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Nederlandse Kankeratlas toont impact van kanker per regio 

 

Met de lancering van de Nederlandse Kankeratlas van IKNL, kan iedereen die dat wil inzicht 
krijgen in de impact van kanker per regio. De interactieve online atlas toont patronen van hoe 
vaak bepaalde kankersoorten ergens voorkomen (incidentie), gebaseerd op waar mensen woonden 
toen ze de diagnose kregen. Dit is door IKNL in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende 
kankersoorten in Nederland en voor al die kankersoorten samen. Voor een aantal van de 
kankersoorten is variatie per regio te zien en voor andere niet of nauwelijks. Voor alle kanker 
samen is nauwelijks variatie te zien tussen gebieden in Nederland. 
 
Per regio, gebaseerd op de eerste drie cijfers van een postcode, wordt in de Kankeratlas 
aangegeven of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger is, lager of gelijk aan wat 
we verwachten op basis van het Nederlands gemiddelde. Waar mogelijk wordt in de Kankeratlas 
onder de knop ‘info kankersoorten’ aanvullende informatie per kankersoort gegeven over waar de 
variatie te zien is en waardoor de variatie kan komen. 

 

Landelijke diagnoses 

 Gemiddeld aantal nieuwe diagnoses = 110.570 per jaar 
 Gemiddeld aantal diagnoses per 100.000 personen 651,2   

Wat valt in Lansingerland op? 
 
Huidkanker –plaveiselcelcarcinoom in Lansingerland hoger dan verwacht. 

 Bleiswijk/Bergschenhoek: mannen 38% hoger, vrouwen 50% hoger, totaal 51% hoger. 
 Berkel en Rodenrijs: mannen 22% hoger, vrouwen 53% hoger, totaal 40% hoger. 

https://web.persvragenmonitor.nl/link?id=0PlNtyMl9Kc:QHlzn1ERH2w55NLHDS58Tw:6GDxoiZv9AW7k-MZh8IFUkVg_JzkMuQKulkzfAi575vila8g5Os-KeSqjccZGesYxvT14N3KFyPgM7a2dKj8ufHRKgA2b1cE8uNiyA4OVBYzifYPMY2gO8dS_kauwg_1nbCYzHEFRvr-5jYNxceloKzXr8gxRF_r3S3sSmjm0Uk:7yNkMfFu8rkEGlD8041Ck1OyWJMVNrk00ThH-Px2b4w


Waarom zijn er verschillen? 
 

Soms is het lastig om te verklaren waarom een bepaalde kankersoort in het ene gebied vaker 
voorkomt dan in een ander gebied. De belangrijkste verklaringen zijn: 

 Verschillen in leefstijl. In gebieden waar bijvoorbeeld (al lange tijd) veel mensen roken 
komt meer longkanker voor. Aan de kust gaan mensen vaker naar het strand en komt dus 
meer huidkanker voor. 

 Verschillen die te maken hebben met de werksituatie, met name in het verleden. In 
gebieden waar vroeger bijvoorbeeld veel mensen met asbest hebben gewerkt komt meer 
mesothelioom (longvlieskanker) voor. 

 Toeval. Kanker komt nu eenmaal niet gelijkmatig in alle gebieden en periodes voor. Dus er 
zullen altijd plekken zijn waar meer kanker voorkomt en plekken waar minder kanker 
voorkomt. Zonder dat daar een duidelijke reden voor is. 

Totstandkoming Kankeratlas 

 
De Nederlandse Kankeratlas van IKNL is gebaseerd op de Australische Kankeratlas, gemaakt door 
Cancer Council Queensland, University of Technology (QUT) en FrontierSI. De geschatte cijfers die 
getoond worden in de Nederlandse Kankeratlas zijn berekend op basis van gegevens uit de 
Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en populatiegegevens van het CBS, met behulp van 
geavanceerde statistische modellen en geografische analyses, ontwikkeld door statistici van QUT 
en Cancer Council Queensland. Voor alle teksten in de Kankeratlas is overleg geweest met 
inhoudsdeskundige wetenschappelijk onderzoekers en waar nodig ook met zorgprofessionals en 
medewerkers van de regionale GGD-en. 
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Noot voor de redactie: 

Heeft u een vraag over dit persbericht, neemt u dan contact op met de woordvoerder van de 
gemeente Lansingerland via de perstelefoon: (010) 800 4370.  

 


