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Tijdens de eerste golf is het aantal kankerdiagnoses 
sterk gedaald doordat de zorg zich met name op 
COVID-19-patiënten concentreerde. Deze daling in 
diagnoses is onder andere veroorzaakt door uitstel 
van (huis)artsbezoek en het tijdelijk stopzetten van 
de bevolkingsonderzoeken. Mogelijk zijn ook huis-
artsen terughoudend geweest met doorverwijzen 
van patiënten naar het ziekenhuis.
Tijdens de tweede en derde golf bleef het aantal 
kankerdiagnoses juist goed op orde en er was zelfs 
sprake van een lichte inhaalslag in het najaar van 2020 
en het voorjaar van 2021. Desondanks is een aantal 
diagnoses niet gesteld. Dit blijkt uit de cijfers van de 
Nederlandse Kankerregistratie op basis van diagnoses 

in de landelijke pathologiedatabase (PALGA). Prof. 
dr. Sabine Siesling, als klinisch epidemioloog ver-
bonden aan de Universiteit Twente en onderzoeker 
bij het IKNL, analyseert deze cijfers samen met haar 
collega’s en clinici uit het veld en geeft een toelichting 
per indicatie. De besproken cijfers zijn bijgewerkt tot 
en met april 2021. 

MAMMACARCINOOM De daling van het aantal 
gestelde diagnoses van borstkanker is voor een 
groot deel te herleiden naar het tijdelijk stopzetten 
van de screeningsprogramma’s van deze indicatie. 
Doorgaans ontvangen vrouwen tussen de 50 en 74 
jaar tweejaarlijks een uitnodiging voor een mammo-
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grafie. Deze screeningsprogramma’s hebben 3 drie 
maanden stilgelegen van half maart tot half juni 
2020.1 Prof. dr. Siesling licht toe: “Als je kijkt naar de 
diagnosecijfers bij mammacarcinoom, zie je dat 
daar vooral de daling zit in de patiënten die in deze 
screeningsleeftijd zitten. Bij vrouwen jonger dan 50 
jaar en ouder dan 74 jaar zie je ook een daling van 
het aantal diagnoses tijdens de eerste golf. Dat is  
gerelateerd aan het feit dat vrouwen minder snel 
naar de huisarts gingen met klachten of minder snel 
werden doorverwezen naar het ziekenhuis.” 

Het effect van het stilleggen van de screeningspro-
gramma’s bij borstkanker is voornamelijk terug te 
zien in een vermindering van het aantal diagnoses 
van ductaal carcinoma in situ (DCIS) en stadium I- 
en II-ziekte, welke veelal nog geen klachten geven 
en doorgaans via de screening aan het licht komen 
(zie Figuur 1, pagina 10).2 Sinds de COVID-19-uitbraak 
in het voorjaar 2020 zijn er rond de 1.900 minder 
borstkankerdiagnoses gesteld ten opzichte van het 
gemiddelde aantal diagnoses in 2017-2019. Driekwart 

hiervan zou invasieve borstkanker betreffen en een 
kwart DCIS. Het aantal diagnoses van borstkanker in 
stadium III en IV vertoont minder tot geen verminde-
ring als gevolg van COVID-19. Deze patiënten hebben 
meestal klachten en melden zich direct bij de huisarts. 
Sinds het najaar van 2020 is het aantal diagnoses weer 
op het gemiddelde niveau van voor de pandemie, en 
sinds februari 2021 is dit aantal zelfs bovengemiddeld. 
Dat komt onder andere door de heropstart van de 
screeningsprogramma’s. Screeningslocaties kunnen 
momenteel minder vrouwen ontvangen dan voorheen 
vanwege de geldende COVID-maatregelen. “De scree- 
ningscapaciteit is nu nog rond de 80%”, aldus Siesling. 
“In andere leeftijdsgroepen die niet, of niet meer, in 
aanmerking komen voor screening, voelen patiënten 
zich inmiddels ook weer voldoende veilig om bij 
klachten naar de huisarts te gaan. De oproep in de 
media en campagnes zoals ‘Kanker wacht niet’ heb-
ben patiënten aangemoedigd om bij klachten tijdig 
naar hun huisarts te gaan.”

GYNAECOLOGISCHE KANKERSOORTEN Het 
aantal nieuwe tumordiagnoses rondom de vrouwe-
lijke geslachtsorganen daalde tijdens de eerste coro-
nagolf ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 
2017-2019. In maart 2020 werden er ongeveer 15% 
minder diagnoses gesteld, in april 30% minder en in 
mei 20% minder. 
De daling in het aantal gestelde diagnoses onder 
gynaecologische kankersoorten was het grootst bij 
kanker van de schaamlippen, gevolgd door kanker 
van de baarmoederhals en –lichaam. Vrouwen met 

FIGUUR  1. PERCENTAGE NIEUWE PATIËNTEN MET INVASIEF MAMMACARCINOOM STADIUM I OF II 
OF DUCTAAL CARCINOMA IN SITU (DCIS) IN 2020 TEN OPZICHTE VAN 2017-2019 (BRON: IKNL).

