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voorwoord

D e ziekte kanker heeft impact op ons
allemaal, of het nu jezelf treft of je
naasten. Veel mensen werken da-

gelijks om de ontwrichtende gevolgen die
kanker op ons leven heeft te verkleinen, bij-
voorbeeld als zorgprofessional, als mantel-
zorger, maar ook vanuit wetenschappelijk
onderzoek. De laatste decennia is dankzij
ontwikkelingen in onderzoek de gemiddel-
de vijfjaarsoverleving na kanker sterk ge-
stegen, van 45 procent in de jaren vijftig tot
66 procent nu. De ambitie van medische
onderzoekers wereldwijd is om dit nog veel
verder te laten stijgen, en met name voor de
kankers die tot op heden nog beduidend
achterblijven, zoals slokdarmkanker, long-

kanker en alvleesklierkanker. Maar een betere overleving is niet het
enige streven, we willen de nadelige invloed van deze ziekte en haar
belastende behandelingen zo klein mogelijk maken opdat de patiënt
met kanker zijn of haar leven zo goed mogelijk kan leven. Vandaar dat
in dit boek ook ruim aandacht is voor goede psychosociale begelei-
ding, pijnverlichting, shared decision making en palliatieve zorg.
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Dit boek geeft een uiteenlopend overzicht over wat er de laatste ja-
ren mogelijk is geworden dankzij Nederlandse en internationale inno-
vatiesophetgebied vanpreventie, diagnose,behandelingen (na)zorg.
Sommige innovaties hebben hun weg naar de dagelijkse klinische
praktijk al gevonden, andere staan nog in de kinderschoenen. Het
laatste hoofdstuk is daaraan gewijd. We zijn er nog niet, maar de ont-
wikkelingen gaan voort, dankzij de inspanningen van de vele auteurs
van dit boek en al hun collega’s in het onderzoeksveld. 
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