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Sterke vastgoedportefeuille

Herinnert u
het zich ook nog:
de goede oude tijd
dat rente nog heel

gewoon was...

In 2019 werden er in Fryslân 4861
kankerdiagnoses gesteld, maar in
2020 daalde dat aantal naar 4546.

Veel mensen stelden vanwege coro-
na een doktersbezoek uit, en ook de
bevolkingsonderzoeken werden
tijdelijk stopgezet. Het afschalen van
de niet-coronazorg in de eerste
maanden van de pandemie was een
derde factor.

Landelijk werd er bij 124.000 patiën-
ten kanker vastgesteld – 11.000 meer
dan in 2020 en 4000 meer dan in
2019. Die stijging past bij de ver-
wachtingen op basis van de bevol-
kingstoename en het groeiende
aandeel ouderen in de bevolking.

Darmkanker is de enige veelvoorko-
mende kankersoort die steeds min-
der vaak voorkomt. Het IKNL deelt
de cijfers in het kader van Wereld-
kankerdag, vrijdag.

De dip in de cijfers van 2020 bete-
kent dus dat een aanzienlijke groep
Friezen vanwege corona (nog) geen
kankerdiagnose heeft kunnen krij-
gen. ,,Voor een deel komen die ge-
miste diagnoses nog, maar dat wordt
nu uitgesmeerd over een langere
periode”, zegt Otto Visser, hoofd
kankerregistratie IKNL.

Vaker diagnose kanker
Voor een
deel

komen de
gemiste
diagnoses
nog

Leeuwarden | In 2021 kregen
4881 Friezen een kankerdiag-
nose, blijkt uit voorlopige cijfers
van het Integraal Kankercen-
trum Nederland (IKNL). Dat komt
overeen met de verwachte cijfers
van vóór de coronapandemie.

GEZONDHEIDSZORG

Rosalie Mulder

Advertentie

Mijlpaal voor klooster Westerhûs

Met het heien van de symbolische eerste paal begon donderdag officieel de start van de bouw van klooster Westerhûs bij Hilaard, een initiatief van Nijkleaster. De monumentale boerderij wordt

gerestaureerd en er komt nieuwbouw van drie kloosterappartementen en negen gastenkamers. Over een jaar moet het klaar zijn. Pagina 10 Foto: Catrinus van der Veen
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Rianne de
Vries wil
olympisch
ijs proeven
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In iedere
Nederlandse schoolklas
hangt straks een
CO2-melder
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