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Verdubbeling ten opzichte van 1990 

118.000 Nederlanders hebben in 2019 de diagnose kanker 

kregen, dat is 2.000 meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de 

Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door Integraal 

Kankercentrum Nederland (IKNL). Dat is een verdubbeling ten 

opzichte van 1990. Deze stijging komt onder andere door 

bevolkingsgroei en vergrijzing, omdat mensen op oudere leeftijd 

een grotere kans op kanker hebben. De meest voorkomende 

kankersoorten waren huidkanker, borstkanker, longkanker, 

prostaatkanker en darmkanker. De ziekte is ook nog steeds 

doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Door verbeterde 

diagnostiek en behandelingen overleeft inmiddels 65% van de 

mensen kanker. Op dit moment leven meer dan 800.000 

Nederlanders met of na kanker.  

 

Lokale samenwerking 

Op Wereldkankerdag staan mensen wereldwijd stil bij de impact van 

kanker met het thema ‘Kanker zet je wereld op z’n kop’. Meer dan 220 

organisaties, zoals inloophuizen, fysiotherapeuten, psychologen en 

ziekenhuizen, bundelen de krachten. Zij organiseren samen lokale en 

regionale activiteiten voor mensen die op welke manier dan ook met 

kanker zijn geconfronteerd. De samenwerking zorgt ervoor dat de patiënt 

sneller de weg vindt naar de juiste zorg op het juiste moment. 

 

KWF Kankerbestrijding financiert steeds meer lokale projecten. Zoals 

hand- en voetmassages voor patiënten in Harderwijk en 2 hoog-

laagbedden in een zorghuis in Kedichem. Deze lokale projecten zorgen 

ervoor dat kankerpatiënten en hun naasten meer steun ervaren tijdens 

en na de behandeling. Lokale projecten waar financiering voor wordt 

gezocht, kunnen tot 28 februari worden ingediend bij KWF. 

 

Noot voor de redactie 

Op www.wereldkankerdag.nl is een landkaart te vinden met alle activiteiten die 
plaatsvinden op en rond 4 februari. 
 

Informatie over inschrijven voor financiering van lokale projecten: 

www.samenloopvoorhoop.nl/projecten 
 

Voor vragen of meer informatie 
Annebel Schipper 
020-5700515 
aschipper@kwf.nl  
Woordvoerder Wereldkankerdag en KWF Kankerbestrijding  
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