Overlevingscijfers van baarmoederkanker
Hoe vaak komt baarmoederkanker voor?
Baarmoederkanker komt redelijk vaak voor. In 2019 kregen 2.069 vrouwen de diagnose baarmoederkanker.

Hoe vaak komt baarmoederkanker voor per leeftijdsgroep?
Baarmoederkanker komt vooral voor bij vrouwen ouder dan 60 jaar.
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Wat is de overleving van baarmoederkanker?

Na 10 jaar zijn gemiddeld nog 77 van de 100 vrouwen in leven.
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Let op: dit zijn gemiddelde cijfers voor alle mensen met deze soort kanker. Jouw vooruitzichten kunnen anders zijn dan het gemiddelde. Bespreek dit met de
arts.

In welk stadium is baarmoederkanker bij de eerste diagnose?

Bij baarmoederkanker zijn er 4 stadia. Het stadium zegt iets over hoever de kanker is uitgebreid. Voor je prognose is het
belangrijk om te weten in welk stadium de ziekte is.
Het gaat hierbij om het stadium bij de eerste diagnose. Later in het ziekteproces kan het stadium nog veranderen. Lees meer
over de stadiumindeling bij baarmoederkanker.

De stadiumverdeling bij alle mensen die voor het eerst horen dat ze deze kankersoort hebben:
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Wat is de overleving van baarmoederkanker per stadium?
Van de vrouwen met baarmoederkanker stadium 1 zijn na 5 jaar nog gemiddeld 93 van de 100 vrouwen in leven. Bij stadium 2
zijn dat gemiddeld 75 van de 100 vrouwen. En bij stadium 3: 46 van de 100. Bij stadium 4 leven na 5 jaar gemiddeld nog 15 van de
100 vrouwen.
Let op: deze overleving geldt voor het stadium bij de eerste diagnose.
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Bespreek je vragen met de arts
Heb je vragen over deze cijfers? Of wil je weten hoe jouw vooruitzichten zijn? Bespreek dit met je arts. Je kunt deze pagina
printen en meenemen naar het gesprek.

Meer informatie over deze cijfers
Deze cijfers komen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit is een betrouwbare databank met gegevens van
mensen met kanker in Nederland.
Lees meer over deze cijfers en hoe ze tot stand komen
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