
 
 

Veelgestelde vragen over Stichting Darmkanker 
 

Op 10 februari 2020 is Stichting Darmkanker opgericht, speciaal voor (ex)darmkankerpatiënten, hun 

partners en naasten. Tot op heden was er namelijk nog geen patiëntenorganisatie exclusief voor 

mensen met darmkanker, terwijl dit wel een grote groep in Nederland treft.  

Darmkanker is een veel voorkomende vorm van kanker in Nederland en staat voor zowel mannen als 

vrouwen op de derde plek als meest voorkomende kankersoort. In 2021 zijn bijna 13.000 nieuwe 

patiënten met darmkanker gediagnosticeerd. Darmkanker wordt onderverdeeld in tumoren in de 

dikke darm (colontumoren) en tumoren in de endeldarm (rectumtumoren). Ongeveer een derde van 

alle gevallen is gelokaliseerd in het laatste deel van de darm: de endeldarm. 

Waarom Stichting Darmkanker? 

Meer dan 80.000 Nederlanders hebben darmkanker of leven met de gevolgen ervan. Ook hun 

partners, kinderen en andere dierbaren worden met deze ziekte geconfronteerd. 

Stichting Darmkanker komt op voor de belangen van al deze mensen.  

• Dit doen we door klaar te staan voor al je vragen, een luisterend oor te bieden en je op 

weg te helpen met onze ervaringsdeskundigheid.  

• We delen onze kennis en zorgen voor informatie, zodat je bewust keuzes kan maken 

welke behandeling het beste bij jou past.  

• Wij faciliteren onderzoek en zetten daarbij het belang van de patiënt voorop.  

• En we behartigen je belangen bij verzekeraars, ziekenhuizen, de Gezondheidsraad en 

onderzoeksinstellingen. Dit om te zorgen dat we darmkanker zo goed mogelijk kunnen 

behandelen, het zo vroeg mogelijk kunnen opsporen of waar mogelijk zelfs kunnen 

voorkomen.   

Waar werkt Stichting Darmkanker aan? 

• Oppakken van alle vragen die we krijgen via onze hulplijn (030 634 39 15). 

• Ontwikkelen van videovoorlichting en praatkaarten voor in de ziekenhuizen, zodat 

duidelijk wordt wat je behandelplan is en welke keuzes je daarin kan maken. 

• Adviseren van de Gezondheidsraad over de verlaging van de leeftijd van het 

Bevolkingsonderzoek Darmkanker van 55 naar 50 jaar. 

• Organiseren van campagnes die gericht zijn op bewustwording van darmkanker en 

herkenning van de (mogelijke) signalen. 

• Actief meedoen aan projecten die gericht zijn op de verbetering van kwaliteit van zorg, 

zoals het project Uitkomstgerichte Zorg van het Zorg Instituut en Standpunt 

Prehabilitatie van de Federatie van Medisch Specialisten. 

• Delen van ervaringsverhalen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van darmkanker 

middels onze socialmedia-kanalen en nieuwsbrieven.  

• Organiseren van bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van informatie en ervaringen. 

• Lanceren van onze eigen besloten Facebookgroep voor mensen die te maken hebben 

met darmkanker, voor het online uitwisselen van ervaringen op een veilige manier.  

• Beoordelen van tientallen aanvragen voor ondersteuning en/of participatie in 

wetenschappelijk onderzoek.  

• Samenwerken met partners als IKNL, Stomavereniging, KWF en MLDS. 



 
 

Wat mag je verwachten van Stichting Darmkanker? 

Wij zetten ons met al onze ervaringsdeskundigen en professionals maximaal in om de 
darmkankerzorg te verbeteren, waarbij het perspectief van de patiënt en naasten voorop staat. Onze 
ervaringsdeskundigheid is daar uniek in.  
 
Als donateur houden we je natuurlijk op de hoogte. Twee keer per jaar ontvang je een nieuwsbrief 
over onze activiteiten. Ook kun je ons volgen op sociale media: Facebook, Instagram, LinkedIn en 
Twitter, of praat mee in onze besloten Facebookgroep. Daarnaast verantwoorden wij onze 
activiteiten en bestede gelden transparant op onze website, zoals je van een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) mag verwachten.   
 
 

Waarom is een structureel donateurschap zo belangrijk? 
 
Help mensen met darmkanker. Elk jaar worden 13.000 gezinnen geraakt door darmkanker. De kans 

is groot dat ook jij iemand kent. 

Help ons mee en steun ons, zodat we blijvend al deze mensen kunnen ondersteunen met onze 

hulplijn. We ervoor kunnen zorgen dat je zelf mee kunt beslissen over de zorg die bij je past. En we 

darmkanker zo goed mogelijk kunnen behandelen, het vroeg kunnen opsporen of waar mogelijk zelfs 

kunnen voorkomen.   

https://www.darmkanker.nl/steun-ons/ 

 

Wil jij je sterk maken voor een goed leven met en na darmkanker? Word vrijwilliger! 
Ben je geraakt door darmkanker? En wil jij je samen met ons inzetten voor een optimale kwaliteit van 

leven en zorg voor alle mensen met darmkanker en zij die moeten leven met de gevolgen ervan? Dan 

zijn we op zoek naar jou! 

Wij zoeken ervaringsdeskundigen met voldoende bagage om zich in te zetten als vrijwilliger. We 

kunnen op alle gebieden hulp gebruiken, dus wil je je voor ons inzetten? Neem dan contact met ons 

op en dan kijken we samen welke taak jij kunt oppakken. Mail: info@darmkanker.nl  

https://www.darmkanker.nl/steun-ons/
mailto:info@darmkanker.nl