*pathologische bevestigde eerste invasieve  of DCIS tumoren naar stadium (pTNM aangevuld met cTNM) (excl. AvL&LUMC)

“De COVID uitbraak was een 
verschrikkelijke ervaring en iedereen 
werd in de eerste golf overvallen 
door de impact, maar dit kunnen 
we gebruiken om de zorg verder 
te verbeteren.”
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minder ernstige klachten, zoals een afwijkend plekje 
op de schaamlippen of vaginaal bloedverlies, hebben 
mogelijk hun bezoek aan de huisarts uitgesteld. 
De daling in het aantal gestelde ovariumcarcinoom-
diagnoses was minder groot. Vrouwen met klachten 
gerelateerd aan eierstokkanker zullen zich waarschijn-
lijk niet gehinderd hebben gevoeld om medische 
hulp te zoeken. “Die klachten zijn dusdanig ernstig 
van aard dat vrouwen daarvoor wel de nodige zorg 
zoeken”, verklaart Siesling. “Dat zien we ook in de  
getallen terug. Deze patiënten zijn gelukkig wel naar 
de huisarts gegaan.” Bij eierstokken- en eileiderkanker 
was het aantal diagnoses begin 2021 ongeveer gelijk 
aan de jaren 2017-2019 (zie Figuur 2).  

PROSTAATCARCINOOM Siesling geeft aan dat 
er vorig jaar ook bij prostaatkanker een daling is ge-
weest in het aantal diagnoses. “Die is minder groot 
dan bij borstkanker, omdat voor prostaatkanker 
geen landelijk screeningsprogramma is. Er wordt 
wel opportunistisch gescreend op prostaatkanker 
middels een PSA-test, maar daarvoor moet een 
man zich eerst melden bij de huisarts. Gezien de 
huisartsbezoeken erg gereduceerd waren tijdens de 
eerste COVID-golf, is daardoor ook minder prostaat-
kanker gediagnosticeerd.”
Daarnaast is het waarschijnlijk dat uitstel van verdere 
diagnostiek na een positieve PSA-test een rol speelde 
in het aantal diagnoses, met name als de klinische 
verdenking op (klinisch significant) prostaatkanker 
laag was.3 Het uiteindelijke aantal prostaatkanker- 
diagnoses in 2020 is vergelijkbaar met het gemiddel-

de aantal van de voorgaande drie jaren (zie Figuur 3, 
pagina 12). In de eerste maanden van 2021 ligt het aan-
tal gestelde diagnoses zelfs iets boven het gemiddelde. 

AANGEPASTE BEHANDELINGEN De behande- 
ling van kankerpatiënten is door middel van aan- 
gepaste behandelprotocollen afgestemd op de be-
perkte capaciteit in de ziekenhuizen ten tijde van 
COVID.1 “Enerzijds gebeurde dit om de capaciteit in 
het ziekenhuis op COVID-behandeling te kunnen  
laten richten, anderzijds om kankerpatiënten niet te 
veel bloot te stellen aan de risico’s ten aanzien van 
het krijgen van COVID”, licht Siesling toe.
Voor iedere indicatie werden aangepaste behandel-
richtlijnen en -maatregelen opgesteld. “Voor borst-
kanker zien we dat deze veelal zijn opgevolgd. Dat 
houdt in dat bij specifieke patiënten eerst hormonale 
therapie werd gegeven en vervolgens een operatie, 
en dat er minder, of minder snel, chemotherapie werd 
gegeven. Deze maatregelen zijn destijds per tumor- 
soort aangepast en worden nu ook per tumorsoort 
geëvalueerd. Een aantal aspecten van deze aange-
paste zorg zijn in ieder geval al blijven hangen. We 
zien in gegevens van de DHD (‘Dutch Hospital Data’) 
dat het aantal reguliere follow-up bezoeken minder 
is geworden. Veel afspraken zijn bijvoorbeeld per  
video- of telefoonverbinding gedaan.”

EVALUATIE Het is volgens Siesling nog te vroeg 
om uitspraken te doen over het effect van de aange-
paste behandelingen op de prognose van patiënten. 
“We weten bijvoorbeeld wel dat het protocol voor 

FIGUUR  2. PERCENTAGE NIEUWE PATIËNTEN MET EIERSTOKKEN- EN EILEIDERKANKER IN 2020 
EN 2021 (TOT EN MET APRIL 2021) TEN OPZICHTE VAN 2017-2019 (BRON: IKNL).

*pathologische bevestigde eerste invasieve tumoren (excl. AvL)
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radiotherapie bij borstkanker is aangepast op basis 
van studieresultaten uit de eerste COVID-golf. Daar-
van denken we dat deze aangepaste behandeling 
zo goed werkt dat het ook nu standaard in de richt-
lijn zal worden opgenomen.”
Het IKNL evalueert samen met onder andere SONCOS 
de implementatie en effecten van de aangepaste 
maatregelen tijdens de COVID-periode in een door 
ZonMw gesubsidieerd project.4 “Dit was een periode 
van schaarste in de capaciteit van de zorg, maar er 
kan in de toekomst ook andere schaarste zijn, zoals 
bijvoorbeeld schaarste in budgetten. Er komen steeds 
meer dure geneesmiddelen en technologieën, maar 
we hebben nog wel hetzelfde budget om de zorg in 
te richten. Maatregelen om de zorgvraag te vermin-
deren of om anders in te richten, zoals nu tijdens de 
COVID-uitbraak, zijn dan heel toepasbaar.”
Siesling concludeert: “De COVID uitbraak was een 
verschrikkelijke ervaring en iedereen werd in de eerste 
golf overvallen door de impact, maar dit kunnen we 

gebruiken om de zorg verder te verbeteren. We leren 
hier echt heel veel van.”
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FIGUUR  3. PERCENTAGE NIEUWE PATIËNTEN MET PROSTAATKANKER IN 2020 EN 2021 (TOT EN 
MET APRIL 2021) TEN OPZICHTE VAN 2017-2019 (BRON: IKNL).

*pathologische bevestigde eerste invasieve tumoren (excl. AvL)
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