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Factsheet
Verwachte ontwikkeling chronische aandoeningen en tumorsoorten
De vergrijzing heeft grote impact op de Nederlandse gezondheidszorg. In 2021 was het aandeel 65plussers in Nederland bijna 20%. In 2035 is dit percentage naar verwachting gestegen naar ruim 25%. De
vergrijzing zorgt er onder meer voor dat het aantal mensen met een chronische aandoening verder zal
toenemen. Op basis van uitsluitend demografische ontwikkelingen zal in de periode 2020-2035 het aantal
mensen met dementie, hartfalen, maculadegeneratie en parkinsonisme het hardst stijgen. Met circa 50%
tot 60%. Ook op het gebied van oncologie zijn sterke stijgingen te verwachten de komende jaren. Veel
voorkomende kankervormen waarbij het aantal nieuwe patiënten relatief sterk zal stijgen zijn onder meer
blaaskanker, prostaatkanker en dikke darmkanker. De verwachte groei tussen 2021 en 2035 van de
incidentie van deze kankervormen ligt rond 25% tot 30%. Voor het verkrijgen van inzicht in de verwachte
ontwikkeling de komende jaren van het aantal mensen met verschillende vormen van chronische
aandoeningen en tumorsoorten in Nederland heeft Kompas in Zorg deze factsheet opgesteld.
Prevalentie en verwachte groei chronische aandoeningen 2020 - 2035
Verwachte groei prevalentie 2020 - 2035
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Incidentie en verwachte groei oncologievormen 2021 - 2035
Verwachte groei incidentie 2021 - 2035
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Ook laat deze factsheet zien dat het aantal mensen met een chronische aandoening en de verwachte
groei in Nederland niet overal hetzelfde is. Met name Zuid-Limburg, Zuid-Zeeland, Achterhoek/Oost
Veluwezoom en Oost-Groningen zijn regio’s met op dit moment relatief veel mensen met dementie,
hartfalen, maculadegeneratie en parkinsonisme, omdat in deze regio relatief veel ouderen wonen. Ten
aanzien van de verwachte groei is de komende jaren voor deze chronische aandoeningen juist in de
regio’s Flevoland, Utrecht en Amsterdam een sterke stijging te verwachten, omdat in deze regio’s het
aandeel ouderen relatief sterk toe gaat nemen.
Een uitgebreidere regionale analyse van de (ontwikkeling) van de demografie en chronische aandoeningen is voor abonnees te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in Zorg.
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