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Het is tijd om SAMEN kankerzorg opnieuw vorm te geven

Laten wij de krachten bundelen en onze kennis delen. 
Interesse? Neem dan contact met ons op: novartis.nl/nationaalplan

1 op 3 mensen 
krijgt ooit de 

diagnose kanker2

43% meer nieuwe 
kankerpatiënten in 20301

Naar schatting

Wij zijn ervan overtuigd dat 
diagnostische testen breder 

beschikbaar en toegankelijk zouden 
moeten zijn. 

Preventie en
vroegtijdige opsporing:
hoe eerder, hoe beter

Nederland aan de top
van kankeronderzoek

en implementatie

KWF, IKNL en NFK hebben een nationale kankeragenda ontwikkeld. 
Met een focus op 5 domeinen, die wij van harte ondersteunen:

Er is dringend behoefte aan een Nationaal Plan voor kankerzorg

Wij luisteren aandachtig naar 
patiënten teneinde ze beter te 

kunnen ondersteunen tijdens en 
na hun ziekte.

Optimale kwaliteit
van leven

We streven naar de 
juiste behandeling 
voor iedere patiënt 

op het juiste 
moment.

Oncologische zorg naar
de laatste inzichten voor
alle mensen met kanker

Wij ondersteunen de
landelijke coördinatie van
zorggegevens en digitale 

zorgtoepassingen.

Verantwoord digitaal
ecosysteem in een

nationale informatie-
infrastructuur

Onze R&D en overige activiteiten dragen 
bij aan het zo vroeg mogelijk beschikbaar 

maken van innovatieve behandelingen voor 
mensen met kanker.

Referenties
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Van de meer dan 500 klinische
onderzoeken3 die Novartis wereldwijd
heeft, vinden er op dit moment 
110 plaats in Nederland. Waarvan 
ongeveer 40% in de oncologie.

 

Referenties: 
1.  IKNL, NCR symposium 2021: NRC in Europa, https://iknl.nl/en/news/symposium-the-netherlands-cancer-registry-in-europ 
2.   Kankerorganisaties roepen op tot Nederlandse Kankeragenda: https://www.kwf.nl/nka 
3. https://www.novartis.nl/onze-focus/klinisch-onderzoek/novartis-studies-nederland

We ontwikkelen en onder-
steunen bewustwordings-
campagnes, zoals de ‘Faster 
than Skincancer’ campagne 
voor huidkanker.

We werken samen 
met artsen, 
vergoedingsinstanties en 
registratieautoriteiten voor 
patiënten waarvoor geen 
behandeling beschikbaar is, 
ook wel het Drug Access 
Protocol.

We werken samen met 
organisaties als H2O 
(Health Outcomes 
Observartory) en 
TNO & DMTR (Dutch 
Melanoma Treatment 
Registry) voor 
dataverzameling

Patiëntorganisaties zijn een 
professionele partij in de gezond-
heidszorg.  
Om patiëntorganisaties te 
ondersteunen heeft Novartis 
in 2008 de Patiënt Academy 
opgericht.


