een (ex-)kankerpatiënt. 

NB: Prevalentiecijfers worden steeds afgeleid van incidentie en overleving. In werkelijkheid hogere en of lagere

incidentie/overlevingsgegevens zullen doorwerken in te hoge of te lage prevalentiecijfers en prognoses na 2000. 

Tabel 77

Patiënten met poliklinische,

en niet histologisch

bevestigde diagnoses.

Kanker bij kwetsbare ouderen

van boven de 80 jaar. 

Cytologisch bevestigde en

poliklinische diagnoses van

leukemie en myeloom.

Toegenomen kankerverwek-

kende blootstellingen na 1980. 

Ruimere inclusie van

maligniteit door moleculaire

technieken.

Overdiagnostiek van d.m.v.

screening ontdekte tumoren

uit bestaande screenings-

programma’s.

Introductie nieuwe

screeningsprogramma’s.

Bedoeld of onbedoeld te veel

toeschrijven van doods-

oorzaak aan neveneffect van

kankerbehandeling, bijv. aan

infectie of bloeding.

In geval van nog niet in de

incidentietrend waar te

nemen stijging van incidentie

(zie boven).

Weinig aannemelijk.

Effecten van screening op

borst- en prostaatkanker zijn

slechts tijdelijk.

Afgenomen kankerverwek-

kende blootstellingen.

Scherpere inclusie van

maligniteit door moleculaire

technieken. 

Extra afname aan kanker-

verwekkende blootstellingen

door stoppen met roken,

afname overgewicht, en

bestrijding gebrek aan

lichamelijke activiteit.

Ten onrechte te vaak

toeschrijven  van doods-

oorzaak aan kanker bij een

dergelijke voorgeschiedenis.

Wanneer een behandeling

sneller effectiever wordt dan

nu verwacht.

Bij een nog niet in de inciden-

tietrend waargenomen daling

van incidentie.

Indien verhoudingsgewijs

snel overlijdende patiënten

niet worden herkend en/of

geregistreerd.

Bij onvolledige follow-up van

vitale status* worden

overledenen ten onrechte als

in leven beschouwd.

Fijnmazige werkwijze zorgt

voor accuratesse in de

Nederlandse kanker-

registraties.

Validering gewenst van

ontslagdiagnoses.

Alleen in geval van bloot-

stellingen met duidelijke

impact zoals tabak, alcohol,

UV-straling.

Geen ramingen worden

verstrekt van gegevens na

2010 wanneer prognoses (te)

sterk veranderen.

Te weinig valideren van

doodsoorzaken.  

Prospectieve validering

gewenst o.a. in verband met

belang van strikte monitoring

van beleid.

Melding van doodsoorzaken-

register aan kanker-

registratie (en checks in de

ziekenhuizen) voorkomt

selectieve onvolledigheid. 



Conclusies en aanbevelingen
• De incidentiegegevens in Nederland zijn tot nu toe betrouwbaar en bruikbaar

voor evaluatie van preventie en de kwaliteit van zorg. De prognoses zijn gebaseerd

op trends uit het verleden en kunnen door verschillende oorzaken anders

uitpakken.

• Regelmatige validering van de prognoses tot 2015 aan de hand van nieuwe kanker-

incidentiegegevens is gewenst. 

• Met het oog op de verwachte toename van het aantal ouderen met kanker, bij wie

mogelijk enige onvolledigheid bestaat in de kankerregistratie, neemt het belang

van volledigheid – en daardoor betrouwbaarheid – in de NKR toe. Om deze

volledigheid en betrouwbaarheid te waarborgen worden meldingen uit het

doodsoorzakenregister aan de kankerregistratie van steeds groter belang.

Informatie uit het doodsoorzakenregister is tevens van belang voor het berekenen

van sterfte ten gevolge van kanker (‘kankerspecifieke sterfte’), sterfte ten gevolge

van de behandeling of sterfte als gevolg van een andere ziekte. Voor het verkrijgen

van landelijke relatieve overlevingscijfers volstaat de registratie van het moment

van overlijden.

• Om de huidige kwaliteit van de kankerregistratie in klinisch opzicht te kunnen

waarborgen blijft regionale inbedding van deze registratie noodzakelijk.

De Europese context: de plaats van Nederland
binnen Europa qua incidentie en overleving
Ook een vergelijking met de rest van Europa geeft een indruk van de stand van de

kankerbestrijding in Nederland. Op welk gebied gaat het in Nederland beter of juist

slechter dan in de ons omringende landen? Deze paragraaf gaat in op de Nederlandse

en Europese cijfers betreffende de frequentie en prognose van tumoren. Vergelijkend

cijfermateriaal over de prevalentie (per 1 januari 1992) afkomstig van het Europreval

project zijn inmiddels verouderd. Wel roepen ze de vraag op of de verschillen in

prevalentie berusten op verschillen in de incidentie, de overleving of beide parameters.

Immers incidentie en overleving bepalen samen de prevalentie. Hetzelfde geldt voor

de sterfte, die ook wordt bepaald door incidentie en prognose. De tabellen 78 en 79

geven daarom een overzicht van de Nederlandse incidentie-, sterfte- en overlevings-

cijfers in verhouding tot de cijfers uit andere Europese landen. Ten aanzien van de

incidentie betreft het de situatie van ongeveer tien jaar geleden. 

Voor het totaal van alle vormen van kanker zijn incidentie en sterfte zowel bij mannen

als bij vrouwen in Nederland hoger dan gemiddeld in Europa
129

. In vergelijking met

eerdere rapportages verbeterde de Nederlandse positie bij mannen, maar

verslechterde die bij vrouwen. Dit laatste hangt vooral samen met de intensiteit van

tabaksgebruik, die tot in de jaren 70 ongunstig was voor mannen en gunstig voor

vrouwen in vergelijking met andere Europese landen. De laatste decennia is dit juist

omgekeerd.
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Met betrekking tot Europese overlevingscijfers brengt de Eurocare studie uitkomsten

in beeld sinds het diagnosejaar 1978, toen begonnen werd met 40 registraties in 

11 landen. De resultaten van Eurocare III
130;131

hebben betrekking op de diagnoseperiode

1990 tot 1994 met 70 registraties in 20 landen. Het vergelijken van overlevingscijfers

is in eerste instantie een proces van vergelijking tussen methodieken van gegevens-

verzameling (in welke mate is een registratie (on)volledig ook qua follow-up?) en

classificatie (van bijvoorbeeld premaligne laesies). Daarnaast zijn de statistische

aspecten van het vergelijken van cijfers tussen de verschillende Europese landen van

groot belang, bijvoorbeeld de juiste berekening van de achtergrondsterfte. 

Nieuwe registraties hebben bovendien soms enige tijd nodig om volledig

vergelijkbaar te worden met langer bestaande registraties. In sommige grote landen

doet overigens maar een klein deel van het land mee aan de registratie. 

Naast Duitsland, waar alleen Saarland betrokken is bij de registratie, is dit het geval

in Polen, Frankrijk en Spanje. Het is dan maar de vraag of de deelnemende regio’s

representatief zijn voor het hele land. In Nederland deed tot 1990 alleen de IKZ/SOOZ

regio mee aan de registratie (met louter algemene ziekenhuizen en een relatief

groot radiotherapeutisch instituut). Sinds 1990 doet ook de IKA-regio mee, waarin

de Amsterdamse bevolking (met zijn grootstedelijke sociaal-economische aspecten)

een relatief groot aandeel heeft. Samen bestrijken deze registraties 22% van Nederland.
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Nederlandse incidentie- en sterftecijfers in de periode 1993-1997 in verhouding tot 
overige landen in Europa

Hoog Gemiddeld Laag 

Type kanker Incidentie Sterfte Incidentie Sterfte Incidentie Sterfte

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

Strottenhoofd X X X X

Maag X X X X

Dikke darm X X X X

Long X X X X

Melanoom X X X X

Borst - X - X

Baarmoederhals - X - X

Baarmoeder - X - X

Eierstok - X - X

Prostaat X - X -

Zaadbal X - X -

Blaas X X X X

Nier X X X X

Hodgkin lymfoom X X X X

Non-Hodgkin lymoom X X X X

Alle kanker* X X X X

* Exclusief basaalcelkanker.

Bron: Globocan 2000
129

Tabel 78



Al met al geven de uitkomsten een ruwe indicatie van de verhoudingen tussen cijfers

uit de verschillende landen. 

Ondanks de geschetste problemen zijn de voordelen van deelname aan dergelijke

Europese vergelijkingen evident, niet zozeer uit Europees perspectief, maar bovenal

vanwege een nationaal belang. Er ontstaat geleidelijk een kwaliteitsstandaard,

waarbij de internationale vergelijking als spiegel kan dienen. Dit laatste leidde

recent in Engeland en Denemarken al tot structurele en ingrijpende aanpassingen in

de tot dan toe ernstig tekortschietende nationale aanpak van de kankerzorg. Dit zal

op lange termijn resulteren in een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding in die landen.
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Overzicht van de relatieve positie van Nederland in Europa betreffende de relatieve 
5-jaars overleving van kanker in de diagnoseperiode 1990-1994. 

Relatieve positie Verklarend commentaar 

Type kanker Nederland binnen Europa: (verschil in…)
3

Mannen en vrouwen 5-jaars overleving
1,2

Strottenhoofd Hoog 2, 3, 4

Maag Gemiddeld 1, 2, 3, 5 

Colon Hoog 2, 3, 4

Rectum Hoog 3, 4

Long Hoog 1, 3, 4, 5

Melanoom Hoog 1, 3

Borst Hoog 1, 3, 4 

Baarmoederhals Hoog 3, 4

Baarmoeder Hoog 1, 3, 4

Eierstok Gemiddeld 1, 4, 5 

Prostaat Hoog 3, 5 

Zaadbal Hoog 4

Blaas Hoog 3, 4

Nier Gemiddeld 3, 5

Hodgkin lymfoom Gemiddeld 1, 4

Non-Hodgkin lymfoom Gemiddeld 1, 4 

Alle vormen van kanker
4

Hoog 3, 4, (5?)

1

Hoog=top 4 landen; gemiddeld=middelste 5 landen; laag=laagste 4 landen.
2

Deelnemende landen en % van de bevolking in de kankerregistratie:  Slovenië, Slowakije, Schotland, Polen (5%), Nederland

(22%), Italië (15%), Duitsland (1%), Frankrijk (5%), Finland, Estland, Engeland (50%), Denemarken.
3

Symbolen voor rol van mogelijk verklarende prognostische factoren: 1= onderverdeling morfologie; 2= sub-lokalisatie;

3= tijdige detectie; 4= goede behandeling; 5= selectieve onvolledigheid (bij ouderen).
4

Exclusief basaalcelkanker.

NB: Vergelijking met data uit landen met de meest betrouwbare gegevens.
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Uit tabel 79 blijkt dat de Nederlandse relatieve 5-jaars overlevingscijfers uit de IKZ-

en IKA-regio relatief gunstig zijn voor tien van de vijftien meest vóórkomende

vormen van kanker die geselecteerd zijn voor deze rapportage. Voor twaalf van de

vijftien vormen van kanker liggen de overlevingscijfers boven het Europees

gemiddelde. Deze gunstige uitkomsten kunnen mede bepaald zijn door selectieve

onvolledigheid (geen meldingen via het doodsoorzakenregister), maar niet door

deelname van slechts twee kankerregistraties in Nederland. Er zijn namelijk weinig

aanwijzingen voor wezenlijk andere cijfers elders in Nederland. Uit allerlei deelstudies

met Eurocare gegevens blijkt de biologie en de sub-lokalisatie van de geselecteerde

kankersoorten niet wezenlijk anders te zijn ten opzichte van ons omringende landen.

Al met al wijst dit overzicht op een relatief behoorlijke kwaliteit van zorg in Nederland

in de jaren 90. Over de periode na 1994 zijn nog geen cijfers voor een internationale

vergelijking voorhanden. Wel bestaat er zicht op de doorstijgende overlevingscijfers

in het IKZ- en IKA-gebied voor vele tumoren, bijvoorbeeld bij rectumkanker. 

Zouden in de overzichtsvergelijking ook gegevens worden meegenomen van qua

volledigheid en inclusiecriteria minder betrouwbare kankerregistraties, zoals die in

Oostenrijk, Spanje en Zweden, dan zouden de Nederlandse cijfers niet voor alle

vormen van kanker in de top 4 van de 5-jaars overleving
132

voorkomen. In een aparte

analyse van kanker bij kinderen is de Nederlandse plaats in de rangorde zoals die

naar voren komt in de Eurocare studie (betreffende de IKA- en IKZ-regio) ongunstiger

dan de positie in een vergelijking met Duitsland en de Verenigde Staten op grond

van een meer recente diagnoseperiode van de NKR
133;134

.

Conclusies en aanbevelingen
• Incidentie van en sterfte aan kanker liggen in Nederland hoger dan gemiddeld in

de Europese Unie, met name bij vrouwen. De incidentietrend van kanker bij de

Nederlandse man verbetert ten opzichte van de gemiddelde Europese incidentie,

terwijl het omgekeerde het geval is bij vrouwen. Dit hangt vooral samen met de

trends in het tabaksgebruik.

• In de diagnose periode 1990 tot 1994 lagen de Nederlandse overlevingscijfers voor

het merendeel van de in deze rapportage geselecteerde vormen van kanker boven

het Europees gemiddelde, hetgeen lijkt te wijzen op een relatief behoorlijke

toegankelijkheid en kwaliteit van oncologische zorg in Nederland in deze periode.

• Methodologische en  sociaal-economische aspecten zijn van groot belang bij het

interpreteren van verschillen in kankeroverlevingscijfers tussen landen. 

De totstandkoming van betrouwbare vergelijkingen tussen volledige kanker-

registraties met adequate follow-up van vitale status is op zich een langdurig

proces, waarvoor elk land zich (mede in zijn eigen belang) dient in te spannen.

De vermijdbaarheid van kanker voor en na 
2015
De voorziene stijging van het aantal gevallen van kanker in Nederland, met name

door de sterke toename van het aantal ouderen, zou af te remmen zijn door aandacht

te (blijven) besteden aan het reduceren van de blootstelling van mensen aan risico-

factoren voor kanker. Geschat wordt dat verschillende leefstijl- en omgevingsfactoren

van belang zijn voor het ontstaan van 80 tot 90% van alle vormen van kanker en dat
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ongeveer 50% van alle gevallen van kanker op de lange termijn vermijdbaar is
135

. 

Het gaat hierbij onder andere om risicofactoren als roken, alcoholgebruik,

overgewicht, gebrek aan lichamelijke activiteit, voeding, hormoongebruik,

overdadige blootstelling aan UV-straling en het uitoefenen van bepaalde beroepen.

In dit rapport worden selectief enkele risicofactoren besproken vanwege de sterke

stijging van het aantal kankergevallen in de komende jaren: overgewicht, roken, 

UV-straling. Overigens werd het daadwerkelijk in de nabije toekomst te voorkómen

percentage nieuwe kankergevallen in Denemarken, een land dat qua incidentie-

patroon op Nederland lijkt
136

, geschat op 39% bij mannen en 23% bij vrouwen
137

. 

De latentietijd van kanker is vaak tientallen jaren, waardoor blootstellingen bij

jongvolwassenen zich meestal pas minstens 20 tot 30 jaar later vertalen in de

hoogte van de incidentie na het 45ste of 50ste jaar. Bovengenoemde blootstellingen

kunnen echter ook invloed hebben op de fase van tumoruitgroei. Om die reden kan

reductie van blootstelling soms ook al op kortere termijn gunstig effecten hebben.

Stoppen met roken, bijvoorbeeld, kan al na vijf jaar leiden tot een reductie van de

kans op longkanker. Zeer recent werd in de Engelse artsenstudie aangetoond dat

stoppen met roken op  60-, 50-, 40- of 30-jarige leeftijd, kan resulteren in

respectievelijk 3, 6, 9 of 10 gewonnen levensjaren
138

. Hierbij speelt overigens ook de

reductie van de incidentie van hart- en vaatziekten en chronische bronchitis een rol. 

