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BlaZIB (BlaaskankerZorg In Beeld) is een landelijke kwaliteitsregistratie voor blaaskankerzorg. Het doel 
van BlaZIB is om inzicht te geven in de kwaliteit van blaaskankerzorg en waar mogelijk te verbeteren. 
 
De impact van COVID-19 op de kankerzorg 

 
De COVID-19-pandemie heeft grote impact op de gezondheidszorg. Op basis van data in de Nederlandse 
Kankerregistratie (NKR) zagen we dat het aantal kankerdiagnoses is afgenomen ten opzichte van wat we 
normaal zouden verwachten. Mogelijke oorzaken van deze afname zijn dat patiënten hun bezoek aan de huisarts 
uitstellen, er minder vanuit de huisarts wordt verwezen, en dat de bevolkingsonderzoeken zijn stopgezet. 
Hieronder ziet u een grafiek waarin het percentage van het aantal kankerdiagnoses (exclusief relatief 
goedaardige huidtumoren) per week is weergegeven ten opzichte van het verwachte aantal diagnoses op basis 
van historische gegevens (de stippellijn, 100%). 
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Indien we specifiek naar blaaskanker kijken, zien we het volgende: vlak na de COVID-19 uitbraak in Nederland 
nam het aantal blaaskankerdiagnoses sterk af tot ongeveer 80% van het aantal blaaskankerdiagnoses dat we 
zouden verwachten (zie onderstaande figuur). Rond april was een tijdelijk herstel zichtbaar; daarna bleef het 
aantal blaaskankerdiagnoses lager dan verwacht tot het begin van de zomermaanden. Vanaf juli is aantal 
diagnoses weer zoals verwacht en lijkt er mogelijk sprake van een inhaalslag.  
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WK 9: 1e officiële 
COVID-19 infectie 

WK 12: stopzetten bevolkingsonderzoeken  

WK 15: oproep door artsen om bij klachten huisarts te bezoeken WK 10: ‘lockdown’ Brabant 

WK 11: landelijke intelligente lockdown 



 

De impact van COVID-19 op de kankerzorg (vervolg) 
 
De COVID-19 uitbraak heeft niet alleen effect op de diagnose van kanker maar mogelijk ook op de behandeling 
en behandeluitkomsten; behandelingen kunnen uitgesteld of aangepast zijn. Om hier inzicht in te krijgen worden 
op dit moment gegevens verzameld van patiënten die in de eerste 6 maanden van 2020 de diagnose kanker 
hebben gekregen. Deze gegevens zullen vergeleken worden met gegevens van patiënten die in 2018-2019 zijn 
gediagnosticeerd en behandeld om zo meer inzicht te kunnen geven in de gevolgen van COVID-19 op de 
kankerzorg, zoals het ziektestadium, behandeling en uitkomst van behandeling. 

Onderzoek met data verzameld in BlaZIB 
 
Onderzoek naar de kans op luchtweginfecties 
Een onderzoeksvraag waar we op dit moment binnen BlaZIB mee bezig zijn, gaat over het effect van 
blaasspoelingen op de kans op luchtweginfecties, zoals een infectie met het coronavirus. Een deel van de 
patiënten met blaaskanker krijgt blaasspoelingen die een gunstige invloed zouden kunnen hebben op het 
algemene afweersysteem van patiënten. Daardoor is het mogelijk dat de spoelingen de kans op 
luchtweginfecties verlagen. Dit is echter nog niet eerder onderzocht. Daarom is in samenwerking met corona-
onderzoekers van het Radboudumc een onderzoek opgezet, waarbij dit middels vragenlijsten wordt onderzocht.  
 
Overige lopende onderzoeken 
Naast het bovengenoemde onderzoek worden nog meer onderzoeksvragen onderzocht zoals:  
 

• Wat is het risico op ernstige complicaties na een eenmalige blaasspoeling bij laag risico blaaskanker? 
 

• Welke factoren bepalen of patiënten met spierinvasieve blaaskanker een behandeling krijgen die in 
opzet curatief is?  
 

• Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet toepassen van neo-adjuvante chemotherapie 
voorafgaand aan een radicale cystectomie (een volledige blaasverwijdering) bij patiënten met 
spierinvasieve blaaskanker, en wat is het effect op de overleving? 
 

• Welke patiënt- en ziektekenmerken beïnvloeden de kans om al dan niet behandeld te worden voor 
spierinvasieve blaaskanker, en wat is het effect op de overleving? 
 

• Wat is het optimale aantal cystectomie-ingrepen per ziekenhuis in relatie tot sterfte binnen 30-90 dagen 
na operatie?  

 
 
 

In volgende nieuwsbrieven zullen wij u meer in detail over deze onderzoeksvragen kunnen vertellen. 
Voor meer informatie zie onze website: www.blazib.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contactgegevens 

 
Lisa van Hoogstraten, coördinator BlaZIB (IKNL) 
Integraal Kankercentrum Nederland  
Locatie Nijmegen 
Postbus 1281, 6501 BG Nijmegen  
 

 (088) 234 60 66  |   blazib@iknl.nl   |   www.blazib.nl 
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