
Van de (ex-)kanker- 
patiënten die 
financiële gevolgen 
hadden, heeft 
27% behoefte 
aan financiële 
hulp of financiële 
ondersteuning. Van 
hen geeft 33% aan daadwerkelijk financiële 
hulp of financiële ondersteuning te hebben 
gehad. Deze hulp of ondersteuning was 
vooral afkomstig van naasten.

Een derde (33%) van 
de (ex-)kankerpatiën- 
ten met financiële 
gevolgen vindt het 
niet makkelijk om over 
deze gevolgen te pra-
ten. Een kwart (24%) 
vindt dat het niemand 
wat aan gaat en 15% schaamt zich.

Een jaar na diagnose 
geeft 27% van de 
respondenten aan dat 
zij eerder moeilijk dan 
makkelijk, moeilijk of 
zeer moeilijk konden 
rondkomen. Vóór de 
diagnose is dit 11%. 
Drie jaar na diagnose geeft nog steeds 27% 
van de respondenten aan dat zij moeilijk(er) 
konden rondkomen. Langer dan vijf jaar na 
diagnose is dit 24%. 

De maatregelen die (ex-)kankerpatiënten 
met financiële gevolgen hebben genomen:
• bezuinigd op luxe zaken  47%
• niet of minder sparen  43%
• spaargeld opmaken  35%
• bezuinigd op dagelijkse zaken  28%
• bezittingen verkocht  10%

Driekwart (76%) van de respondenten er-
vaart financiële gevolgen van hun ziekte:

Van de (ex-)kankerpatiënten die minder 
inkomsten hadden, zegt 60% dat deze 
daling blijvend is. Voor 52% was de daling 
(zeer) groot. Bij de helft (53%) begint de 
daling binnen 1 jaar na diagnose. 

Van de (ex-)kankerpatiënten die extra  
uitgaven hadden, zegt 32% dat deze 
blijvend zijn. Voor 31% waren de extra 
uitgaven (zeer) groot.

Aan deze peiling deden 4.675 mensen mee 
die kanker hebben (gehad). 

Financiële  
gevolgen van  
kanker, wat is  
jouw ervaring?

‘ Ik word financieel bijgestaan 
door mijn partner en ouders, 
omdat ik zelf niet in staat ben 
om te werken. Ik weet nog niet 
in hoeverre ik straks fulltime 
kan werken.’

‘ Het spreekwoordelijk dubbeltje 
kan maar 1 maal worden 
omgedraaid. Ik heb mezelf 
dingen ontzegd om mijn partner 
en kinderen ‘te sparen’. Dat is 
in een periode van ziekte niet 
heel fijn.’

‘ Ik loop er niet mee te koop, 
maar als iemand er naar vraagt 
zou ik er gewoon over praten. 
Tot nog toe heeft nog nooit 
iemand hiernaar gevraagd.’

Bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl,  
december 2021.
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(Ex-)kankerpatiënten die financiële 
gevolgen ervaren van hun ziekte geven 
aan dat deze vooral een negatieve invloed 
hebben op:
• psychisch welzijn  54%
• sport / hobby / vrije tijd  48%
• kunnen doen van werk  37%
• lichamelijk welzijn 37% 
• mobiliteit  34%

 18%   minder 
inkomsten

 25%  extra uitgaven
 33%   minder 

inkomsten en 
extra uitgaven

 24%  geen gevolgen 
/ weet ik niet

76%