De in dit rapport uitgevoerde trendanalyses laten een sterke stijging zien in de

incidentie van long- en strottenhoofdkanker bij vrouwen, terwijl bij mannen een

duidelijke afname voor deze tumoren wordt waargenomen. Beide vormen van kanker

zijn sterk gerelateerd aan tabaksgebruik. Naar verwachting zullen deze trends

doorzetten tot in 2015. Veranderingen in de blootstelling aan kankerverwekkende

invloeden in de periode 1985 tot 1994 zullen nog niet tot uitdrukking zijn gekomen in

de incidentietrends tot ongeveer 2000. Daardoor zullen zij ook niet van invloed zijn

geweest op de in dit rapport gemaakte prognoses tot aan 2015. De voorziene

incidentie van aan tabaksgebruik gerelateerde tumoren zou, aldus redenerend,

wellicht minder gunstig kunnen uitvallen bij vrouwen en gunstiger voor mannen.

Maar het is ook aannemelijk dat de incidentiecijfers rond 2015 bij vrouwen gunstiger

zullen uitvallen als gevolg van de recente aanscherping van de Tabakswet en de

totstandkoming en toepassing van de CBO-richtlijn Tabaksverslaving
139

. 

Gewichtsvermindering zou de kans op borstkanker bij post-menopauzale vrouwen

met overgewicht op kortere termijn positief kunnen beïnvloeden. Al met al zou de

incidentie van kanker rond 2015 lager kunnen uitvallen bij een geringer gebruik van

tabak, door het terugdringen van (de toename van) overgewicht, door een reductie

van de UV-belasting (verstandig zongedrag van – vooral jonge – mensen) en door

bevordering van andere – hier niet besproken – gezonde leefstijlfactoren. Er is echter

vaak sprake van een kloof tussen de beschikbare kennis over de risicofactoren en het

vermogen deze kennis om te zetten in werkzame preventie via gedragsverandering.

Preventie blijft dus van wezenlijk belang, vooral voor het voorkómen van kanker op

langere termijn (na 2015!). 

Conclusies en aanbevelingen
• De gemiddelde toename van de incidentie kan grotendeels verklaard worden door

de toename van het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking.

• Het actief ondersteunen, initiëren dan wel uitbouwen van (bestaand) beleid op

het gebied van primaire preventie kan een bijdrage leveren aan afremming van de
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verwachte sterke toename in het aantal nieuwe gevallen van kanker. Dit is een

taak voor de overheid tezamen met de diverse publieke organisaties, zoals

GGD’en, NIGZ, Stivoro, verschillende gezondheidszorgfondsen, zoals KWF Kanker-

bestrijding, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, De meeste huidige programma’s

die gericht zijn op de primaire preventie van kanker zullen pas ná 2015 effect

sorteren. Ten aanzien van stoppen met roken kan dit sneller.

• Onderzoek naar de blootstelling aan risicofactoren (de rol van voeding op jonge

leeftijd of de rol van lichamelijke activiteit) verdient ondersteuning. Dit geldt

eveneens voor onderzoek naar determinanten van gedrag en de implementatie en

effecten van evidence-based interventiestrategieën.

De toename van kankerprevalentie door 
vroegdiagnostiek en screening
Een belangrijk deel van de toename van de prevalentie van kanker treedt op bij

melanoom, borstkanker en prostaatkanker. Dit hangt samen met de bij deze

tumoren op grote schaal uitgevoerde vroegdiagnostiek en regelmatige screening.

Bij mensen van middelbare en oudere leeftijd (40 tot 70-jarigen) vinden in toenemende

mate activiteiten plaats ten aanzien van vroege opsporing van kanker. Het betreft

hierbij enerzijds de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar borst- en

baarmoederhalskanker dat zich op respectievelijk 50 tot 75-jarige en 30 tot 60-jarige

vrouwen richt, en anderzijds het stimuleren van publieke bewustwording van het

risico op kanker, bijvoorbeeld van de huid.  Wellicht wordt de huidige experimentele

screening van prostaat- en longkanker te zijner tijd  omgezet in een regulier

bevolkingsonderzoek. Tevens lijkt medisch-technisch gezien bevolkingsonderzoek

naar dikkedarmkanker kansrijk (zie hiervoor ook het SCK rapport: ‘Vroege opsporing

van dikkedarmkanker; Minder sterfte door bevolkingsonderzoek’
10

).

De gevolgen van de introductie van vroegdiagnostiek worden in eerste instantie

zichtbaar in stijgende trends in incidentie, gevolgd door stijgende trends in

prevalentie van met name borst- en prostaatkanker. Daarentegen is bij baarmoeder-

halskanker als gevolg van bevolkingsonderzoek eerder een daling van incidentie en

prevalentie aan de orde, omdat in dit geval de kanker als het ware wordt weggevangen

in een voorstadium van de ziekte. De incidentie en prevalentie van dikkedarmkanker

zouden na invoering van een bevolkingsonderzoek in de nabije toekomst hoger

kunnen uitvallen dan op dit moment werd geraamd, na enige tijd gevolgd door een

daling omdat deels voorstadia (poliepen) worden weggevangen. Dit rapport verkent

in de deelscenario’s ‘Preventieve zorg voor huidkanker’ en ‘Mammapoli’ de gevolgen

van vroegdiagnostiek en screening voor enerzijds de prevalentie van kanker en

anderzijds voor het gewenste aanbod van menskracht, capaciteit van diagnostiek,

behandeling, follow-up en nazorg en de specifieke organisatie hiervoor.

Vroegdiagnostische zorg wijkt op een aantal punten af van de gewone zorg voor

kankerpatiënten met klachten en symptomen. Zo is het uitsluiten van de

aanwezigheid van microscopische, veelal vroege, ziektemanifestaties, waarvan de

prevalentie extra door vroegdiagnostiek en screening toeneemt, medisch gezien een

complexe zaak. Het onomstotelijk onderscheid maken tussen patiënten met kanker

en personen die bij de screening een fout-positieve uitslag hebben gekregen, vergt

vele extra diagnostische handelingen. Daarnaast brengt vroegdiagnostiek
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omvangrijke logistieke uitdagingen qua dienstverlening en communicatie met de

doelgroep met zich mee. Het is dan ook belangrijk om te erkennen dat deze vorm van

zogenaamde 'lage kans geneeskunde' – zelfs bij effectief gebleken bevolkings-

onderzoeken – veel tijd vergt. De kans bestaat dat de reguliere, oncologische zorg

voor patiënten met kanker hierdoor in het gedrang komt. Het gaat hierbij niet alleen

om de extra aanspraak op behandelende artsen, zoals huisartsen en diverse

algemene specialisten, maar zeker ook op de ondersteunende specialisten zoals

pathologen, anesthesisten, radiodiagnosten en nucleair geneeskundigen. De (nu

reeds manifeste) relatieve afname in het aanbod aan artsen en andere zorgverleners

genereert dan ook veel discussie over de uitvoering van bestaande en introductie

van nieuwe bevolkingsonderzoeken. Deze verloopt parallel aan de algemene weten-

schappelijke discussie over de – in absolute zin doorgaans beperkte – effectiviteit

van bevolkingsonderzoek. De gebleken effectiviteit van screening in een

experimentele setting kan namelijk niet automatisch geëxtrapoleerd worden naar

de bevolking. 

De combinatie van het arbeidsintensieve karakter van de moderne geneeskunde en

de geleidelijke aanpassingen in het medisch denken en diagnostisch handelen,

pleiten overigens eerder voor een ‘stap voor stap’ uitbreiding van nieuwe

vroegdiagnostische activiteiten
140

dan voor een sprongsgewijze implementatie van

een bevolkingsonderzoek in de totale bevolking. Dit laatste heeft meestal de

wetenschappelijke en maatschappelijke voorkeur vanwege grotere effecten die

blijken uit rekenmodellen. Het daadwerkelijke aanbod van zorg in het vervolgtraject

lijkt hierbij niet van essentieel belang. Omdat dit aanbod bij screening op kanker

wel degelijk van belang is en het medisch beleid en de bijbehorende communicatie

naar gescreenden afhankelijk zou moeten zijn van de uit te sluiten risico’s, lijkt de

volgende benadering meer voor de hand te liggen. Aanvankelijk vindt er een

geleidelijke indicatieverruiming plaats van de gewone diagnostiek via een

intensievere ‘surveillance’ van hoog-risicogroepen. Pas in tweede instantie volgt de

uitbreiding naar screening van minder hoog-risicogroepen en in laatste instantie

volgt dan de stap naar de bevolking. Deze bestaat dan nog per definitie uit laag-

risicopersonen bij wie hun leeftijd de enige risico-indicator is. 

Van groot belang blijft de zogeheten ‘risicocommunicatie’ in verband met screening,

het geven van goede voorlichting over de screening. Bij het geven van uitleg aan

zowel te screenen personen als aan diegene die niet in aanmerking komen voor

screening dient een aantal zaken, meer dan tot nu toe het geval is, aan de orde te

komen. Gewezen dient te worden op de lage absolute risico’s op een bepaalde

aandoening, de lage kansen op ziekte, de medische complexiteit van screening en de

op biologische gronden geringe noodzaak tot snel handelen.

Een laatste punt ten aanzien van screening is de vraag in hoeverre bij mensen van

middelbare en oudere leeftijd naar meerdere chronische ziekten apart of juist

tegelijk gezocht moet worden.

Conclusies en aanbevelingen
• De sterke toename van het aantal patiënten met kanker en het tegelijkertijd

achterblijvende aanbod van zorgverleners stelt de plaats van screening – ook als

deze bewezen effectief is – en de zorg voor personen (nog niet) verdacht van

kanker ter discussie. Het is in dit kader belangrijk te erkennen dat screening de

reguliere oncologische zorg voor patiënten met kanker niet mag verdringen.

249 Beschouwing, conclusies en aanbevelingen



• Het uitvoeren van specifiek gericht, medisch-bedrijfskundig onderzoek met behulp

van scenario’s kan helpen de gevolgen van vroegdiagnostiek en screening in te

schatten.

• In verband met screening verdient het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien

van ‘risicocommunicatie’ met de gescreenden meer aandacht, bijvoorbeeld door

middel van specifieke na- en bijscholing van artsen en paramedici op dit terrein.

Daarnaast dient de voorlichting aan het publiek uit te gaan van absolute ziekte-

kansen en de voor- en nadelen van screening, zowel in fysiek als psychosociaal

opzicht. Hier ligt mede een taak voor KWF Kankerbestrijding.

• Gezien de heersende en uiteenlopende discussie over dit onderwerp, verdient het

aanbeveling om het onderwerp ‘vroegdiagnostiek en screening op kanker’ verder

uit te diepen, bijvoorbeeld door het instellen van  een  separate werkgroep van de

Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding.

De toename van zorgvraag door verbeterde 
overleving
Door vroegdetectie en verbetering in behandeling is de relatieve 5-jaars overleving

voor verschillende vormen van kanker de laatste jaren aanzienlijk gestegen: van 40%

in 1980 naar ruim 50% aan het begin van de 21ste eeuw. Door de verbeterde overleving,

alsmede door verbeterde diagnostiek zal de 20-jaars prevalentie in 2015 in het

verouderende Nederland naar schatting met 90% zijn toegenomen ten opzichte van

het jaar 2000. De groep (ex-)kankerpatiënten is echter zeer heterogeen wat betreft

zorgvraag. Met uitzondering van laagrisicopatiënten met strikt gelokaliseerde

tumoren worden bij de meeste vormen van kanker tot tien jaar na het tijdstip van

diagnose follow-up controles uitgevoerd. De 10-jaars prevalentie lijkt dan ook het

meest indicatief voor de omvang van de zorgvraag van kankerpatiënten. 

Deze 10-jaars prevalentie neemt de komende jaren sterk toe. Door de groeiende groep

ex-patiënten zal de vraag naar follow-up controles en daaruit volgende onderzoeken

navenant toenemen. Op dit moment is er weinig bekend over de effectiviteit en de

psychologische betekenis van de follow-up controles voor (ex-)kankerpatiënten. 

De Gezondheidsraad zal naar verwachting  eind 2005 hierover een advies uitbrengen
125

.
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Is kanker een chronische ziekte? 
In dit rapport is veel aandacht voor de sterk stijgende prevalentie van kanker. Dit doet de vraag

rijzen of kanker – met zijn vroeger meestal dodelijke beloop – inmiddels een chronische ziekte

is geworden, zoals diabetes, astma of COPD. Patiënten met één van deze ziekten hebben

overigens wel een beperkte levensverwachting in vergelijking met mensen zonder chronische

aandoening. 

Wanneer men wil spreken over kanker als chronische ziekte zijn er twee groepen patiënten met

kanker te onderscheiden:

1. Patiënten met een niet (meer) direct te genezen vorm van kanker, bij wie door verbetering

van behandelmethoden de klachten en symptomen beter beheersbaar zijn geworden

waardoor zij enkele levensmaanden (tot soms jaren) langer kunnen leven. Deze patiënten

hebben een permanente (palliatieve) zorgbehoefte. 

2. Patiënten die tot tientallen jaren na de diagnose last houden van neveneffecten van de in

opzet curatieve kankerbehandeling. Bij hen kan sprake zijn van chronische effecten zoals



Behalve tot een toename van de zorgvraag ten aanzien van follow-up controles, leidt

het toenemend chronisch karakter van kanker ook tot een grotere behoefte aan 

– weliswaar vaak aangepaste – participatie in de werksituatie. Het, hoe beperkt ook,

kunnen blijven deelnemen aan het arbeidsproces wordt voor (ex-)kankerpatiënten

steeds belangrijker. Een en ander werd ook reeds besproken in het deelrapport zorg

van het Signaleringsrapport Kanker 1999
3

.

Conclusies en aanbevelingen:
• Voor een beperkt aantal patiënten is kanker als chronische ziekte te beschouwen.

• Er zal meer onderzoek moeten worden gedaan naar de klinische waarde van

follow-up. Ook dient hierbij de waarde van follow-up op het psychosociaal

welbevinden van de patiënt te worden geëvalueerd. Met behulp van de

uitkomsten van dit onderzoek kan in de toekomst betere voorlichting worden

gegeven over het belang van follow-up (‘risicocommunicatie’) en kan gestreefd

worden naar follow-up ‘op maat’. Hierbij bepalen de karakteristieken van zowel de

patiënt als de vorm van kanker de vorm van follow-up. Wellicht dat in de follow-up

fase een grotere rol is weggelegd voor de huisarts. 

• Onderzoek naar de (lange termijn) gevolgen van kankerbehandeling op zowel

fysiek als psychosociaal welbevinden wordt met het verbeteren van de overleving

van kankerpatiënten van toenemend belang. Om verbanden te kunnen leggen

tussen de late effecten en de primaire behandeling van kanker, dienen zowel uit

het oogpunt van de klinische zorg voor de patiënt als ten behoeve van het

wetenschappelijk onderzoek, medische dossiers langdurig bewaard te worden.

• Onderzoek naar de effectiviteit van screening op late effecten van behandeling van

kanker (waaronder een tweede maal kanker en hart- en vaatschade) blijft

vooralsnog belangrijk. 

• Patiënten dienen beter geïnformeerd te raken over de mogelijke lange termijn

gevolgen van hun ziekte en behandeling. Toename van inzicht in late effecten van

de behandeling zal – daar waar mogelijk! – al in de initiële fase van de ziekte meer

richting moeten geven aan behandelkeuzes. Ook verdient het aanbeveling om

door middel van na- of bijscholing met name huisartsen te informeren over

mogelijke late neveneffecten van behandeling(en) voor kanker, opdat deze

problematiek tijdig kan worden onderkend.  

• Bij een volwaardig leven na de ziekte kanker hoort, indien mogelijk, participatie

in het arbeidsproces. Het verdient daarom aanbeveling om terugkeer naar het

werk te stimuleren en tegelijkertijd eventuele obstakels hierbij uit de weg te

ruimen. Het onderwerp ‘terugkeer naar het werk’ verdient meer aandacht,

bijvoorbeeld door het instellen van een separate werkgroep van de

Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding.
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incontinentie, voortdurende vermoeidheid en psychosociale problematiek. Ondanks de

genezen status van kankerpatiënten, leven velen van hen jaren na hun diagnose nog met de

fysieke en emotionele gevolgen van hun ziekte. In deze groep kan overigens daarnaast

tevens sprake zijn van acuut optredende (ernstige) late effecten zoals een tweede vorm van

kanker, of hartschade ten gevolge van de vroegere behandeling.



