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In Nederland krijgt 20 procent van de bevolking huidkanker. Een bijzonder hoog percentage. In onze 

regio, Hollands-midden, is dit percentage zelfs bovengemiddeld hoog. Leiden valt in de hoogste 

categorie huidkanker van Nederland1. De afgelopen jaren is het aantal gevallen sterk toegenomen en 

dat gaat verder toenemen als we niet ingrijpen.  

De belangrijkste oorzaak van huidkanker is overmatige blootstelling aan UV-straling afkomstig van de 

zon of zonnebank. Daarom wordt door dermatologen geadviseerd om de schaduw op te zoeken, 

zonbeschermende kleding te dragen en zonnebrandcrème te smeren. In het laatstgenoemde advies 

worden dermatologen momenteel flink tegengewerkt door een groeiende groep mensen op sociale 

media. Zij verspreiden desinformatie over zonnebrandcrème. Voornamelijk jongeren worden hierdoor 

geraakt, terwijl dit juist de groep is met extra risico.  

In andere steden, zoals Wassenaar, wordt op dit probleem ingesprongen door als gemeente 

zonnebrandcrème gratis beschikbaar te stellen2. Ook is er een actieplan opgesteld door Stuurgroep 

Huidkankerzorg Nederland3 waarin maatregelen staan om het aantal gevallen van huidkanker terug 

te dringen. 

 

 

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde stelt het lid De Groot (D66) het College van 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden de volgende vragen: 

 

1. Is het College op de hoogte van het actieplan van Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland? 

 

2. Welke rol ziet het College voor zich om bij te dragen aan het voorkomen van huidkanker? 

 

3. Heeft het College eerder overwogen om zonnebrandcrème gratis in de stad beschikbaar te stellen?  

 

4. Is het College bereid om nog deze zomer te starten met een pilot door op twee punten (langs de 

Singelpark route en in de binnenstad) zonnebrandcrème aan te bieden? 

 

5. Is het College bereid om de inwoners en bezoekers van de stad te informeren over de risico’s van 

teveel blootstelling aan de zon? 

 
1 ‘Huidkanker Regionaal’, VZinfo.nl, https://www.vzinfo.nl/huidkanker/regionaal 
2 ‘Zonnebrandzuilen in centrum Wassenaar en bij strand Wassenaarseslag, ter voorkoming van huidkanker’, 

Leidsch Dagblad, 29 april 2022, 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20220429_71060907?utm_source=google&utm_medium=organic 
3 ‘Nationaal Actieplan Huidkanker’, NVDV, https://nvdv.nl/professionals/kwaliteit/nationaal-actieplan-

huidkanker 


