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Werkpakket 1: De gevolgen van de maatregelen 
voor mensen met symptomen van kanker 
Uit routinematig geregistreerde gegevens van 
huisartsenpraktijken in de regio Utrecht (Julius 
Huisartsen Netwerk) bleek dat in de 1e COVID golf het 
aantal mensen dat zich met mogelijk kanker-
gerelateerde symptomen presenteerde 33% lager was 
dan normaal. 
 

 
Figuur 1: Incidentie van patiënten die zich presenteren in de 
huisartsenpraktijk met mogelijk kanker-gerelateerde symptomen: 
voorbeelden van symptomen met positief voorspellende waarde > 
5%. 
 

Werkpakket 2: De gevolgen van de maatregelen 
voor mensen die gediagnosticeerd zijn met of 
behandeld worden voor kanker tijdens de 
COVID-19 uitbraak 
Voor werkpakket 2 zijn data analyse plannen verder 
uitgewerkt. Daarnaast zijn clinici van verschillende 
disciplines benaderd en voor longkanker, hoofd hals 
oncologie en prostaat- en blaaskanker hebben 
startbijeenkomsten plaatsgevonden.  
 
Voor borstkanker zijn, na de eerste ingediende 
publicatie, onder de vlag van het NABON COVID19-
consortium analyses verricht over de impact van 
hervatting van het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker in Nederland op de incidentie en het 
stadium van borstkanker in de vrouwen tussen de  
50-74 jaar na stopzetting als gevolg van de COVID-19 
pandemie. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Werkpakket 3: Uitvraag patiënten, medisch 
specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten 
Voor werkpakket 3 is door Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) in samenwerking 
met SONCOS de rapportage ”Kankerzorg in de 
anderhalvemeter-samenleving, wat is jouw ervaring” 
van de Doneer Je Ervaring-uitvraag uitgebracht 
(inclusief factsheet). Zie ook: nieuwsbericht. 
 

 
 
Resultaten 
• E-learning MEDtalks Oncologische zorg in het 

COVID tijdperk: wat hebben we geleerd 
• Presentatie Congres Therapie op Maat 
• Presentatie Interdiziplinaire konferenz: Quality of 

Care-Germany 
 
Communicatie 
Dit is de tweede factsheet die wordt verspreid over dit 
project. De communicatie en resultaten van de 
werkpakketten worden in de projectgroep afgestemd.  
Op de website van IKNL is een projectenpagina 
gepubliceerd, waarin informatie vanuit het project kan 
worden gevonden (https://iknl.nl/projecten/de-impact-
van-de-covid-19-uitbraak). 
 

Datamanagementplan 
Een eerste versie van het datamanagementplan is 
afgerond en toegestuurd aan ZonMW. Dit plan zal in 
het vervolg van het project verder aangevuld worden 
met (meta)data om deze FAIR beschikbaar te maken. 

Zes maanden na de start van het ZonMW project is er veel werk verzet. Binnen de drie werkpakketten zijn 
mooie resultaten geboekt, waarvoor hieronder de stand van zaken per werkpakket is weergegeven. 

https://nfk.nl/onderzoeken/onderzoeken/kankerzorg-in-de-anderhalvemeter-samenleving-wat-is-jouw-ervaring/resultaten-bekend
https://nfk.nl/onderzoeken/onderzoeken/kankerzorg-in-de-anderhalvemeter-samenleving-wat-is-jouw-ervaring/resultaten-bekend
https://nfk.nl/nieuws/toekomst-kankerzorg-fysieke-afspraak-blijft-belangrijk-videobellen-heeft-potentie
https://player.vimeo.com/video/502594822
https://player.vimeo.com/video/502594822
https://www.soncos.org/therapie-op-maat/
https://dkk.conference2web.com/
https://dkk.conference2web.com/
https://iknl.nl/projecten/de-impact-van-de-covid-19-uitbraak
https://iknl.nl/projecten/de-impact-van-de-covid-19-uitbraak