De toename van het aantal oudere
kankerpatiënten
Een belangrijke ontwikkeling is de toename van het aantal oudere en zeer oude

patiënten met kanker. Hierin treden overigens in Nederland grote verschillen op per

regio. Terwijl in 2000 bij ruim 40.000 65-plussers kanker werd gediagnosticeerd, zal

dat in 2015 ruim 58.000 zijn. De 20-jaars prevalentie van kanker in deze groep zal in

2015 zijn verdubbeld tot ongeveer 430.000. Hiervan heeft naar schatting 60% naast

kanker een of meer (andere) chronische ziektes
98

. Deze bijkomende aandoeningen

hebben invloed op de behandeling en prognose van kanker en de kwaliteit van leven

van de patiënt. Het scenario 'Diabetes en kanker' in dit rapport gaat hier nader op in.

De diagnose en behandeling van kanker bij ouderen stellen twee, wellicht

tegenstrijdige, eisen aan de oncologische zorg: 

1. Zoveel mogelijk patiënten moeten volgens de gangbare oncologische richtlijnen

worden behandeld. Bij ouderen kan echter extra zorg nodig zijn, bijvoorbeeld in

geval van co-morbiditeit.

2. De kankerbehandeling mag niet een te grote belasting vormen voor met name de

groep kwetsbare oudere patiënten met een beperkte levensverwachting, vaak

boven de 80 jaar.

De behandeling van kanker bij ouderen vergt daarom een speciale afweging tussen

de uitgebreidheid van screening, stagering en therapie (met name adjuvante

behandeling), enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds. Met andere woorden: een

afweging tussen de gezondheidstoestand en specifieke wensen van de patiënt en

zijn of haar naasten. 

Het inschakelen van geriaters verdient overweging wanneer er sprake is van co-

morbiditeit en verhoogde kwetsbaarheid, met name in geestelijk opzicht. Tevens dient

aandacht te worden besteed aan de specifieke eisen die de communicatie tussen

zorgprofessional en de oudere kankerpatiënt vergt. Initiatieven op het gebied van

landelijke en regionale geriatrische oncologie zijn in ontwikkeling met name ten

aanzien van de farmacologische en psychologische aspecten van de zorg. 

Hierbij treedt geleidelijk een geriatrisch georiënteerde deelspecialisatie op binnen

de diverse oncologische disciplines. Ook vindt er meer ondersteuning plaats door

geriatrische en oncologieverpleegkundigen. 

Onderzoek in de geriatrische oncologie besteedt veel aandacht aan psychosociale

determinanten en (neven)effecten. In geval van een vermoeden op fysieke en

psychische kwetsbaarheid van ouderen wordt middels ‘geriatric assessment’,

getracht de oncologische behandeling zo veel mogelijk op het individu toe te spitsen.

De benodigde aanpak is echter nog niet uitgekristalliseerd.

Het ligt voor de hand dat in steeds meer ziekenhuizen geïntegreerde zorgprogramma’s

voor oudere kankerpatiënten (vaak met co-morbiditeit) tot ontwikkeling komen.

Rekening houdend met de diversiteit aan co-morbiditeit (ook in psychisch opzicht)

betreft dit veel categorieën oudere kankerpatiënten met relatief kleine aantallen per

ziekenhuis. Dit pleit voor zowel een regionale als een landelijke aanpak.
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Conclusies en aanbevelingen
• Meer trials bij ouderen met specifieke co-morbiditeit zijn van belang om beter

gefundeerde richtlijnen voor behandeling van ouderen met kanker te

ontwikkelen; ouderen zonder co-morbiditeit zouden in de normale trials mee

moeten kunnen doen. 

• Het ontwikkelen van een geriatrisch georiënteerde deelspecialisatie binnen de

oncologie verdient aanbeveling.

• Gezien de diversiteit aan co-morbiditeit en de relatief kleine aantallen patiënten

per co-morbiditeit per ziekenhuis is regionale en ook landelijke samenwerking in

behandeling en onderzoek wenselijk.

• Thans groeiende initiatieven voor consultatie, onderzoek en bijscholing op het

gebied van kanker bij ouderen verdienen ondersteuning.

Kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in het
licht van een toenemende zorgvraag en een
potentieel afnemend zorgaanbod

De gevolgen van de toenemende zorgvraag – die overigens ook bij andere veel

voorkomende chronische ziekten wordt waargenomen – zijn niet los te zien van het

gelijktijdig achterblijven van het zorgaanbod. Uit berekeningen van het Capaciteits-

orgaan en onafhankelijke schattingen van enkele klinisch wetenschappelijke

verenigingen blijkt dat er in Nederland in de groep mensen geboren tussen 1965 en

1984 ongeveer 10.000 te weinig artsen in opleiding zijn gekomen (op een totaal van

ruim 40.000)
96;141

. Daarnaast zal het aantal personen tussen 25 en 45 jaar, de leeftijds-

groep met de grootste arbeidsparticipatie, in 2015 zijn afgenomen met 15% ten opzichte

van 2000.

Nu reeds manifesteren zich tekorten in de voorziening van huisartsen, alsmede in de

belangstelling voor de opleiding tot huisarts. Ook zijn er behoorlijke tekorten aan

anesthesisten, radiodiagnosten, nucleair geneeskundigen en pathologen. Wat betreft

de studie geneeskunde dreigt er een groot tekort aan docenten in de basisvakken.

Dit tekort kan niet meer door de klinici worden opgevangen. Al met al dreigt er de

komende jaren een ernstig verlies van kwaliteit van de zorg met name met

betrekking tot de toegankelijkheid van de opleiding en tekortschietende hoeveelheden

artsen benodigd voor deelspecialisatie. Wellicht zorgen de extra aantallen medische

studenten die sinds 2002 aan hun opleiding zijn begonnen tegen 2015 voor enige

verlichting, mits er geen al te grote knelpunten optreden in de diverse opleidings-

trajecten. Het is dan ook niet ondenkbaar dat voor het ledigen van de eerste nood,

de generatie artsen geboren tussen 1945 en 1955 gevraagd zal moeten worden om

langer door te werken. Een belangrijk gegeven is tenslotte dat de vraag naar en het

aanbod van artsen door demografische verschillen nu en in de toekomst zal variëren

op regionaal niveau. 

Taakverdeling en concentratie in de oncologie
Na het uitkomen van het rapport ‘Kwaliteit en taakverdeling in de oncologie’ (1993)

van de Gezondheidsraad hebben de afgelopen tien jaar vele bewegingen

plaatsgevonden op het gebied van taakverdeling en concentratie van
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gespecialiseerde oncologische zorg. Hierbij speelden de diverse fusieprocessen in de

zorg, de voortschrijdende deelspecialisatie, de consultendiensten en de richtlijn-

ontwikkeling een grote rol. Het scenario ‘Mammapoli’ in dit rapport werkt een

toekomstverkenning uit over de verwachte sterke groei in zorgvraag wat betreft

borstkanker, het afnemende zorgaanbod, de (toenemende) complexiteit van

diagnostiek en behandeling alsmede de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit

van zorg. 

Momenteel is er opnieuw discussie gaande over de mate van concentratie van de

oncologische zorg, mede in het kader van het eveneens dit jaar uitkomende

Nationaal Programma Kankerbestrijding en naar aanleiding van een recente notitie

van het NKI-AVL over dit onderwerp
132;142

. Voor een (gedeeltelijke) concentratie van de

oncologische zorg pleiten de resultaten van zogenaamde ‘high volume-better

outcome’ studies. Hieruit blijkt dat het zorgvolume van een ziekenhuis of specialist

bepalend is voor het uiteindelijke resultaat
143;144

. Hierbij wordt verondersteld dat

ziekenhuizen met een groot zorgvolume structurele karakteristieken hebben die

samenhangen met een betere kwaliteit van zorg, en dat de behandelaars werkzaam

in deze ziekenhuizen meer ervaring hebben met bepaalde medische verrichtingen
145

.

Dit gegeven lijkt vooral op te gaan voor complexe behandeling van zeldzame kankers,

zoals kanker bij kinderen en jonge volwassenen, en voor hoog-risico operaties bij

onder andere kanker in het hoofd-halsgebied, de alvleesklier of de slokdarm. 

De voordelen van concentratie zijn minder duidelijk bij meer frequent uitgevoerde

operaties zoals bij colonkanker
146

. Bij de interpretatie van deze uitkomsten moet

men wel rekening houden met het feit dat patiënten geopereerd in ‘high-volume’ en

‘low-volume’ ziekenhuizen doorgaans geselecteerd zijn op bijvoorbeeld leeftijd of 

co-morbiditeit en dus niet altijd vergelijkbaar zijn
147

. Tevens zijn ervaringen uit het

buitenland niet zonder meer van toepassing op de Nederlandse situatie met zijn 

– met name door de vele fusies van ziekenhuizen de afgelopen twintig jaar – relatief

geconcentreerde ziekenhuissector. Nederland telt gemiddeld 7 ziekenhuizen per

miljoen inwoners tegen 15 tot 20 in België, Duitsland en Engeland, en zelfs 25 in

Zwitserland. Door deze schaalvergroting is – ook wat betreft de oncologische zorg –

in diverse ziekenhuizen reeds deelspecialisatie binnen de aan oncologische zorg

gerelateerde disciplines tot stand gekomen. In het verlengde van deze relatief

geconcentreerde ziekenhuisstructuur in Nederland kunnen veel zorgverleners zich

vinden in meer concentratie (of regionalisatie) van behandeling van zeldzame of

complexe vormen van kanker. Over de volgende stap waarin ook meer frequent

voorkomende vormen van kanker gecentraliseerd behandeld zouden moeten

worden, zijn de meningen verdeeld. Hierbij bestaat bezorgdheid dat er in deze

plannen onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de steeds groter wordende

groep ouderen met kanker. Deze categorie patiënten vraagt, mede gezien de

veelvoorkomende co-morbiditeit, om een breed aanbod van zorg dichtbij huis.

Voorts spelen bij het al dan niet centraliseren van de behandeling van kanker de

aanwezigheid van structurele randvoorwaarden (zoals voldoende menskracht) een

cruciale rol. Al met al vindt door het sterk stijgend aantal kankerpatiënten al een

sterke toename van ervaring plaats binnen een gelijkblijvend of nog verder

krimpend aantal instellingen. Daarnaast bestaat het gevaar dat er wachtlijsten

ontstaan indien de concentratie van zorg sneller verloopt dan de noodzakelijke

capaciteitsuitbreiding in de aangewezen centra.
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Conclusies en aanbevelingen
• Nu reeds manifesteren zich tekorten ten aanzien van het aantal huisartsen,

evenals in de belangstelling voor de opleiding hiertoe. Ook zijn er behoorlijke

tekorten aan anesthesisten, radiologen, nucleair geneeskundigen en pathologen.

Hierdoor dreigt de komende tien jaar een ernstig verlies van kwaliteit van zorg.

• Er is dringend aandacht nodig voor de stijgende vraag naar gekwalificeerd

arbeidspotentieel via zowel opleiding als nascholing. Uitbreiding van de

(voortgezette) opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en

overige para- en perimedici is van groot belang, mede gezien de toenemende

deelspecialisatie. Tevens lijkt het wenselijk dat de generatie artsen geboren

tussen 1945 en 1955 langer door zal werken. Het opleidingsaspect verdient veel

aandacht op zowel landelijk als regionaal niveau mede gezien de grote regionale

verschillen tussen zorgvraag en zorg aanbod. 

• Concentratie (regionalisatie) van de oncologische zorg voor de behandeling van

zeldzame of complex te behandelen vormen van kanker wordt breed gedragen.

Over centralisatie van de oncologische zorg voor frequent en relatief eenvoudig te

behandelen tumoren bestaan tegengestelde opvattingen. Ervaringen uit het

buitenland op dit gebied zijn niet zonder meer overdraagbaar naar de Nederlandse

situatie met zijn relatief geconcentreerde ziekenhuissector.

Mogelijke toepassingen van het rapport

Dit rapport beschrijft de veranderingen in de aantallen te verwachten kankerpatiënten

tot 2015. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens. De ramingen

bestaan enerzijds uit cijfermatige exercities, anderzijds uit het extrapoleren van

trends in incidentie, sterfte en prevalentie. Daarnaast werkt het rapport de sterk

stijgende vraag naar zorg uit in enkele deelscenario’s met een meer speculatief

karakter. Dit ten dienste van het toekomstgerichte beleid. De SCK-werkgroep

‘Prevalentie van Kanker’ hoopt dat zoveel mogelijk mensen met zorgverantwoorde-

lijkheid met deze cijfers in de hand aan de slag gaan in hun eigen situatie. 

Behalve dat dit rapport kan dienen als uitgangspunt voor landelijk beleid, zoals de

capaciteitsplanning en het Nationaal Plan Kankerbestrijding, ligt het voor de hand

dat Integrale Kankercentra in regionale werkbijeenkomsten de in het rapport

beschreven implicaties van de toename van het aantal kankerpatiënten voor hun

eigen regio bediscussiëren met diverse betrokkenen (artsen, verpleegkundigen,

beleidsmakers). Soms zal het hierbij wenselijk zijn om prognoses van incidentie en

prevalentie van andere dan de in dit rapport vermelde tumoren te berekenen of om

lokale variaties aan te brengen. 

Het belang van kwaliteit van leven speelt in de zorg een steeds grotere rol. Dit aspect

dient derhalve bij het maken van afwegingen in de zorg te worden meegewogen,

ook al is dit in dit rapport niet overal expliciet gebeurd. Het lijkt daarom ook zinvol

om in volgende verkenningen en berekeningen het aantal verloren (of met

behandeling te winnen) levensjaren te corrigeren voor kwaliteit van leven (DALY’s en

QALY’s), in geval deze gegevens beschikbaar zijn. Daarmee wordt het relatieve

belang van kanker ten opzichte van andere chronische ziekten duidelijker.
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1. Primaire preventie van kanker blijft van wezenlijk belang, vooral op middellange

en lange termijn. Het actief ondersteunen, initiëren dan wel uitbouwen van

(bestaand) beleid op het gebied van primaire preventie kan de verwachte sterke

toename in het aantal nieuwe gevallen van kanker afremmen. Dit is een taak voor

de overheid tezamen met diverse publieke organisaties, zoals GGD’en, NIGZ,

Stivoro, verschillende gezondheidszorgfondsen zoals KWF Kankerbestrijding en

zorgverzekeraars. Huidige programma’s gericht op de primaire preventie van

kanker zullen in de meeste gevallen pas ná 2015 effect sorteren. In het geval van

stoppen met roken is evenwel op korte termijn (vóór 2015) al gezondheidswinst te

verwachten.

2. De implicaties voor de zorg van screeningsactiviteiten worden steeds belangrijker.

De sterke toename van het aantal patiënten met kanker en het tegelijkertijd

relatief achterblijven van het aanbod van zorgverleners stelt de rol van bevolkings-

onderzoek en de zorg voor personen (nog niet) verdacht van kanker ter discussie,

zelfs als een screeningsprogramma effectief zou kunnen zijn. Het is dan ook

belangrijk om te erkennen dat screening de gewone oncologische zorg voor

patiënten met kanker of hoog-risicopersonen niet mag verdringen. 

De voorlichting aan de te screenen personen over de voor- en nadelen van deelname

aan bevolkingsonderzoek of andere vormen van vroegdiagnostiek dient te worden

verbeterd.

3. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de klinische en psychologische

waarde van follow-up na de behandeling van kanker. Daaruit volgend kan de

patiënt beter worden voorgelicht over het belang van follow-up

(‘risicocommunicatie’) en kan mogelijk ook follow-up ‘op maat’ worden

gerealiseerd. Wellicht is er in de follow-up fase een grotere rol weggelegd voor de

huisarts. 

4. Meer onderzoek bij ouderen met kanker is van belang om een beter gefundeerd

behandelingsbeleid voor ouderen met kanker te ontwikkelen. Dit beleid zal, meer

dan nu het geval is, rekening moeten houden met co-morbiditeit en psychosociale

status. Thans groeiende initiatieven voor consultatie, onderzoek en bijscholing

over kanker bij ouderen verdienen ondersteuning.

