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93% van de ondervraagden 
heeft de vragenlijst volledig 
ingevuld. Dit is een erg hoog 
percentage voor een online 
enquete. Dit geeft aan dat 
kanker een onderwerp is dat 
ons allemaal aangrijpt

Het onderzoek is gehouden onder 1027 Nederlanders

Het bespreken van informatie over innovatieve 
behandelingen met de arts

Kanker paradox in Nederland
Ondanks dat de helft aangeeft makkelijk over kanker te praten, 
geeft ook de helft aan kanker nog een taboe te vinden in de maatschappij 

Ik ben kankerpatiënt

Dit zou ik zeker niet bespreken

Ik heb een eerstegraads familielid dat kanker heeft of heeft gehad

Neutraal

Een goede vriend of vriendin van mij heeft kanker of heeft dit gehad

Dit zou ik zeker wel bespreken

Ik  heb tussen nu en 10 jaar terug kanker gehad en ben genezen/schoon verklaard

Dit zou ik waarschijnlijk niet bespreken

Ik heb een tweedegraads familielid dat kanker heeft of heeft gehad

Dit zou ik waarschijnlijk wel bespreken

Ik ben werkzaam in een beroep dat raankt aan kanker
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Kennis over innovatieve medicijnen 
en behandelopties

Redenering om mee te doen aan klinisch onderzoek 
als laatste behandelkans tegen kanker

64% Weet dat er ook behandeld kan worden met 
medicijnen die nog niet zijn goedgekeurd of nog in 
testfase zitten

77%   Wil alle mogelijkheden proberen 

52%   Wil zo lang mogelijk blijven leven

50%   Wil een bijdrage leveren aan de verbetering van innovatieve behandelingen

Daarentegen denkt slechts 34% dat waar dan ook in 
Nederland, de mogelijkheid er is om behandeld te 

worden met deze innovatieve methoden

Gaat volledig mee in de behandelopties 
die de oncoloog voorstelt

Wil alle mogelijke informatie krijgen over 
behandelopties voor diagnose kanker 

Denkt daaraan bij te kunnen dragen 
door zelf met goede informatie te komen

Geeft zelf aan geen toegang te hebben tot de juiste 
informatie over het behandelen van kanker

Ziet de arts als voornaamste bron 
van informatie over het behandelen 
van kanker
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Heeft vooral behoefte aan 
samenwerking met de arts

Wil als laatste optie ALLE behandelkansen aangrijpen, 
ook die binnen klinisch onderzoek

Denkt dat alleen patiënten die in een academisch 
ziekenhuis worden behandeld toegang hebben tot  
informatie over behandelkansen binnen klinisch 
onderzoek. 

Maar vanaf nu is voor iedereen alle 
informatie over extra behandelopties middels 
deelname aan klinisch onderzoek te vinden 
op Heyleys.nl51,3%

Wel taboe

22,3%
Praat moeilijk

over kanker

29,4%
Is neutraal

48,7%
Geen taboe

48,3%
Praat makkelijk
over kanker


