
De helft van de res-
pondenten maakt 
zich (veel) zorgen 
(47%) om het virus 
te krijgen. Patiënten 
die niet meer beter 
worden maken zich 
vaker (55%) (veel) 
zorgen om het virus 
te krijgen, dan men-
sen die beter worden (49%) en mensen die 
geen kanker meer hebben (37%).  

Een kwart van de 
kankerpatiënten (24%) 

die (nog) geen gevolgen 
ervaart, maakt zich 
(veel) zorgen dat de 

coronacrisis gevolgen 
zal hebben voor zijn 

of haar behandeling of 
nacontrole.

Van alle respon-
denten ervaart  
een derde (30%) 
gevolgen van de 
coronacrisis op zijn  
of haar behandeling  
of nacontrole. Het 
meest genoemde 
gevolg is het omzetten van een afspraak 
in het ziekenhuis naar een belafspraak.

De helft (50%) van de 
respondenten heeft 
contact gehad met 
het ziekenhuis over 
de gevolgen van de 
coronacrisis 
voor hun 
behandeling of 
nacontrole.  
Eén op de vijf 
(19%) patiënten 
geeft aan dat 
ze door de 
coronacrisis minder snel zelf contact 
opnemen met het ziekenhuis dan normaal, 
de meerderheid (66%) zegt dat de 
coronacrisis hier geen invloed op heeft.

Aan deze peiling deden 5302 mensen 
mee die kanker hebben (gehad) en nog 
onder behandeling of nacontrole van 
het ziekenhuis staan. 

Van de mensen die nog moeten starten 
met hun behandeling, is bij één op de 
zes (16%) de behandeling uitgesteld. 
Bij mensen die op dit moment in 
behandeling zijn, is dit één op de acht 
(12%). De behandelingen die vooral 
zijn uitgesteld, zijn immunotherapie, 
chemotherapie en doelgerichte therapie. 

De gevolgen van 
de coronacrisis: 
wat is jouw 
ervaring?

‘Als het ziekenhuis vol ligt met 
coronapatiënten en de wachtlijst 
oploopt, wie geeft mij dan de garantie 
dat mijn behandeling door kan gaan? 
Ik heb nu geen uitzaaiingen en ik ben 
bang dat ik met een eventueel uitstel 
straks wel uitzaaiingen heb’

‘ Ik mis het face-to-face contact, 
hoewel zowel de verpleegkundig 
specialist als de arts telefonisch 
alle tijd voor mij had’

‘ Ik heb een zeer beperkte 
luchtinhoud en ben echt bang voor 
het coronavirus. De gedachte dat 
een IC-behandeling er voor mij niet  
inzit, maakt dat ik slapeloze 
nachten heb’
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5302

Ruim de helft van de mensen (55%) bij 
wie de behandeling is uitgesteld, maakt 
zich hier (veel) zorgen over. 
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