5. Uitbreiding van de zorgcapaciteit door toename van (voortgezette) opleidings-

mogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en overige para- en perimedici is

van groot belang. 
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Hieronder formuleert de werkgroep de haar inziens belangrijkste

aanbevelingen van dit rapport. Nadere uitwerking en onderbouwing van

deze aanbevelingen zijn terug te vinden in hoofdstuk 6.
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Informatie over de SCK en haar werkgroepen

De Signaleringscommissie Kanker (SCK) is in 1997 geïnstalleerd door het Bestuur van

KWF Kankerbestrijding met als taak het Bestuur van advies te dienen over de te

verwachten ontwikkelingen binnen de kankerbestrijding. De SCK heeft in 1999 haar

eerste rapport uitgebracht, getiteld ‘Signaleringsrapport Kanker 1999’ en het

bijbehorende ‘Deelrapport Zorg’. 

Sinds 2000 heeft de SCK een nieuwe werkwijze, waarbij verschillende werkgroepen

(‘SCK-werkgroepen’) studie verrichten naar uiteenlopende deelgebieden binnen de

kankerbestrijding. De SCK fungeert hierbij als overkoepelend orgaan. Deze werk-

groepen hebben net als de SCK zélf een brede samenstelling. De SCK-leden en de 

SCK-werkgroepleden verlenen hun medewerking op strikt vrijwillige basis. De taak van

de werkgroepen is een goed leesbaar, wetenschappelijk onderbouwd, Nederlands-

talig deelrapport (‘Signaleringsrapport’) met een beperkte omvang te vervaardigen.

Deze rapporten zijn bestemd voor het Bestuur van KWF Kankerbestrijding, maar ook

voor beleidsmakers van het Ministerie van VWS, GGD’s, Integrale Kankercentra,

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen etc. Het beoogde doel van

deze Signaleringsrapporten is beleid op het gebied van de kankerbestrijding te

initiëren, te sturen en zonodig bij te stellen. Daarnaast kunnen de Signalerings-

rapporten door een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken

over een specifiek onderwerp gebruikt worden als naslagwerk, voor bijvoorbeeld

scholingsdoeleinden. 

In juni 2002 is het eerste Signaleringsrapport ‘nieuwe stijl’ verschenen, getiteld

‘Ultraviolette Straling en Huidkanker’ van de hand van de SCK-werkgroep 

‘Zonnen & Huidkanker’. In april 2004 heeft de SCK-werkgroep ‘Voeding & Kanker’ het

Signaleringsrapport ‘De rol van voeding bij het ontstaan van kanker’ uitgebracht. 

Eind september 2004 verscheen het Signaleringsrapport ‘Vroege opsporing van

dikkedarmkanker; Minder sterfte door bevolkingsonderzoek’ van de SCK-werkgroep

‘Screening op Dikkedarmkanker’. Deze Signaleringsrapporten zijn als pdf te down-

loaden vanaf de website van KWF Kankerbestrijding: www.kwfkankerbestrijding.nl.

De volgende zeven SCK-werkgroepen zijn momenteel actief:
Werkgroep Voorzitter

Prevalentie van Kanker Dr. J.W.W. Coebergh

Beeldvormende Technieken binnen de Oncologie Prof. dr. W.P.Th.M. Mali

Wachtlijstenproblematiek, specifiek gericht op de 

patiënt met kanker Ch.J. Maats, arts

Genmutaties & Genpolymorfismen bij Kanker Dr. L.J. van ’t Veer

Allochtonen & Kanker Prof. dr. H.G.J. Nijhuis

Bewegen & Kanker Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen

De SCK-werkgroep ‘Bewegen & Kanker’ alsmede de voormalige werkgroepen 

‘Zonnen & Huidkanker’ en ‘Voeding & Kanker’ zijn onder meer ingesteld ten behoeve

van de wetenschappelijke onderbouwing van de voorlichtingscampagnes van 

KWF Kankerbestrijding. 
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De samenstelling van de SCK per 1 april 2004:
Voorzitter:

Prof. dr. H.M. Pinedo, directeur VU medisch centrum-Cancer Center, Amsterdam

Leden:

Dr. J.W.W. Coebergh, sociaal-geneeskundige-epidemioloog, hoofd sector Onderzoek,

Integraal Kankercentrum Zuid, Eindhoven, staflid afdeling Maatschappelijke

Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

Prof. dr. F.S.A.M. van Dam, psycholoog afdeling Psychosociaal Onderzoek en

Epidemiologie, NKI-AVL, Amsterdam

Prof. dr. S.J.H. van Deventer, hoogleraar Gastro-Enterologie, hoofd afdeling Maag-,

Darm- en Leverziekten, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Prof. dr. J.A. Knottnerus, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, afdeling Huisarts-

geneeskunde, Universiteit Maastricht, voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag

Prof. dr. C.C.E. Koning, hoogleraar en afdelingshoofd Radiotherapie, Academisch

Medisch Centrum, Amsterdam

Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, bijzonder hoogleraar Epidemiologie van kanker, 

hoofd afdeling Epidemiologie, NKI-AVL, Amsterdam

Ch.J. Maats, arts, adviseur Macwel BV, ziekenhuisbestuurder, Delfzijl

Prof. dr. W.P.Th.M. Mali, hoogleraar radiologie, afdeling Radiologie, Universitair

Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. H.G.J. Nijhuis, bijzonder hoogleraar Grote stad en gezondheidszorg, afdeling

Sociologie en Antropologie, Universiteit van Amsterdam, hoofd Bureau Public Health,

Gemeente Den Haag

Prof. dr. J.W. Oosterhuis, hoogleraar en afdelingshoofd Pathologie, Josephine Nefkens

Instituut,  Erasmus MC, Rotterdam, wetenschappelijk directeur Dr. Daniel den Hoed

Stichting, Rotterdam

Dr. P.H.M. Peeters, arts-epidemioloog, universitair hoofddocent Julius Centrum 

voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Universitair Medisch

Centrum Utrecht

Prof. dr. S. Rodenhuis, hoofd cluster Medische Oncologie, directeur zorg &

ontwikkeling, Medische Oncologie, NKI-AVL, Amsterdam 

Drs. S. Terpstra, bedrijfseconoom, vrijgevestigd consulent BTC BV, Groningen
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Dr. L.J. van ’t Veer, hoofd DNA-diagnostiek, afdelingen Pathologie en Polikliniek

Familiaire Tumoren, NKI-AVL, Amsterdam

Prof. dr. C.J.H. van de Velde, subhoofd afdeling Gastrointestinale, Endocrine en

Oncologische Chirurgie van de afdeling Heelkunde, Leids Universitair Medisch

Centrum, Leiden

Prof. dr. P.C. van der Vliet, hoogleraar fysiologisch chemie, afdeling Fysiologische

Chemie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. T.J.M. de Witte, internist hematoloog, hoofd afdeling Hematologie,

Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen

Senior beleidsmedewerker/Secretaris SCK vanuit KWF Kankerbestrijding:

Dr. J.C. Alers

Beleidsmedewerker vanuit KWF Kankerbestrijding:

Dr. F.A. Vlems
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Statistische modellen voor prognoses van
incidentie, prevalentie en sterfte

De klassieke benadering voor het maken van prognoses van het aantal toekomstige

kankergevallen is de APC (‘Age-Period-Cohort’) methode. In een empirische

vergelijking waarbij 15 verschillende methoden werden toegepast op data uit de vier

Scandinavische landen bleek dat 1) projectie van huidige trends betere resultaten gaf

dan de aanname dat toekomstige rates gelijk zouden zijn aan huidige rates; 2) de

klassieke APC methode veelal een overschatting van het aantal gevallen gaf, door

zijn exponentiële component in de tijd; 3) methoden die nadruk leggen op trends in

het laatste decennium lijken beter te voorspellen dan methoden die ook trends uit

eerdere perioden incorporeren
1

. De auteurs schrijven verder dat een nadeel van

prognoses op basis van een recent model is dat het geen cohort-specifieke

informatie bevat. De lengte van de prognose basis is van belang voor de prognose: 

Bij een lange basis wordt meer informatie gebruikt maar neemt het risico toe dat er

trends worden geïncludeerd die niet meer bestaan. 

De prognoses in dit rapport zijn gebaseerd op het zogeheten ‘Korte basis model’ met

vier verschillende submodellen:

(I) R
ap

=A
a
(1+Dp) (II) R

ap
= A

a
+ D

a
p

(III) R
ap

=exp(A
a

+ Dp) (IV) R
ap

=exp (A
a

+ D
a
p)

A
a

is dan de leeftijdscomponent van leeftijdsgroep a, D is de algemene drift parameter

voor alle leeftijdsgroepen, en D
a

is de drift parameter die behoort bij leeftijdsgroep a.

Model (I) en (II), beiden lineair in de tijd, werden gebruikt voor tumoren met een

stijgende trend. Model (III) en (IV), beiden log-lineair, werden gebruikt voor tumoren

met een dalende trend. Het teken van de drift parameter D in model (III) is gebruikt

om de specifieke tumorsoort als stijgend of dalend te classificeren.

Model (II) of (IV), met eigen richtingscoëfficiënt voor elke leeftijdsgroep werden

gebruikt als ze een significante verbetering gaven in de modelfit vergeleken met

model (I) of (III).

Literatuur
1. Moller B, Fekjaer H, Hakulinen T, Sigvaldason H, Storm HH, Talback M, Haldorsen T:

Prediction of cancer incidence in the Nordic countries: empirical comparison of

different approaches. Stat Med 2003, 22:2751-2766
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30-Jaars prevalentiecijfers
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Bijlage D

30-Jaars kanker prevalentiecijfers op 1 januari 2000 in de IKZ-regio geëxtrapoleerd naar 
de Nederlandse populatie

1 januari 2000

Type kanker

Mannen

Strottenhoofd 348 5715 73,6

Maag 275 4571 58,5

Colon 1015 17210 219,8

Rectum 697 11482 147,5

Long 918 14971 187,6

Melanoom 508 8013 98,3

Prostaat 2013 34580 436,8

Zaadbal 365 5705 67,9

Blaas 658 11093 139,7

Nier 316 5113 65,1

Hodgkin lymfoom 190 2985 36,4

Non-Hodgkin lymfoom 397 6354 79,4

Alle vormen van kanker** 10064 166794 2107

Vrouwen

Strottenhoofd 59 976 10,2

Maag 190 3360 29,3

Colon 1139 20193 174,7

Rectum 550 9431 88,8

Long 236 3843 42,6

Melanoom 888 14486 165,6

Borst 6167 102408 1085

Baarmoederhals 480 7865 87,5

Baarmoeder 1022 17273 168,8

Eierstok 513 8385 92,4

Blaas 171 2971 27,3

Nier 227 3837 37,8

Hodgkin lymfoom 142 2326 27,2

Non-Hodgkin lymfoom 326 5476 56,2

Alle vormen van kanker** 14175 237886 2451

** ESR: European Standardised Rate; voor leeftijd gestandaardiseerde prevalentiecijfers (n/100.000).

** Exclusief basaalcelkanker.

Bron: IKZ
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Voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie-
cijfers in de periode 1989-2000 met prognoses
tot en met 2015
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Bijlage E

Alle vormen van kanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-65 65+ Alle lftd

1989 33 407 2545 451 43 420 1236 315

1990 35 400 2563 451 44 425 1264 320

1991 33 404 2593 455 43 434 1277 324

1992 34 414 2651 466 44 457 1319 338

1993 38 404 2629 461 44 462 1303 338

1994 34 413 2725 473 43 469 1346 346

1995 37 407 2721 472 45 462 1295 338

1996 38 415 2745 478 47 468 1319 343

1997 35 408 2652 464 45 477 1307 345

1998 37 404 2617 460 47 473 1324 346

1999 39 403 2580 455 47 480 1373 354

2000 39 403 2516 448 43 480 1349 350

2005 40 406 2630 463 47 515 1403 371

2010 43 405 2631 463 48 542 1452 386

2015 45 405 2632 464 49 569 1502 402
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Alle vormen van kanker
Bron: NKR

Incidentie
Jongens Meisjes

0-14 15-24 0-14 15-24

1989 14,5 20,9 14,2 19,7

1990 14,6 24,6 12,0 22,3

1991 14,7 23,3 10,1 19,2

1992 16,2 23,2 12,0 20,4

1993 14,9 25,0 12,3 21,1

1994 13,8 23,6 13,2 21,0

1995 15,5 24,0 12,8 21,2

1996 17,7 26,1 13,1 25,1

1997 14,0 24,6 12,6 22,3

1998 17,1 27,4 12,6 22,1

1999 15,9 28,3 11,2 21,8

2000 15,8 26,9 12,5 20,5

2005 16,8 29,9 12,2 23,1

2010 17,5 32,3 12,2 24,0

2015 18,2 34,7 12,1 24,8

Strottenhoofdkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 12,8 41,6 9,6 2,5 2,6 1,3

1990 12,4 41,7 9,4 2,0 2,4 1,0

1991 11,6 43,8 9,4 1,7 2,3 0,9

1992 12,2 40,2 9,2 2,1 3,8 1,2

1993 9,7 42,1 8,4 2,3 3,6 1,3

1994 11,4 36,9 8,5 2,6 2,9 1,3

1995 10,9 41,2 8,8 2,2 5,6 1,5

1996 10,4 37,6 8,2 2,6 4,1 1,5

1997 9,9 39,8 8,2 2,2 4,2 1,3

1998 9,8 35,9 7,8 2,2 3,4 1,2

1999 8,4 37,0 7,4 1,6 4,1 1,1

2000 8,6 34,6 7,2 1,9 3,9 1,2

2005 6,8 32,5 6,6 1,9 5,3 1,4

2010 5,0 29,2 5,8 1,8 6,1 1,5

2015 3,1 26,0 5,1 1,7 6,9 1,5
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Maagkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 19,0 152,1 24,3 8,1 57,7 9,7

1990 21,1 139,5 23,7 7,8 56,1 9,4

1991 21,6 146,0 24,6 7,8 55,3 9,3

1992 20,0 133,8 22,7 8,6 56,2 9,6

1993 17,8 135,2 21,9 7,4 49,9 8,4

1994 17,8 126,2 20,9 7,7 51,0 8,7

1995 17,4 123,1 20,5 7,4 45,6 8,0

1996 15,5 118,2 19,2 5,9 47,6 7,6

1997 16,3 114,7 19,1 6,6 41,6 7,2

1998 15,5 114,1 18,7 6,4 42,6 7,2

1999 14,5 106,8 17,4 7,0 42,7 7,5

2000 14,2 103,3 17,0 6,6 39,3 7,0

2005 11,0 81,6 14,4 5,6 29,7 6,0

2010 7,9 60,4 12,1 4,8 20,6 5,2

2015 4,7 39,2 10,2 4,0 11,5 4,5

Colonkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 27,3 188,7 31,6 24,3 158,1 27,1

1990 27,1 196,3 32,4 25,1 155,3 27,2

1991 27,2 198,6 32,7 26,3 159,8 28,0

1992 28,4 211,2 34,5 27,2 160,0 28,5

1993 27,4 203,2 33,2 26,5 162,2 28,5

1994 29,1 210,8 34,8 26,6 158,2 28,1

1995 27,3 208,6 33,8 27,1 151,2 27,5

1996 32,1 219,0 36,9 25,6 154,7 27,4

1997 29,2 226,1 36,5 23,8 162,0 27,5

1998 29,4 218,2 35,7 27,2 157,5 28,2

1999 28,6 221,6 35,8 28,5 162,5 29,5

2000 30,1 221,0 36,5 28,1 164,7 29,4

2005 31,7 241,5 39,5 28,5 162,1 29,5

2010 33,6 256,3 41,8 29,5 163,7 30,2

2015 35,6 271,1 45,9 30,5 165,3 30,9
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Rectumkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 20,9 123,9 21,9 13,8 67,4 12,9

