
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Elke Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie 

je geeft. De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van kanker zijn heel groot. Daarom 

is het noodzakelijk dat de Nederlandse samenleving kanker aanpakt op elke niveau, ook 

lokaal. 

De gemeente staat dicht bij haar inwoners. Het beleid van een gemeente is daarmee 

zeer belangrijk voor het welzijn van haar inwoners op het gebied van gezonde leefstijl, 

kankerpreventie en kwaliteit van leven. Lokale initiatieven dragen volop bij aan de 

gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen inwoners van een 

gemeente. Dat is van onschatbare waarde. 

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 wil KWF graag helpen om de impact 

van kanker in gemeenten te verkleinen. 

  

Gezonde leefstijl & kankerpreventie  
Bij zeker een derde van de mensen die kanker krijgt, speelt ongezonde leefstijl een rol. Door 

de coronapandemie is het belang van een gezonde leefstijl nog eens benadrukt. De komende 

periode is dan ook hét moment voor gemeenten om hun inwoners te stimuleren in het maken 

van gezonde keuzes. 

KWF roept op om een gezonde leefstijl te bevorderen, door:   

•     In te zetten op preventie: voer als gemeente actief beleid om roken en problematisch 

alcoholgebruik onder jongeren te ontmoedigen. En zorg voor financiering en ambtelijke 

ondersteuning. 

•    Aan te sluiten bij bestaande initiatieven, zoals de Rookvrije Generatie en Gezonde 

Generatie op het gebied van het leefstijlthema roken en bestaande plannen zoals het 

lokale Preventieakkoord.     

Het verhogen van de HPV-vaccinatiegraad draagt ook bij aan het voorkomen van kanker. 

HPV veroorzaakt baarmoederhalskanker en andere soorten kanker. Vaccineren van meisjes 

én jongens helpt, maar helaas is de landelijke vaccinatiegraad slechts 53%. Daarnaast kan de 

vaccinatiegraad op wijkniveau binnen een gemeente enorm verschillen. 

KWF roept op om kanker te voorkomen, door: 

•    In te zetten op interventies en informatievoorziening op maat, waardoor het  

HPV-rijksvaccinatieprogramma voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. 
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www.rookvrijegeneratie.nl/gemeente
www.gezondegeneratie.nl
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Kwaliteit van leven 
Ruim 800.000 mensen leven met kanker of de gevolgen ervan. Informele zorg - zoals 

psychosociale en praktische ondersteuning - kan hen helpen om de regie over hun leven 

terug te krijgen. 

(Ex)kankerpatiënten en hun naasten ervaren bijvoorbeeld veel steun aan het bezoeken 

van een inloophuis. Helaas is informele zorg vaak moeilijk te vinden en/of afhankelijk 

van incidentele financiering. Ook is lokale maatschappelijke steun essentieel voor 

kankerpatiënten die niet meer beter worden en hun naasten. 

KWF roept op om aan de kwaliteit van leven van alle (ex)kankerpatiënten bij te dragen, door:  

•   Te zorgen voor informatievoorziening op maat, waardoor inwoners (ongeacht verschillen

in taal en/of digitale vaardigheden) passende zorg in hun gemeente kunnen vinden. 

•   Projecten te ondersteunen die bijdragen aan de lokale werving van vrijwilligers. 

•   Te zorgen voor structurele financiering van inloophuizen. Zij hebben een belangrijke rol 

bij de psychosociale ondersteuning van (ex)kankerpatiënten en hun naasten. En ze kunnen 

een verbindende rol spelen tussen de formele en informele zorg.

•   Projecten te ondersteunen die bijdragen aan het doorbreken van taboes rondom de dood. 

Om daarmee lokale maatschappelijke steun voor palliatieve patiënten en hun naasten te 

vergroten. 

•   Passende palliatieve zorg te bevorderen, onder meer door optimale ondersteuning van 

hospices. 

Nederlandse Kankeragenda 
De Nederlandse Kankeragenda (NKA) is een middel om te zorgen dat de impact van kanker 

op mens en maatschappij versneld verkleind wordt. En dat de 5-jaarsoverleving in 2030 

gestegen is van de huidige 65% naar 75%, met behoud van kwaliteit van leven. Door heldere 

coördinatie en samenwerking op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau creëert de 

NKA een enorme impact voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. 

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de NKA door in 

te zetten op de bovenstaande aandachtspunten. 

Contact 
KWF biedt graag haar expertise aan om te sparren over de Gemeenteraadsverkiezingen 

2022. Als netwerkorganisatie is KWF een uitstekende gesprekspartner om te helpen de 

impact van kanker te verkleinen. Neem hiervoor contact op met:

Bart de Wolf

06-27395962

bwolf@kwf.nl
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