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Borstkanker in Nederland 
cijfers uit de kankerregistratie 
 

Eén op de acht vrouwen krijgt in de loop 

van haar leven borstkanker. In 2009 werd 

bij 13.500 vrouwen voor het eerst borst-

kanker ontdekt; het is daarmee de meest 

voorkomende vorm van kanker in Neder-

land. Borstkanker komt ook bij mannen 

voor: in 2009 kregen bijna 100 mannen 

borstkanker. Ongeveer 1 op de 13 vrou-

wen met borstkanker krijgt het ook in de 

andere borst: in 2009 waren dat 1.000 

vrouwen. 

 

Leeftijd 
 23% van de vrouwen met borstkanker is 

jonger dan 50 jaar als de ziekte wordt ont-

dekt; onder de 25 jaar zijn er gemiddeld 10 

nieuwe patiënten per jaar; de jongste patiën-

te in de afgelopen decennia was 17 jaar oud. 

 17% is 75 jaar of ouder als de ziekte wordt 

ontdekt; de oudste patiënte was 107 jaar. 

 60% is tussen de 50 en 75 jaar oud. 

 

Stadium 
 Borstkanker wordt bij steeds meer vrouwen 

vroeg ontdekt: het percentage patiënten bij 

wie alleen sprake was van een afwijking in 

de borst van 2 cm of kleiner (stadium I) steeg 

van 28% in 1989 naar 42% in 2009.   

 In 2009 had 81% van de nieuwe patiënten 

een gelokaliseerde ziekte (stadium I of II), bij 

14% was de ziekte lokaal uitgebeid (stadium 

III) en bij 5% was er sprake van uitgezaaide 

ziekte (stadium IV). 

 

Behandeling 
 90% van de borstkankerpatiënten wordt 

geopereerd; ruim de helft daarvan (53%) 

krijgt een borstsparende operatie. 

 Steeds meer vrouwen krijgen voor of na de 

operatie aanvullend chemotherapie en/of 

hormonale therapie; het percentage vrouwen 

dat zo’n aanvullende behandeling kreeg, 

steeg van 34% in 1989 naar 70% in 2009. 

 In 2009 werden 1.100 vrouwen behandeld 

met Herceptin, waarvan 100 met uitgezaaide 

ziekte (exclusief vrouwen die pas later in het 

ziektebeloop uitgezaaide ziekte hebben). 

 

Overleving & sterfte 
Het totale aantal nog levende vrouwen bij wie 

ooit borstkanker is geconstateerd bedroeg op 

1 januari 2010 naar schatting 150.000. Kort-

om: bijna 2,5% van de volwassen vrouwelijke 

bevolking is (ex)-borstkankerpatiënte. Het 

aantal nog levende mannen bij wie ooit 

borstkanker is vastgesteld is ongeveer 700.  

 De 10-jaarsoverleving van borstkanker 

bedraagt 75%, dat wil zeggen dat driekwart 

van de patiënten na 10 jaar nog leeft en een 

kwart aan de ziekte is overleden. 

 De overlevingskans is het hoogst bij vroege 

ontdekking (stadium I: 94%), het laagst bij 

uitgezaaide ziekte (stadium IV: 9%). 

 De overlevingskans stijgt gestaag: per jaar 

ongeveer met 1%. 

 In 2009 overleden 3.200 vrouwen als gevolg 

van borstkanker. Vergeleken met 20 jaar 

geleden is het naar leeftijd gestandaardi-

seerde sterftecijfer met bijna een derde ge-

daald (van 39 per 100.000 vrouwen in 1989 

naar 27 in 2009). 

 

Nederlandse Kankerregistratie  
De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) 

verzamelt sinds 1989 landelijk gegevens van 

patiënten met kanker. Deze worden gebruikt 

voor (trend)onderzoek, planning van ge-

zondheidszorgvoorzieningen en evaluatie 

van preventieprogramma’s, behandelmetho-

den en richtlijngebruik. Raadpleeg voor lan-

delijke cijfers: http://nkr.ikcnet.nl • 
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