1990 19,1 113,2 20,0 12,4 64,7 12,0

1991 20,7 125,4 22,0 13,6 65,3 12,5

1992 22,5 122,2 22,3 15,3 67,4 13,5

1993 21,9 118,3 21,6 15,3 66,0 13,3

1994 21,2 117,0 21,2 14,3 68,0 13,2

1995 23,3 121,6 22,5 15,1 70,1 13,7

1996 22,2 128,9 22,9 15,1 65,5 13,2

1997 23,2 131,5 23,7 13,7 65,0 12,6

1998 23,5 125,1 23,0 14,3 66,2 12,9

1999 24,5 125,4 23,5 15,0 66,4 13,3

2000 24,7 125,5 23,5 14,4 64,2 12,8

2005 27,2 131,7 25,2 15,3 65,3 13,2

2010 30,1 136,6 26,9 15,8 64,8 13,2

2015 33,4 142,1 28,8 16,3 64,5 13,3

Longkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 104,9 624,2 109,6 27,6 54,3 16,9

1990 99,6 641,8 109,7 27,0 58,2 17,2

1991 103,0 637,3 110,4 30,8 61,2 18,9

1992 99,9 627,1 108,1 29,6 68,9 19,3

1993 97,3 586,3 102,6 33,4 74,0 21,4

1994 93,2 585,7 100,9 33,3 77,2 21,6

1995 88,6 576,8 98,2 34,0 83,3 22,6

1996 84,8 569,9 95,9 34,9 86,8 23,4

1997 81,6 545,7 92,0 37,9 92,1 25,1

1998 80,1 520,6 88,6 38,7 97,9 26,0

1999 74,0 504,2 84,5 38,3 97,4 25,8

2000 69,7 484,0 80,5 40,4 102,1 27,2

2005 55,5 423,1 68,4 49,2 127,3 32,3

2010 39,3 350,7 54,2 59,4 150,1 37,1
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Melanoom
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-65 65+ Alle lftd

1989 4,6 15,3 20,7 9,6 8,5 20,9 25,7 13,4

1990 4,6 12,2 20,4 8,3 7,8 19,2 20,7 12,0

1991 3,3 15,2 21,2 9,2 7,4 18,3 21,7 11,6

1992 3,5 15,1 23,6 9,5 8,0 21,2 20,8 12,8

1993 4,4 13,6 21,5 9,0 7,3 17,5 23,1 11,5

1994 4,3 16,1 28,3 10,6 8,7 22,3 26,1 14,1

1995 4,5 16,0 26,3 10,4 9,0 20,9 24,4 13,4

1996 4,8 17,0 28,5 11,2 9,7 23,7 25,6 14,8

1997 4,6 18,6 31,8 12,0 9,2 24,8 30,0 15,6

1998 4,6 17,6 31,6 11,7 8,9 22,7 29,4 14,6

1999 4,8 20,1 32,9 12,9 9,9 24,1 28,0 15,4

2000 4,7 19,1 33,7 12,5 9,6 24,6 31,5 15,8

2005 5,2 23,5 40,9 15,7 8,9 28,1 34,3 18,1

2010 5,5 28,5 47,7 21,9 11,7 32,0 38,4 20,8

Borstkanker
Bron: NKR

Incidentie
Vrouwen

25-49 50-69 70+ Alle lftd

1989 83,0 228,2 310,9 100,6

1990 87,2 228,2 334,4 106,1

1991 84,1 254,5 330,1 109,7

1992 85,0 288,4 341,9 116,9

1993 85,0 306,1 322,7 119,8

1994 86,5 303,4 352,2 121,8

1995 82,4 288,1 327,7 115,2

1996 87,3 290,2 329,3 117,5

1997 85,0 294,3 322,8 117,1

1998 89,1 281,9 352,5 118,0

1999 93,1 287,7 415,1 125,1

2000 89,9 296,6 387,0 124,0

2005 93,6 328,6 409,2 134,9

2010 97,1 351,8 445,9 146,1

2015 100,6 374,9 486,4 159,9



287 Bijlage E

Baarmoederhalskanker
Bron: NKR

Incidentie
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1989 14,9 18,9 9,2

1990 15,5 20,0 9,6

1991 13,8 19,3 9,0

1992 14,9 18,3 9,1

1993 14,0 16,0 8,7

1994 13,8 17,3 8,4

1995 14,0 14,5 8,5

1996 13,1 15,8 8,3

1997 13,6 15,6 8,4

1998 13,3 16,0 8,4

1999 12,8 12,9 7,9

2000 11,9 14,3 7,4

2005 11,2 12,0 7,0

2010 9,9 10,6 6,2

2015 8,7 9,5 5,6

Baarmoederkanker
Bron: NKR

Incidentie
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1989 23,1 63,1 16,0

1990 22,1 60,8 15,3

1991 21,7 65,4 15,7

1992 20,2 68,3 15,5

1993 21,4 63,0 15,3

1994 22,7 66,5 16,3

1995 22,6 62,2 15,7

1996 23,4 65,9 16,4

1997 24,9 64,7 16,9

1998 24,5 65,9 16,8

1999 22,3 66,2 16,0

2000 22,0 64,5 15,7

2005 24,3 67,0 16,9

2010 25,5 68,1 17,5

2015 26,9 69,1 18,2



288 Signaleringsrapport

Eierstokkanker
Bron: NKR

Incidentie
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1989 23,2 49,7 15,2

1990 21,9 52,7 15,1

1991 23,0 55,3 15,7

1992 22,9 55,4 15,7

1993 22,3 54,4 15,3

1994 21,2 53,9 14,8

1995 21,3 54,5 14,9

1996 20,0 50,2 14,1

1997 20,6 50,7 14,1

1998 20,4 51,3 14,0

1999 20,0 45,4 13,2

2000 17,2 44,0 12,0

2005 16,5 43,8 12,1

2010 14,2 41,2 11,1

2015 12,0 37,9 10,2

Prostaatkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen

25-49 50-69 70+ Alle lftd

1989 0,9 89,0 617,8 63,1

1990 0,7 89,0 623,3 63,6

1991 0,7 91,3 635,6 64,8

1992 1,2 100,4 711,5 72,2

1993 1,2 119,0 734,2 78,0

1994 1,0 138,6 833,3 89,2

1995 1,1 146,0 824,0 90,2

1996 1,0 158,4 790,6 90,5

1997 1,2 157,1 736,7 86,6

1998 1,5 163,9 738,7 88,3

1999 1,1 171,8 682,7 86,0

2000 1,4 176,9 682,0 87,2

2005 1,8 230,2 793,6 114,6

2010 2,4 288,9 829,9 120,3

2015 3,1 322,4 866,1 133,2



289 Bijlage E

Zaadbalkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen

15-34 35-64 65+ Alle lftd

1989 7,8 4,6 1,6 4,2

1990 7,8 4,5 1,4 4,3

1991 7,5 4,5 1,3 4,1

1992 7,8 4,8 1,4 4,3

1993 9,6 4,8 1,2 4,8

1994 8,9 5,0 2,1 4,7

1995 10,0 4,3 1,8 4,7

1996 10,6 5,7 1,7 5,5

1997 9,2 5,6 1,2 5,0

1998 12,0 5,6 1,8 5,9

1999 12,5 5,8 0,9 5,9

2000 12,6 5,6 0,8 5,9

2005 14,5 6,8 1,1 7,4

2010 16,7 8,0 1,1 9,1

Blaaskanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 18,3 153,9 24,2 4,3 28,6 5,8

1990 18,4 150,0 23,7 4,0 26,8 5,5

1991 17,2 148,6 23,0 4,2 31,2 6,3

1992 18,7 148,7 23,8 4,1 29,8 6,1

1993 18,5 151,7 24,0 3,6 29,9 6,0

1994 16,5 157,1 23,8 3,8 32,4 6,5

1995 17,0 159,1 24,2 3,4 29,3 5,9

1996 15,8 152,8 23,0 4,2 33,9 7,0

1997 15,8 152,8 23,1 3,7 32,4 6,6

1998 15,3 150,5 22,6 3,5 30,0 6,1

1999 17,1 157,9 24,1 3,5 33,7 6,7

2000 17,7 145,0 22,9 4,0 31,4 6,6

2005 15,4 152,6 22,7 3,7 34,6 7,2

2010 14,6 152,7 22,4 3,7 35,7 7,7

2015 13,8 152,9 22,0 3,7 35,8 8,3
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Nierkanker
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 14,3 53,5 11,7 8,0 26,0 6,2

1990 13,8 51,6 11,4 7,4 30,1 6,4

1991 14,6 48,6 11,2 8,0 25,6 6,2

1992 15,0 58,4 12,6 8,0 29,6 6,7

1993 13,6 53,5 11,6 8,1 28,4 6,6

1994 14,2 53,8 11,7 8,0 30,2 6,8

1995 13,6 55,6 11,7 7,6 27,8 6,3

1996 14,3 56,0 12,1 7,3 30,5 6,5

1997 13,7 53,7 11,5 6,2 32,8 6,3

1998 13,1 53,9 11,3 6,2 29,8 5,9

1999 13,6 50,9 11,1 6,8 28,5 6,0

2000 12,9 50,5 10,9 7,0 29,4 6,2

2005 12,7 52,4 11,0 5,9 31,3 6,1

2010 12,1 52,0 10,8 5,2 32,4 5,9

2015 11,5 51,6 10,5 4,6 33,5 5,8

Hodgkin lymfoom
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-65 65+ Alle lftd

1989 3,9 2,4 3,5 2,6 2,6 1,8 3,6 1,9

1990 3,9 2,6 4,3 2,6 3,0 1,4 2,1 1,7

1991 3,3 3,1 4,1 2,7 3,2 1,3 2,4 1,7

1992 3,5 3,2 4,5 2,9 3,3 1,6 2,4 1,9

1993 3,8 3,1 3,1 2,8 3,6 1,7 2,2 2,0

1994 3,0 2,6 2,0 2,2 2,9 1,6 1,9 1,8

1995 3,3 2,4 3,6 2,3 2,8 1,6 2,2 1,8

1996 3,5 3,0 3,0 2,5 3,6 1,4 2,1 1,8

1997 3,2 2,5 2,8 2,3 2,8 1,3 2,2 1,7

1998 4,1 2,5 2,3 2,5 3,4 1,4 1,9 1,9

1999 3,7 3,4 2,5 2,8 4,1 1,5 2,1 2,1

2000 3,9 2,7 3,5 2,7 3,3 1,2 2,3 1,8

2005 3,6 2,8 2,1 2,5 3,8 1,2 1,8 1,9

2010 3,6 2,9 1,8 2,4 4,1 1,1 1,6 1,9

2015 3,6 2,9 1,4 2,4 4,4 1,0 1,5 1,9



291 Bijlage E

Non-Hodgkin lymfoom
Bron: NKR

Incidentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-65 65+ Alle lftd

1989 2,7 17,2 63,6 14,8 1,8 10,3 44,6 9,6

1990 2,9 16,4 64,0 14,6 1,3 11,0 45,7 9,9

1991 2,9 16,5 66,9 15,0 1,0 11,1 42,1 9,4

1992 3,0 16,0 63,3 14,4 2,1 13,2 43,4 10,7

1993 3,0 18,6 65,3 15,7 1,5 11,6 42,6 9,8

1994 3,0 19,0 61,5 15,5 1,9 11,8 43,0 10,0

1995 3,4 16,7 63,6 14,8 1,8 10,9 44,2 9,8

1996 3,4 19,2 65,5 16,0 1,6 11,6 45,7 10,1

1997 2,5 17,4 64,1 14,8 2,0 12,2 43,6 10,3

1998 2,4 17,1 62,8 14,7 2,0 11,2 46,9 10,2

1999 2,5 16,0 59,5 13,9 1,8 12,5 43,3 10,3

2000 2,7 16,3 69,0 15,0 1,4 12,6 42,6 10,1

2005 2,5 17,0 64,1 14,7 1,9 12,9 43,5 10,6

2010 2,3 16,9 64,2 14,6 2,0 13,5 43,2 10,5

2015 2,2 16,7 64,2 14,5 2,1 14,1 43,0 10,6



Voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers
in de periode 1989-2000 met prognoses tot en
met 2015

292 Signaleringsrapport

Bijlage F

Alle vormen van kanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1989 9 224 1955 306 9 170 877 166

1990 8 212 1936 299 8 168 863 164

1991 9 214 1919 298 10 167 863 164

1992 8 212 1920 297 8 169 842 161

1993 8 214 1885 294 9 169 856 163

1994 8 207 1858 288 8 173 849 164

1995 8 202 1840 284 8 164 844 160

1996 9 199 1847 284 8 167 854 162

1997 7 192 1800 276 8 170 851 163

1998 8 192 1772 273 7 164 847 160

1999 8 191 1777 273 7 170 852 163

2000 8 182 1726 264 8 164 837 159

2005 8 168 1642 249 6 165 833 157

2010 7 151 1541 231 6 163 824 157

2015 7 135 1440 214 5 162 816 155



293 Bijlage F

Alle vormen van kanker
Bron: CBS

Sterfte
Jongens Meisjes

0-14 15-24 0-14 15-24

1989 3,5 6,8 3,0 4,6

1990 3,2 6,1 3,5 3,9

1991 2,9 5,8 3,3 4,3

1992 3,8 6,3 2,1 4,5

1993 4,0 6,6 2,8 3,5

1994 3,7 7,6 2,6 3,7

1995 3,9 6,1 3,8 5,1

1996 4,5 7,0 3,6 4,8

1997 3,3 5,2 3,3 4,5

1998 3,5 5,9 2,5 3,8

1999 3,0 6,4 2,4 2,8

2000 3,3 6,1 3,2 4,7

2005 3,5 6,0 2,8 3,9

2010 3,4 5,8 2,7 3,8

2015 3,4 5,7 2,6 3,7

Strottenhoofdkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 2,8 19,3 3,2 0,4 1,1 0,3

1990 2,9 14,6 2,7 0,6 1,3 0,4

1991 2,8 17,0 3,0 0,6 1,2 0,3

1992 2,9 17,8 3,1 0,6 0,9 0,3

1993 2,4 13,6 2,5 0,4 1,4 0,3

1994 2,7 15,8 2,8 0,6 1,3 0,4

1995 2,5 13,5 2,5 0,4 1,5 0,3

1996 2,6 15,4 2,7 0,5 1,5 0,3

1997 2,7 14,7 2,7 0,9 2,1 0,6

1998 3,1 16,0 3,0 0,5 1,5 0,4

1999 2,2 13,0 2,3 0,6 1,4 0,4

2000 2,6 14,3 2,6 0,7 2,3 0,5

2005 2,4 12,4 2,3 0,7 2,5 0,6

2010 2,3 11,0 2,2 0,8 3,3 0,7

2015 2,2 9,6 2,0 0,9 4,3 0,8



294 Signaleringsrapport

Maagkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 14,1 138,8 20,9 5,0 56,2 8,3

1990 12,7 129,3 19,2 5,2 51,3 7,7

1991 13,9 124,9 19,2 5,6 50,9 7,9

1992 13,6 127,4 19,4 4,7 49,0 7,3

1993 13,5 111,5 17,6 5,1 45,9 7,1

1994 11,8 113,9 17,1 5,5 43,5 7,0

1995 10,8 104,4 15,8 4,6 42,2 6,5

1996 11,9 104,1 16,1 4,4 43,6 6,6

1997 10,3 92,2 14,2 4,8 37,7 6,1

1998 9,5 91,9 13,9 3,1 36,5 5,2

1999 9,2 90,2 13,5 4,1 37,0 5,7

2000 8,7 88,6 13,2 4,7 36,6 5,9

2005 6,3 61,8 10,5 3,5 29,0 4,6

2010 3,8 39,0 8,5 3,0 24,1 3,9

2015 1,2 16,2 6,9 2,4 20,1 3,4

Colonkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 14,4 146,5 21,8 13,3 104,3 16,7

1990 11,7 137,3 19,7 11,9 108,8 16,7

1991 15,6 139,1 21,5 11,7 108,7 16,6

1992 14,1 141,9 21,2 12,7 100,7 16,1

1993 14,1 141,7 21,2 12,3 107,5 16,7

1994 15,2 142,4 21,6 12,0 99,3 15,7

1995 14,2 143,9 21,4 12,8 105,4 16,6

1996 14,7 138,1 21,0 11,6 97,0 15,3

1997 14,6 150,5 22,3 11,3 97,8 15,2

1998 14,3 145,2 21,6 11,4 98,7 15,4

1999 14,5 145,1 21,7 11,3 99,6 15,5

2000 14,0 140,2 21,0 11,3 93,6 14,8

2005 14,7 146,2 21,8 10,5 90,6 14,3

2010 14,9 147,9 22,1 9,8 85,3 13,5

2015 15,7 149,6 22,1 9,1 80,0 12,8



295 Bijlage F

Rectumkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 5,5 52,5 8,0 3,0 28,4 4,3

1990 5,0 44,1 6,8 3,5 25,8 4,2

1991 5,7 49,2 7,6 2,4 24,2 3,6

1992 4,9 46,9 7,1 2,5 26,3 3,9

1993 5,7 45,3 7,2 3,4 25,3 4,1

1994 4,7 43,4 6,6 3,5 23,5 3,9

1995 5,2 41,5 6,6 3,6 22,3 3,8

1996 5,5 44,1 7,0 3,5 25,2 4,2

1997 5,5 41,6 6,7 2,8 22,5 3,6

1998 4,7 46,2 6,9 2,7 25,5 3,9

1999 4,9 45,5 7,0 3,1 20,8 3,5

2000 5,3 38,6 6,3 2,6 21,2 3,4

2005 4,9 38,4 6,2 2,9 18,7 3,2

2010 4,8 35,3 5,8 2,8 16,1 2,9

2015 4,6 32,2 5,5 2,7 13,5 2,7

Longkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 88,3 689,6 110,4 21,3 59,1 14,9

1990 79,2 667,6 104,4 20,3 61,0 14,7

1991 78,9 671,7 104,7 22,1 59,5 15,3

1992 78,7 648,7 102,1 23,9 66,0 16,7

1993 77,8 638,7 100,6 25,0 72,9 17,9

1994 76,2 613,2 97,2 27,3 75,2 19,0

1995 70,4 613,2 95,0 26,7 83,2 19,7

1996 66,4 599,1 91,8 25,0 91,0 19,9

1997 64,2 586,9 89,7 29,0 87,6 21,0

1998 65,3 560,2 87,2 27,7 95,4 21,4

1999 63,2 544,7 84,6 30,3 99,4 22,8

2000 53,9 528,4 79,2 32,3 103,7 24,1

2005 44,9 462,4 68,4 36,2 141,8 30,6

2010 32,0 390,4 55,5 41,0 189,9 39,1



296 Signaleringsrapport

Melanoom
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1989 0,6 3,7 8,1 2,5 0,7 2,6 7,2 2,0

1990 0,8 3,8 7,2 2,5 0,3 3,2 7,3 2,1

1991 0,8 4,1 10,0 2,9 0,9 2,9 6,9 2,2

1992 0,5 4,6 8,3 2,9 0,6 2,8 7,6 2,1

1993 0,5 4,3 8,7 2,8 0,6 3,3 6,3 2,2

1994 0,7 4,3 13,4 3,3 0,5 2,9 7,9 2,2

1995 0,6 3,9 10,0 2,8 0,8 2,7 7,5 2,1

1996 0,7 4,0 12,4 3,1 0,3 3,2 7,0 2,1

1997 0,8 4,0 11,6 3,0 0,5 3,4 6,8 2,2

1998 0,6 4,5 13,4 3,4 0,3 3,4 7,2 2,2

1999 0,7 4,2 14,4 3,4 0,5 3,1 8,9 2,3

2000 0,8 4,6 13,5 3,5 0,4 2,6 7,4 2,0

2005 0,8 4,5 17,1 4,2 0,3 3,2 8,0 2,2

2010 0,9 4,7 20,0 5,2 0,3 3,2 8,3 2,2

Borstkanker
Bron: CBS

Sterfte
Vrouwen

25-49 50-69 70+ Alle lftd

1989 17,6 86,5 196,6 39,3

1990 18,8 86,5 176,2 38,5

1991 19,9 89,3 189,6 39,5

1992 18,6 86,1 184,0 38,8

1993 18,6 85,4 191,3 38,7

1994 17,9 87,9 186,7 38,7

1995 17,0 83,3 180,2 36,9

1996 16,1 86,9 182,8 37,5

1997 17,5 81,6 185,9 37,1

1998 16,7 79,2 180,7 35,9

1999 17,2 81,7 184,4 36,9

2000 15,4 74,2 171,6 33,8

2005 14,9 72,2 173,9 34,0

2010 13,7 66,4 169,0 32,4

2015 12,4 60,6 164,1 30,8



297 Bijlage F

Baarmoederkanker
Bron: CBS

Sterfte
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1989 2,9 19,6 3,3

1990 2,4 20,4 3,2

1991 1,9 17,7 2,7

1992 1,7 16,7 2,5

1993 2,5 19,2 3,1

1994 2,5 18,2 3,0

1995 2,0 18,0 2,8

1996 2,4 17,5 2,9

1997 2,3 14,9 2,5

1998 2,6 17,5 2,9

1999 2,5 16,7 2,8

2000 2,2 17,8 2,8

2005 2,4 15,8 2,6

2010 2,4 15,1 2,5

2015 2,4 14,6 2,4

Baarmoederhalskanker
Bron: CBS

Sterfte
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1989 4,1 14,3 3,4

1990 4,4 13,4 3,4

1991 4,1 13,8 3,3

1992 3,9 12,2 3,0

1993 3,7 10,9 2,8

1994 3,1 10,8 2,5

1995 3,0 11,1 2,5

1996 3,3 9,2 2,4

1997 3,7 8,6 2,5

1998 3,9 10,9 2,8

1999 3,2 10,6 2,5

2000 3,5 9,9 2,6

2005 3,1 7,7 2,2

2010 2,9 6,0 2,3

2015 2,9 4,2 4,1



298 Signaleringsrapport

Eierstokkanker
Bron: CBS

Sterfte
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1989 14,8 52,5 11,7

1990 13,3 53,6 11,2

1991 13,4 56,9 11,6

1992 13,4 53,1 11,2

1993 12,7 53,6 11,0

1994 13,0 55,6 11,3

1995 11,2 56,7 10,8

1996 12,7 52,4 10,9

1997 9,9 53,2 9,8

1998 11,1 48,5 9,8

1999 10,2 46,7 9,2

2000 10,0 43,9 8,8

2005 7,9 43,7 8,0

2010 5,8 37,0 6,8

2015 3,8 35,6 5,7

Prostaatkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen

25-49 50-69 70+ Alle lftd

1989 0,1 26,8 372,0 32,0

1990 0,1 26,8 387,0 33,0

1991 0,2 23,1 381,9 31,9

1992 0,3 24,4 394,4 33,1

1993 0,3 25,0 408,8 34,2

1994 0,1 24,4 413,8 34,4

1995 0,2 27,8 408,1 34,7

1996 0,2 27,6 406,8 34,6

1997 0,1 23,7 395,9 33,0

1998 0,2 24,6 387,2 32,6

1999 0,1 24,3 380,2 32,0

2000 0,1 24,0 367,0 31,0

2005 0,1 24,0 387,0 32,1

2010 0,1 23,5 384,7 31,6

2015 0,1 22,9 382,4 31,2



299 Bijlage F

Zaadbalkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen

15-34 35-64 65+ Alle lftd

1989 0,5 0,5 1,1 0,4

1990 0,7 0,3 1,6 0,5

1991 0,4 0,5 0,8 0,4

1992 0,3 0,5 1,1 0,4

1993 0,6 0,5 0,9 0,5

1994 0,2 0,1 0,6 0,2

1995 0,6 0,5 0,5 0,4

1996 0,3 0,4 0,3 0,3

1997 0,5 0,5 0,4 0,4

1998 0,3 0,4 0,2 0,3

1999 0,5 0,4 0,4 0,3

2000 0,6 0,2 0,6 0,3

2005 0,4 0,4 0,2 0,2

2010 0,4 0,4 0,1 0,2

Blaaskanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 5,7 89,0 12,0 1,1 23,6 4,0

1990 5,0 96,2 12,6 1,3 23,3 4,0

1991 5,3 87,0 11,6 1,3 22,7 4,0

1992 5,9 85,9 11,8 1,8 22,2 4,1

1993 4,5 86,7 11,3 1,5 22,5 4,1

1994 4,6 78,7 10,5 1,2 23,3 4,1

1995 4,8 79,6 10,6 1,4 18,2 3,4

1996 4,7 77,5 10,4 1,5 22,7 4,1

1997 3,8 75,6 9,8 1,4 23,1 4,2

1998 4,2 84,4 10,9 1,2 20,7 3,8

1999 4,5 81,0 10,7 1,3 24,4 4,4

2000 4,7 76,7 10,3 1,5 20,9 3,9

2005 3,8 70,1 9,3 1,6 16,9 2,5

2010 3,4 63,8 8,5 1,6 15,9 2,4

2015 3,1 57,6 7,9 1,6 15 2,3



300 Signaleringsrapport

Nierkanker
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1989 6,9 36,0 6,7 2,8 18,5 3,2

1990 7,0 38,6 7,0 2,3 19,1 3,1

1991 6,9 35,3 6,7 3,3 18,7 3,3

1992 5,4 39,5 6,5 3,7 19,3 3,6

1993 7,4 36,7 7,0 3,2 19,6 3,4

1994 6,8 36,7 6,8 3,1 20,8 3,6

1995 6,0 39,7 6,8 3,3 18,9 3,4

1996 6,5 40,1 7,0 2,6 19,2 3,1

1997 6,4 37,1 6,7 2,6 20,4 3,3

1998 5,9 39,8 6,7 2,5 19,7 3,2

1999 6,3 37,1 6,6 3,0 20,0 3,4

2000 6,2 37,4 6,6 2,8 20,2 3,3

2005 5,8 38,7 6,6 2,7 20,2 3,3

2010 5,5 39,2 6,5 2,5 20,6 3,3

2015 5,2 39,6 6,4 2,7 20,9 3,3

Hodgkin lymfoom
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1989 0,3 0,9 4,5 0,9 0,6 1,0 1,4 0,7

1990 0,5 1,4 3,5 1,1 0,5 0,7 2,4 0,7

1991 0,5 1,0 2,5 0,8 0,2 0,6 1,4 0,5

1992 0,4 0,7 2,8 0,7 0,3 0,2 1,9 0,4

1993 0,5 0,9 3,0 0,8 0,4 0,2 2,2 0,4

1994 0,3 0,8 2,6 0,7 0,3 0,4 1,7 0,5

1995 0,2 0,6 2,3 0,5 0,2 0,4 1,7 0,4

1996 0,4 0,6 2,6 0,6 0,2 0,4 1,8 0,4

1997 0,3 0,6 2,3 0,6 0,2 0,6 2,1 0,5

1998 0,2 0,6 3,1 0,6 0,2 0,2 1,9 0,3

1999 0,4 0,5 1,8 0,5 0,1 0,4 1,6 0,4

2000 0,5 0,5 2,5 0,6 0,3 0,2 1,7 0,4

2005 0,2 0,4 1,6 0,5 0,1 0,2 1,7 0,3

2010 0,3 0,3 1,3 0,4 0,1 0,1 1,6 0,4

2015 0,3 0,3 1,0 0,4 0,0 0,1 1,5 0,4



301 Bijlage F

Non-Hodgkin lymfoom
Bron: CBS

Sterfte
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1989 0,4 6,5 41,7 7,4 0,3 4,1 28,5 4,9

1990 0,6 5,8 43,1 7,3 0,4 4,3 28,6 5,0

1991 0,8 6,9 43,6 7,8 0,3 4,3 27,1 4,7

1992 0,7 6,4 48,4 8,1 0,4 4,1 27,9 4,8

1993 0,9 6,9 44,0 7,9 0,4 4,5 28,6 5,1

1994 0,7 7,3 41,7 7,7 0,4 4,5 27,3 4,9

1995 0,6 7,0 39,9 7,4 0,5 4,1 26,4 4,7

1996 1,4 6,6 44,8 7,9 0,3 3,9 29,0 4,9

1997 0,8 6,5 44,7 7,7 0,5 5,2 29,4 5,5

1998 0,5 7,2 43,5 7,8 0,4 3,8 31,6 5,1

1999 0,5 6,6 42,8 7,4 0,3 4,7 29,0 5,1

2000 0,7 6,6 43,5 7,6 0,6 4,0 27,7 4,8

2005 0,8 7,0 43,3 7,7 0,8 4,3 29,1 5,1

2010 0,9 7,2 43,1 7,8 1,3 4,3 29,5 5,1

2015 1,0 7,3 43,0 7,8 2,4 4,3 29,8 5,2
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periode 1970-2001
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Bijlage G

Alle vormen van kanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 54 37 32 27

1980-1989 59 41 35 28

1990-1995 64 46 39 32

1996-2001 66 51 46 -

15-34 jaar 1970-1979 76 57 51 49

1980-1989 87 72 65 54

1990-1995 86 72 67 64

1996-2001 90 81 78 -

35-64 jaar 1970-1979 57 38 33 26

1980-1989 62 42 36 29

1990-1995 66 47 41 34

1996-2001 70 52 46 -

65+ jaar 1970-1979 51 34 30 27

1980-1989 56 38 32 24

1990-1995 61 43 36 28

1996-2001 63 49 44 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 72 54 46 38

1980-1989 74 59 52 43

1990-1995 77 63 57 48

1996-2001 77 66 60 -

15-34 jaar 1970-1979 83 65 57 50

1980-1989 88 74 66 58

1990-1995 91 79 74 65

1996-2001 91 84 79 -

35-64 jaar 1970-1979 78 59 50 40

1980-1989 82 68 60 49

1990-1995 84 70 63 54

1996-2001 85 73 67 -

65+ jaar 1970-1979 62 47 39 35

1980-1989 63 49 43 34

1990-1995 68 54 48 41

1996-2001 69 57 51 -
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Kinderen (0-14 jaar)
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Jongens

1970-1979 66 43 42 42

1980-1989 81 68 65 63

1990-1995 85 78 72 66

1996-2001 87 77 75 -

Meisjes

1970-1979 73 52 45 40

1980-1989 84 74 63 56

1990-1995 82 73 64 64

1996-2001 88 82 78 -

Adolescenten (15-24 jaar)
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Jongens

1970-1979 76 55 50 48

1980-1989 84 64 61 51

1990-1995 83 67 64 63

1996-2001 92 79 79 -

Meisjes

1970-1979 82 59 49 43

1980-1989 85 73 67 60

1990-1995 92 80 74 68

1996-2001 88 78 75 -
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Strottenhoofdkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 90 76 72 60

1980-1989 91 82 73 64

1990-1995 92 74 70 59

1996-2001 92 74 72 -

35-64 jaar 1970-1979 94 76 72 63

1980-1989 94 81 73 66

1990-1995 92 81 75 65

1996-2001 93 78 76 -

65+ jaar 1970-1979 84 76 71 52

1980-1989 88 85 74 60

1990-1995 92 68 65 52

1996-2001 92 71 68 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 72 45 46 18

1980-1989 98 85 73 69

1990-1995 98 85 84 68

1996-2001 88 81 70 -
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Maagkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 42 23 19 18

1980-1989 43 24 21 18

1990-1995 43 23 18 15

1996-2001 41 23 19 -

35-64 jaar 1970-1979 52 30 24 21

1980-1989 49 26 23 19

1990-1995 52 25 22 18

1996-2001 46 25 20 -

65+ jaar 1970-1979 34 18 16 17

1980-1989 39 22 19 17

1990-1995 38 21 16 13

1996-2001 38 23 18 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 39 20 16 14

1980-1989 39 22 18 15

1990-1995 45 29 24 22

1996-2001 43 22 19 -

35-64 jaar 1970-1979 46 23 20 15

1980-1989 59 35 27 23

1990-1995 55 30 28 26

1996-2001 48 20 17 -

65+ jaar 1970-1979 36 19 14 13

1980-1989 33 18 15 11

1990-1995 41 29 23 20

1996-2001 41 23 20 -
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Colonkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 65 50 46 47

1980-1989 73 55 50 49

1990-1995 73 56 52 48

1996-2001 76 63 59 -

35-64 jaar 1970-1979 70 49 42 41

1980-1989 77 60 54 50

1990-1995 77 59 56 49

1996-2001 82 65 57 -

65+ jaar 1970-1979 62 51 50 54

1980-1989 69 51 47 50

1990-1995 70 55 48 48

1996-2001 73 62 60 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 66 47 42 35

1980-1989 70 55 48 44

1990-1995 75 61 55 48

1996-2001 76 61 56 -

35-64 jaar 1970-1979 74 51 45 40

1980-1989 75 55 48 41

1990-1995 81 61 55 49

1996-2001 80 65 60 -

65+ jaar 1970-1979 60 45 40 30

1980-1989 67 55 49 48

1990-1995 73 61 55 48

1996-2001 74 60 54 -
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Rectumkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 68 46 36 28

1980-1989 76 54 43 37

1990-1995 80 64 54 45

1996-2001 80 65 56 -

35-64 jaar 1970-1979 74 50 39 28

1980-1989 81 57 43 34

1990-1995 85 69 58 45

1996-2001 85 68 60 -

65+ jaar 1970-1979 63 43 35 29

1980-1989 73 53 44 41

1990-1995 75 60 51 45

1996-2001 77 63 54 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 72 51 44 40

1980-1989 76 53 45 40

1990-1995 79 58 51 47

1996-2001 82 64 54 -

35-64 jaar 1970-1979 78 53 45 36

1980-1989 80 59 47 41

1990-1995 83 62 53 49

1996-2001 89 72 60 -

65+ jaar 1970-1979 67 50 44 49

1980-1989 74 49 45 40

1990-1995 77 55 49 46

1996-2001 78 60 51 -
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Longkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 37 16 13 9

1980-1989 40 15 11 7

1990-1995 40 17 12 9

1996-2001 39 17 13 -

35-64 jaar 1970-1979 42 21 17 12

1980-1989 44 18 15 11

1990-1995 44 19 15 11

1996-2001 45 21 17 -

65+ jaar 1970-1979 33 11 8 5

1980-1989 37 13 8 4

1990-1995 38 16 10 7

1996-2001 36 14 11 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 39 19 17 16

1980-1989 42 20 17 13

1990-1995 42 20 15 11

1996-2001 40 19 15 -

35-64 jaar 1970-1979 43 19 17 18

1980-1989 49 25 21 17

1990-1995 45 23 17 14

1996-2001 45 22 17 -

65+ jaar 1970-1979 34 19 16 -

1980-1989 30 13 11 -

1990-1995 38 16 11 -

1996-2001 35 15 12 -
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Melanoom
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 81 57 46 28

1980-1989 93 80 63 52

1990-1995 94 81 74 68

1996-2001 93 80 72 -

15-34 jaar 1970-1979 82 58 58 59

1980-1989 97 75 58 49

1990-1995 94 87 83 84

1996-2001 95 88 85 -

35-64 jaar 1970-1979 83 58 48 23

1980-1989 90 79 65 52

1990-1995 96 82 73 70

1996-2001 95 82 75 -

65+ jaar 1970-1979 75 55 - -

1980-1989 97 83 48 -

1990-1995 90 73 71 -

1996-2001 88 71 55 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 92 81 74 73

1980-1989 98 86 80 71

1990-1995 96 88 84 80

1996-2001 96 91 90 -

15-34 jaar 1970-1979 100 94 94 80

1980-1989 98 87 78 63

1990-1995 99 97 91 86

1996-2001 99 97 95 -

35-64 jaar 1970-1979 93 79 71 68

1980-1989 99 92 87 78

1990-1995 97 91 88 85

1996-2001 97 93 92 -

65+ jaar 1970-1979 86 78 72 79

1980-1989 94 67 58 56

1990-1995 89 70 60 55

1996-2001 93 80 80 -
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Borstkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 93 75 61 44

1980-1989 94 81 72 55

1990-1995 96 86 77 61

1996-2001 97 90 82 -

25-49 jaar 1970-1979 94 75 61 42

1980-1989 97 87 78 60

1990-1995 98 88 79 66

1996-2001 99 91 83 -

50-69 jaar 1970-1979 93 76 61 45

1980-1989 94 80 70 54

1990-1995 96 86 76 60

1996-2001 98 91 84 -

70+ jaar 1970-1979 89 74 60 48

1980-1989 90 76 68 49

1990-1995 95 83 75 57

1996-2001 95 88 78 -

Baarmoederhalskanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 88 72 65 56

1980-1989 86 68 62 52

1990-1995 90 78 76 68

1996-2001 87 74 69 -

35-64 jaar 1970-1979 91 75 68 60

1980-1989 87 70 63 54

1990-1995 92 79 75 70

1996-2001 89 76 70 -

65+ jaar 1970-1979 80 65 52 41

1980-1989 81 60 53 40

1990-1995 83 68 71 -

1996-2001 76 57 50 -
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Baarmoederkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 94 85 83 78

1980-1989 93 84 81 77

1990-1995 92 85 84 82

1996-2001 94 88 85 -

35-64 jaar 1970-1979 95 90 88 81

1980-1989 95 89 87 82

1990-1995 96 92 91 88

1996-2001 97 91 89 -

65+ jaar 1970-1979 92 77 75 73

1980-1989 90 77 71 69

1990-1995 88 76 76 77

1996-2001 91 85 82 -

Eierstokkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 56 28 22 18

1980-1989 66 44 37 32

1990-1995 73 48 39 33

1996-2001 73 52 43 -

35-64 jaar 1970-1979 63 27 22 17

1980-1989 79 51 44 39

1990-1995 82 56 44 36

1996-2001 83 63 52 -

65+ jaar 1970-1979 40 22 21 -

1980-1989 42 25 19 -

1990-1995 59 32 25 -

1996-2001 60 37 27 -
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Prostaatkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 81 64 55 42

1980-1989 88 69 58 40

1990-1995 92 77 66 46

1996-2001 96 88 82 -

50-69 jaar 1970-1979 89 77 65 45

1980-1989 91 73 63 45

1990-1995 94 80 68 50

1996-2001 97 90 83 -

70+ jaar 1970-1979 77 58 49 47

1980-1989 86 67 56 36

1990-1995 90 75 64 43

1996-2001 95 86 81 -

Zaadbalkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 85 77 73 74

1980-1989 96 91 86 82

1990-1995 99 97 97 96

1996-2001 97 93 92 -

15-34 jaar 1970-1979 86 73 67 68

1980-1989 100 94 90 84

1990-1995 98 96 94 93

1996-2001 99 96 95 -

35-64 jaar 1970-1979 87 84 82 81

1980-1989 91 85 79 75

1990-1995 100 98 99 100

1996-2001 95 90 90 -
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Blaaskanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 79 58 54 40

1980-1989 84 74 69 56

1990-1995 82 64 56 51

1996-2001 77 62 58 -

35-64 jaar 1970-1979 85 69 65 49

1980-1989 89 78 73 62

1990-1995 91 66 58 53

1996-2001 84 69 65 -

65+ jaar 1970-1979 75 52 46 33

1980-1989 80 71 65 49

1990-1995 77 64 56 49

1996-2001 75 59 55 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 66 44 42 36

1980-1989 74 57 48 41

1990-1995 69 50 45 42

1996-2001 67 45 43 -

35-64 jaar 1970-1979 81 64 65 56

1980-1989 83 71 64 62

1990-1995 74 62 60 -

1996-2001 81 56 56 -

65+ jaar 1970-1979 59 37 33 26

1980-1989 70 50 41 30

1990-1995 67 45 37 37

1996-2001 61 40 37 -
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Nierkanker
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 59 48 43 45

1980-1989 62 47 42 33

1990-1995 72 58 52 48

1996-2001 69 56 51 -

35-64 jaar 1970-1979 61 49 43 42

1980-1989 72 58 52 44

1990-1995 78 61 58 51

1996-2001 74 60 54 -

65+ jaar 1970-1979 48 39 34 -

1980-1989 48 31 25 -

1990-1995 65 56 45 -

1996-2001 63 51 45 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 70 52 44 45

1980-1989 64 48 40 37

1990-1995 70 61 50 41

1996-2001 73 61 58 -

35-64 jaar 1970-1979 80 59 53 54

1980-1989 74 58 50 48

1990-1995 78 65 60 52

1996-2001 76 66 64 -

65+ jaar 1970-1979 60 45 34 33

1980-1989 57 41 33 27

1990-1995 62 57 39 28

1996-2001 70 56 51 -
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Hodgkin lymfoom
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 84 71 58 43

1980-1989 94 85 78 63

1990-1995 96 85 74 71

1996-2001 93 86 82 -

15-34 jaar 1970-1979 96 86 77 73

1980-1989 98 91 82 67

1990-1995 98 90 83 79

1996-2001 97 90 86 -

35-64 jaar 1970-1979 88 71 51 24

1980-1989 94 86 79 66

1990-1995 94 85 71 67

1996-2001 95 88 84 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 87 76 64 50

1980-1989 93 83 80 70

1990-1995 95 89 88 81

1996-2001 92 86 84 -

15-34 jaar 1970-1979 97 88 79 61

1980-1989 98 88 88 85

1990-1995 100 94 94 90

1996-2001 100 91 91 -
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Non-Hodgkin lymfoom
Bron: IKZ

Trends in relatieve overleving (%)

periode 1-jaars 3-jaars 5-jaars 10-jaars
Mannen

Alle lftd 1970-1979 61 42 35 29

1980-1989 72 54 43 30

1990-1995 71 53 44 36

1996-2001 77 64 53 -

15-34 jaar 1970-1979 70 52 53 53

1980-1989 80 54 47 47

1990-1995 77 62 62 62

1996-2001 88 81 81 -

35-64 jaar 1970-1979 67 49 39 30

1980-1989 78 60 48 34

1990-1995 77 59 47 41

1996-2001 85 72 62 -

65+ jaar 1970-1979 52 29 22 18

1980-1989 62 46 37 17

1990-1995 62 42 34 20

1996-2001 66 51 37 -

Vrouwen

Alle lftd 1970-1979 62 53 40 32

1980-1989 70 51 45 33

1990-1995 71 58 51 40

1996-2001 75 60 55 -

15-34 jaar 1970-1979 - - - -

1980-1989 79 51 44 45

1990-1995 50 43 43 44

1996-2001 77 52 52 -

35-64 jaar 1970-1979 74 61 48 42

1980-1989 86 70 60 50

1990-1995 84 73 62 49

1996-2001 88 72 68 -

65+ jaar 1970-1979 52 48 30 -

1980-1989 56 35 31 -

1990-1995 66 51 46 -

1996-2001 64 51 45 -



Voor leeftijd gestandaardiseerde 20-jaars
prevalentiecijfers in de periode 1990-20oo met
prognoses tot en met 2015
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Bijlage H

Alle vormen van kanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1990 139 1261 9062 1541 169 2264 6566 1665

1991 154 1289 9026 1552 176 2288 6837 1706

1992 160 1328 9309 1601 182 2354 6954 1745

1993 175 1349 9585 1643 196 2433 7224 1808

1994 184 1383 9951 1701 206 2505 7382 1857

1995 188 1384 10220 1734 219 2588 7447 1902

1996 203 1433 10506 1787 234 2714 7676 1980

1997 217 1461 10659 1821 249 2815 7791 2037

1998 229 1502 10946 1872 262 2889 7992 2092

1999 242 1516 11291 1917 274 2957 8265 2152

2000 246 1529 11407 1936 269 3029 8633 2219

2001 267 1578 11905 2017 285 3191 9119 2339

2002 266 1584 12170 2047 280 3252 9341 2386

2005 303 1677 13148 2176 328 3592 9959 2609

2010 358 1814 14975 2394 384 4220 11455 3049

2015 412 1951 17064 2612 438 4961 13174 3567
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Alle vormen van kanker

Prevalentie
Jongens Meisjes

0-14 15-24 0-14 15-24

1990 60,7 100,7 56,6 103,0

1991 62,0 110,9 56,3 115,9

1992 66,3 120,5 48,2 124,3

1993 61,4 135,1 41,7 128,3

1994 72,3 134,9 45,2 131,6

1995 77,6 130,1 54,1 127,2

1996 71,4 157,5 52,6 132,7

1997 78,7 173,4 58,3 145,1

1998 80,9 182,2 57,6 162,3

1999 73,0 184,2 58,5 146,1

2000 73,4 180,7 57,8 133,2

2001 78,3 196,4 56,0 145,9

2002 75,2 187,9 52,8 148,8

2005 86,6 227,7 58,7 166,1

2010 98,8 269,1 61,5 183,9

2015 114,3 310,5 64,4 201,7

Strottenhoofdkanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1990 64,3 398,5 68,9 10,0 19,5 5,8

1991 64,0 406,7 69,7 9,4 27,6 6,9

1992 65,4 426,9 72,5 7,5 23,2 5,6

1993 68,6 431,7 74,2 8,5 25,3 6,2

1994 68,5 428,2 73,8 7,8 26,8 6,0

1995 70,1 453,6 77,4 8,8 25,3 6,5

1996 66,6 460,3 76,8 10,2 34,6 8,0

1997 64,8 462,9 76,2 11,1 36,4 8,5

1998 56,7 447,5 71,3 9,8 48,6 9,3

1999 49,9 434,2 67,2 10,2 45,9 9,2

2000 45,3 436,4 65,7 10,5 44,8 9,4

2001 44,8 438,0 65,7 12,2 45,8 10,0

2002 46,6 436,8 66,2 11,6 47,6 9,9

2005 45,5 461,6 69,2 12,5 64,1 11,6

2010 41,9 476,3 71,5 14,9 91,9 14,0

2015 40,4 491,1 76,4 17,3 131,6 16,4
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Maagkanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1990 54,9 385,3 63,9 21,9 190,4 29,7

1991 49,5 377,7 61,2 24,1 190,7 30,7

1992 52,9 375,8 62,3 22,2 196,0 30,4

1993 57,1 351,7 61,6 24,8 198,9 31,7

1994 53,1 378,5 62,7 23,1 206,9 32,1

1995 49,3 336,9 56,5 19,7 217,1 31,7

1996 45,6 325,4 53,7 21,3 202,4 30,7

1997 44,8 347,9 56,1 19,6 196,9 29,3

1998 40,0 349,3 54,4 21,6 173,3 27,5

1999 41,5 318,6 51,4 23,9 167,4 27,7

2000 39,7 309,8 49,7 20,9 152,9 25,0

2001 38,0 295,4 47,7 18,6 155,7 24,8

2002 41,4 293,6 48,8 18,2 150,9 23,9

2005 33,0 269,2 43,9 18,6 143,0 24,2

2010 27,8 228,7 38,3 17,0 119,7 22,0

2015 23,3 188,3 33,5 15,4 105,5 20,0

Colonkanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1990 126,3 976,3 157,7 97,8 795,0 125,8

1991 135,9 972,4 161,2 93,9 869,9 132,3

1992 135,4 1075,6 172,3 106,1 879,8 138,5

1993 134,3 1119,3 176,2 113,5 895,9 143,0

1994 129,0 1144,7 176,6 109,3 939,5 146,3

1995 116,1 1170,6 174,6 103,8 920,6 142,0

1996 122,1 1208,1 181,0 115,3 920,3 146,8

1997 121,5 1272,5 187,7 111,0 942,6 147,3

1998 118,6 1367,9 197,1 110,7 963,8 149,8

1999 123,4 1399,2 202,6 113,1 984,1 152,9

2000 124,7 1402,0 203,4 118,4 1014,1 157,7

2001 130,2 1438,0 209,3 134,6 1055,3 168,6

2002 121,5 1515,5 214,5 137,2 1118,1 176,5

2005 120,7 1711,4 235,6 137,0 1131,0 180,7

2010 119,7 2076,9 257,7 150,5 1233,8 202,1

2015 119,9 2533,7 325,6 164,0 1336,6 226,0
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Rectumkanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1990 85,6 676,3 108,1 67,3 400,0 70,3

1991 84,0 718,1 112,3 66,1 402,1 70,0

1992 86,5 752,7 116,9 69,7 397,6 70,9

1993 94,6 751,7 119,7 69,5 439,0 75,4

1994 105,6 761,1 125,1 67,3 424,5 72,9

1995 104,5 724,9 120,5 67,4 438,0 74,7

1996 108,7 779,3 128,1 71,4 461,3 78,8

1997 109,5 767,7 127,5 74,3 447,4 78,5

1998 110,7 781,2 129,3 72,1 445,1 77,7

1999 111,9 850,7 137,4 71,6 459,6 78,8

2000 117,7 845,1 139,0 71,9 484,2 81,5

2001 124,2 917,8 149,6 78,4 504,9 86,5

2002 124,4 910,6 148,9 85,2 515,5 90,3

2005 135,8 978,1 157,6 83,3 540,4 90,5

2010 153,0 1125,5 174,5 92,1 605,4 97,9

2015 170,5 1308,8 191,6 103,4 680,7 105,3

Longkanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1990 180,7 1272,2 210,6 42,5 92,2 26,7

1991 181,7 1207,1 203,7 42,0 82,8 25,5

1992 186,8 1261,8 211,6 39,6 93,8 25,8

1993 166,2 1318,1 210,0 47,9 97,1 29,3

1994 155,4 1230,1 195,9 46,8 108,5 30,2

1995 144,4 1241,7 192,9 44,0 125,3 30,9

1996 153,8 1219,9 194,2 48,4 113,7 31,4

1997 157,2 1180,8 191,2 51,5 131,3 34,7

1998 163,4 1193,6 195,2 53,1 127,6 34,7

1999 156,9 1125,4 185,0 63,6 169,8 43,5

2000 141,5 1084,8 174,5 64,8 142,0 40,9

2001 127,9 1129,8 174,2 71,9 161,4 46,0

2002 133,8 1037,0 166,3 64,0 179,7 44,7

2005 121,6 1028,1 160,5 81,6 216,2 55,8

2010 101,6 936,7 142,6 109,0 308,9 77,1



321 Bijlage H

Melanoom

Prevalentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1990 6,8 66,0 124,4 41,3 29,1 136,1 143,4 77,5

1991 9,7 70,0 146,0 46,1 29,2 146,5 149,8 82,3

1992 11,6 75,2 144,6 48,5 34,2 154,2 148,6 86,6

1993 14,0 81,2 163,4 53,5 36,0 163,8 163,3 92,4

1994 16,2 91,5 177,3 59,7 41,5 174,5 177,8 99,5

1995 18,8 104,6 182,8 66,1 51,2 201,2 193,5 114,3

1996 22,3 112,8 210,2 73,4 59,7 214,3 202,2 122,8

1997 21,6 120,2 238,5 79,2 61,6 228,4 211,0 129,8

1998 24,1 128,1 231,9 82,2 68,6 239,2 228,3 137,9

1999 25,7 136,7 228,2 85,6 77,3 248,3 257,8 147,1

2000 25,8 152,4 228,4 91,8 78,5 260,4 276,8 154,5

2001 26,3 160,6 284,7 101,3 80,0 281,3 288,9 164,1

2002 26,9 158,5 302,0 102,6 80,4 297,2 303,4 171,8

2005 35,8 219,3 325,9 119,5 101,8 374,6 334,5 223,0

2010 45,2 330,9 393,8 146,2 127,3 536,6 403,0 325,9

Borstkanker

Prevalentie
Vrouwen

25-49 50-69 70+ Alle lftd

1990 378,3 1877,5 2632,8 727,5

1991 392,7 1877,5 2706,1 744,0

1992 394,9 1966,8 2790,9 765,7

1993 391,8 2027,1 2876,6 785,5

1994 391,8 2137,6 2917,5 811,6

1995 393,6 2208,2 3004,8 833,9

1996 398,3 2329,2 3122,0 870,6

1997 394,5 2457,2 3226,9 904,8

1998 400,5 2521,9 3377,8 931,7

1999 414,2 2583,4 3555,3 962,2

2000 425,5 2627,0 3822,8 994,7

2001 446,3 2779,9 3999,4 1048,0

2002 453,5 2867,5 4094,8 1076,7

2005 455,1 3218,4 4556,2 1188,6

2010 483,3 3876,3 5549,3 1416,5

2015 511,5 4672,8 6767,1 1693,5
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Baarmoederkanker

Prevalentie
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1990 154,9 642,6 131,3

1991 154,5 652,5 132,2

1992 157,3 673,2 135,8

1993 154,1 684,7 135,8

1994 152,7 711,5 138,2

1995 160,6 719,0 142,1

1996 157,4 720,9 140,9

1997 163,0 707,7 141,6

1998 168,2 741,4 147,3

1999 171,3 729,5 147,2

2000 166,9 764,6 149,6

2001 172,7 803,4 156,1

2002 167,7 817,8 155,8

2005 175,3 845,0 164,9

2010 183,3 914,5 183,0

2015 191,3 983,9 207,1

Baarmoederhalskanker

Prevalentie
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1990 93,2 235,2 65,4

1991 102,1 216,0 66,4

1992 104,0 215,4 67,6

1993 113,1 204,4 69,8

1994 123,4 189,5 72,2

1995 130,7 169,6 72,6

1996 141,0 166,1 76,1

1997 138,0 170,6 75,4

1998 139,4 157,6 74,9

1999 144,3 134,8 75,0

2000 142,6 125,8 73,8

2001 155,7 116,5 78,0

2002 151,6 113,0 75,3

2005 175,3 80,4 81,3

2010 200,9 30,3 86,9
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Eierstokkanker

Prevalentie
Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd

1990 111,5 177,4 67,0

1991 109,4 202,3 69,7

1992 111,7 209,7 70,4

1993 118,9 218,4 74,2

1994 117,2 237,8 76,4

1995 115,5 241,1 75,8

1996 118,6 257,0 78,4

1997 118,9 249,5 79,5

1998 119,4 250,3 79,3

1999 119,8 254,1 79,8

2000 128,6 261,4 84,0

2001 132,3 265,7 86,0

2002 128,2 267,6 84,5

2005 133,9 302,1 92,8

2010 142,0 337,9 103,8

2015 150,2 373,6 114,1

Prostaatkanker

Prevalentie
Mannen

25-49 50-69 70+ Alle lftd

1990 1,9 256,0 2560,9 236,3

1991 0,0 256,0 2484,6 234,2

1992 0,0 273,6 2637,7 244,8

1993 1,1 313,1 2734,2 260,3

1994 1,1 360,5 3022,7 291,3

1995 1,6 411,4 3325,5 323,9

1996 2,1 446,3 3606,7 351,4

1997 1,6 478,0 3738,9 367,4

1998 0,5 491,8 3928,1 383,4

1999 2,1 507,6 4190,0 405,7

2000 1,6 564,5 4281,8 424,5

2001 2,7 633,2 4515,0 456,3

2002 3,8 676,8 4652,5 475,9

2005 3,7 747,9 5277,2 594,2

2010 6,0 920,6 6257,7 838,9

2015 9,8 1093,3 7238,3 1325,8
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Zaadbalkanker

Prevalentie
Mannen

15-34 35-64 65+ Alle lftd

1990 30,38 61,9 35,9 37,1

1991 30,33 65,2 37,2 38,5

1992 32,16 69,7 42,5 41,1

1993 37,93 71,3 44,2 43,5

1994 42,74 74,1 36,5 45,1

1995 47,58 74,1 40,0 46,9

1996 48,63 78,1 40,8 48,6

1997 51,06 80,8 45,0 50,8

1998 55,93 87,1 40,2 54,1

1999 59,87 89,0 37,1 55,8

2000 58,81 95,8 32,6 57,7

2001 66,80 103,7 27,1 62,4

2002 67,58 107,6 26,1 64,0

2005 78,4 127,2 30,1 79,7

2010 95,0 176,7 26,7 132,0

Blaaskanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1990 107,6 1049,8 157,9 22,7 132,3 23,6

1991 100,6 1008,0 150,6 20,9 135,4 23,2

1992 98,5 966,4 145,1 20,1 134,1 22,8

1993 98,1 976,0 145,9 23,3 128,2 23,4

1994 94,9 967,8 143,8 19,4 127,3 21,8

1995 87,6 926,9 136,4 21,6 139,4 24,0

1996 82,1 974,6 139,6 20,6 146,8 24,6

1997 76,2 950,3 134,6 22,8 146,1 25,1

1998 78,6 952,7 136,0 24,5 143,7 25,5

1999 77,6 952,3 135,5 22,1 148,5 25,2

2000 78,7 897,4 129,9 20,6 152,5 25,0

2001 84,7 909,0 133,2 21,9 153,2 25,6

2002 77,7 887,4 127,9 22,1 160,1 26,4

2005 68,5 877,3 123,8 21,9 169,1 28,4

2010 59,8 844,3 117,5 22,0 191,3 35,0

2015 52,2 817,7 112,7 22,0 219,3 58,6
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Nierkanker

Prevalentie
Mannen Vrouwen

35-64 65+ Alle lftd 35-64 65+ Alle lftd

1990 51,0 168,1 41,0 30,9 135,9 27,9

1991 54,6 191,3 44,8 26,7 127,6 25,3

1992 52,4 193,7 43,8 28,7 114,6 24,4

1993 57,0 219,2 48,4 33,2 124,2 27,3

1994 57,5 235,2 51,1 38,2 121,8 29,4

1995 56,9 231,6 50,4 35,8 129,7 29,2

1996 62,3 244,8 53,7 36,1 146,5 31,2

1997 60,8 236,1 52,8 38,9 142,0 32,2

1998 66,5 246,7 56,0 37,3 153,7 32,9

1999 59,5 280,8 56,4 34,2 169,9 33,5

2000 56,8 288,7 56,0 35,1 175,4 34,5

2001 60,3 307,1 60,1 35,0 179,8 35,2

2002 52,4 318,2 58,4 36,9 175,3 35,6

2005 61,0 345,1 65,2 39,6 192,7 42,2

2010 63,0 401,1 72,6 42,6 218,6 54,9

2015 64,9 457,1 80,1 46,0 244,5 76,1

Hodgkin lymfoom

Prevalentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1990 18,1 41,2 19,0 23,5 22,6 23,4 20,3 18,0

1991 20,1 42,0 18,5 24,3 22,6 25,2 20,5 18,7

1992 18,9 40,6 20,5 23,6 17,3 29,2 21,9 18,6

1993 21,7 40,8 28,4 25,1 20,7 28,8 19,8 19,2

1994 23,0 40,1 30,0 26,1 24,2 28,2 21,1 20,1

1995 24,1 42,0 31,7 26,8 23,2 28,4 18,1 19,6

1996 28,4 41,5 34,5 27,9 21,3 29,4 21,8 20,1

1997 33,4 40,8 33,1 28,9 22,5 29,8 20,5 20,4

1998 33,8 41,1 28,5 29,1 24,0 29,6 19,3 20,6

1999 34,9 41,9 24,5 29,3 25,2 29,8 21,5 21,3

2000 34,1 43,0 28,9 30,4 25,9 33,8 18,3 22,7

2001 41,1 43,9 27,1 32,5 29,2 32,9 19,6 23,4

2002 41,3 40,0 27,9 31,4 31,0 34,3 20,0 24,3

2005 56,6 42,2 29,0 41,1 31,1 38,8 25,3 27,3

2010 89,8 42,7 31,6 142,7 35,2 49,0 41,0 35,4
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Non-Hodgkin lymfoom

Prevalentie
Mannen Vrouwen

15-34 35-64 65+ Alle lftd 15-34 35-64 65+ Alle lftd

1990 8,2 56,3 214,9 49,4 4,8 44,8 124,1 33,0

1991 10,2 60,4 233,6 53,6 4,2 47,6 145,1 36,0

1992 10,3 61,1 245,5 55,4 4,9 46,9 165,2 38,1

1993 13,0 61,6 245,1 56,1 6,2 50,3 174,0 41,0

1994 11,7 69,0 266,9 61,5 5,5 54,4 177,3 42,5

1995 11,7 65,7 274,3 61,3 4,8 57,1 182,6 44,2

1996 14,3 74,4 285,3 66,8 6,9 59,2 189,4 46,4

1997 16,5 78,9 270,4 67,2 8,5 63,9 184,8 48,1

1998 20,3 82,1 284,2 71,0 11,0 68,1 199,9 51,9

1999 19,8 83,8 279,2 70,7 8,8 65,8 203,9 50,8

2000 23,1 87,7 293,4 74,5 8,8 67,5 218,7 53,1

2001 23,5 92,6 294,6 76,7 8,4 69,0 242,5 56,4

2002 24,8 101,9 298,0 81,3 9,8 73,4 257,0 60,1

2005 28,1 106,8 322,2 92,8 11,9 81,0 269,9 64,6

2010 34,9 124,5 352,2 117,5 19,8 93,2 314,8 75,0

2015 41,7 142,2 382,2 152,2 28,8 105,4 359,6 85,4



Gegevensbronnen gebruikt ter inventarisatie
van de verleende zorg aan vrouwen met
mammacarcinoom of een verdenking hiervoor

Gegevensbron Verstrekte informatie
Stichting Bevolkingsonderzoek Aantallen vanuit de screening naar ziekenhuis

Borstkanker Zuid, ’s-Hertogenbosch doorverwezen vrouwen in de periode 1992-2002

Afdeling Radiologie, Aantal diagnostische verrichtingen in kader

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven van mammadiagnostiek en periodieke (na-)

controle in 2002

Afdeling Chirurgie, Diagnose-behandelcombinaties in 2002

Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Regionaal PA-laboratorium Aantal verrichtingen in kader van

(Stichting PAMM), Eindhoven mammadiagnostiek en follow-up in 2002

Integraal Kankercentrum Zuid Aantallen nieuwe patiënten en informatie 

Kankerregistratie over ziektestadium per incidentiejaar, over de

Documentatieproject periode 1985-2000

Polikliniek Erfelijke Tumoren, Schatting van het aantal verwijzingen in 2002

Catharina Ziekenhuis (Klinisch 

Genetisch Centrum Nijmegen)
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De werkgroep wil graag dr. H.R. Haak (Máxima Medisch Centrum, Eindhoven),

danken voor zijn kritische kijk op het scenario ‘Diabetes en kanker’.

Dr. T.L. Visscher (RIVM, Bilthoven/VU, Amsterdam) wordt hartelijk bedankt voor zijn

bijdrage aan het scenario ‘Overgewicht en kanker’. Verder willen wij dr. M.F. Ernst 

en dr. J.A. Roukema (St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg), M.W.P.M. van Beek, arts

(Stichting PAMM, Eindhoven), dr. G.A.P. Nieuwenhuizen, dr. L.E. Duijm en 

F.H. Jansen, arts (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) en mw. drs. A. Pellemans

(Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid) hartelijk danken voor het ter

beschikking stellen van de benodigde gegevens voor het scenario ‘Mammapoli’.

Tenslotte dankt de werkgroep M. Dooper, freelance wetenschapsjournalist te 

Den Bosch, voor het vervaardigen van de lekensamenvatting en het redigeren van de

tekst van enkele hoofdstukken.
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De Signaleringscommissie Kanker (SCK) is in 1997 geïnstalleerd door het Bestuur

van KWF Kankerbestrijding met als taak het Bestuur van advies te dienen over te

verwachten ontwikkelingen binnen de kankerbestrijding. De SCK heeft

verschillende werkgroepen ingesteld die studie verrichten naar uiteenlopende

deelgebieden binnen de kankerbestrijding. Dit rapport is vervaardigd door de 

SCK-werkgroep ‘Prevalentie van Kanker’. In dit rapport presenteert de werkgroep

een groot aantal beschikbare cijfers over kanker in Nederland, beschrijft zij trends

in de afgelopen decennia en doet zij op basis hiervan prognoses voor de komende

tien jaar. Vervolgens vertaalt de werkgroep deze prognoses in de consequenties

hiervan voor de zorg. De studie is uitgevoerd bij het Integraal Kankercentrum Zuid.

De uitkomsten van deze studie zullen onder andere verwerkt worden in voorlich-

tingsuitgaven en andere publicaties van KWF Kankerbestrijding. Daarnaast vormen

zij een basis voor het dit jaar te verschijnen Nationaal Programma Kankerbestrijding.
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