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Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
T. 02 733 68 68
info@kanker.be - www.kanker.be 
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker

Kankerinfo
VOOR AL UW VRAGEN OVER KANKER

0800 15 802

publicaties
kanker be/info.

Met wie kan ik erover 
praten?

Zoekt u hulp of andere informatie?
Hebt u er behoefte aan om uw hart eens te luchten?
Zoekt u informatie over een type kanker of de
behandelingsmogelijkheden?
Wilt u weten hoe u op een dienst van Stichting
tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo.
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen,
verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten)
nemen er de tijd voor iedereen die met kanker
geconfronteerd wordt.
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Voor wie is deze brochure 
bestemd?

Dit document is in de eerste plaats bedoeld voor
vrouwen die geconfronteerd worden met 
baarmoederkanker.

Na een kankerdiagnose wordt u overspoeld door
heel wat vragen en gevoelens. U wilt weten hoe
en waarom de ziekte zich ontwikkelt, welke de
noodzakelijke onderzoeken en behandelingen zijn en
hoeveel tijd deze in beslag gaan nemen …
U vraagt zich misschien af of genezing mogelijk is, of  
u ondanks de behandelingen een normaal leven kunt  
blijven leiden, of u zich zal moeten laten begeleiden … 
U vraagt zich af hoeveel de ziekte gaat kosten en
wat u beter wel of niet vertelt aan uw omgeving …
Op die en tal van andere vragen moeten geleidelijk
aan antwoorden komen, afhankelijk van geval tot
geval en de persoonlijke ontwikkeling bij elke patiënt.
Uw arts speelt hierin een essentiële rol.
Hij of zij is de enige die u correcte informatie kan
geven over uw situatie.

Deze brochure heeft niet de ambitie u alles te leren
over uw ziekte. Ze geeft u wel belangrijke algemene  
informatie over uw aandoening en de behandeling.
Ze kan u ook helpen de juiste vragen te stellen aan
uw arts of medisch team, als u meer wenst te weten
over uw specifieke situatie.
Vergeet ook uw naasten niet. Ook zij stellen zich
heel wat vragen. Dit document kan ook voor hen
interessant zijn.
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De aandoening kan dan behandeld worden voordat 
de kanker zich uitzaait.

Een laatste opmerking: een tumor hoeft niet altijd
een symptoom van kanker te zijn. Een tumor is een
massa cellen die al dan niet kankerachtig kan zijn.
Men spreekt respectievelijk van een kwaadaardige
(kanker) of goedaardige tumor (adenoom, cyste, …).

Zoekt u andere informatie over kanker? 
Bel dan gratis Kankerinfo op het nummer 
0800 15 802, van maandag tot vrijdag 
van 9 tot 18 uur.

Wat is kanker?

Kanker is het resultaat van een ernstige en complexe
verstoring van de werking van sommige cellen, die
zich op een ongecontroleerde en chaotische manier
delen, waardoor ze uiteindelijk het orgaan waarin
ze zich bevinden overnemen en andere zieke cellen
uitzaaien naar andere organen.

Oorzaak

Het is de ophoping van schade in een cel die het
kankerproces op gang brengt (carcinogenese).
Die schade kan onder andere veroorzaakt worden
door blootstelling aan chemische producten
(waarvan sigarettenrook de belangrijkste is), aan
omgevingsfactoren (natuurlijke of kunstmatige
ultraviolette stralen, bestraling, vervuiling), of aan
bepaalde virussen. Het is daarentegen bewezen dat
alcohol, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging
het risico op sommige kankertypes verhogen, net
als de professionele blootstelling aan verschillende
chemische producten. Er is zelden sprake van
erfelijke factoren en kanker is nooit besmettelijk.

Evolutie

Na een min of meer lange evolutietijd kunnen
sommige kankercellen zich losmaken uit de tumor en
zich verplaatsen naar andere delen van het lichaam,
via de bloed- of lymfevaten. Deze “secondaire”
kolonies worden uitzaaiingen genoemd.
Carcinogenese is meestal een traag proces dat
zich uitspreidt over verschillende jaren, soms zelfs
tientallen jaren, na de eerste celschade. Dat verklaart 
waarom het aantal gevallen van kanker stijgt met de 
leeftijd. En daarom is de vroegtijdige opsporing van 
bepaalde kankertypes ook zo belangrijk. 
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Er bestaan verschillende medische technieken om de 
baarmoeder te onderzoeken:
• het vaginale toucher;
• onderzoek van de baarmoederhals onder grote 

vergroting (colposcopie);
• hysterometrie (meten van de diepte van de 

baarmoeder holte);
• hysterografie (radiologisch onderzoek);
• hysteroscopie (beeldvorming van de baarmoeder-

holte met een optische buis);
• coelioscopie (optische buis ingebracht doorheen de 

buikwand);
• CT-scan van het bekken;
• MRI van het bekken (magnetische resonantiescan).

Baarmoedergezwellen kunnen goedaardig (fibromen, 
poliepen) of kwaadaardig (kanker) zijn. Het meest 
voorkomende symptoom bij baarmoedergezwellen 
is menorragie (abnormaal hevige bloeding tijdens de 
menstruatie) en/of metrorragie (bloedingen die zich 
buiten de regels of na de menopauze voordoen).

Wat anatomie 

De baarmoeder is het vrouwelijk voortplantings-
orgaan dat de bevruchte eicel ontvangt en ervoor 
zorgt dat ze kan groeien. De baarmoeder is ongeveer 
10 cm groot. Ze bevindt zich in het kleine bekken 
tussen de blaas en de endeldarm. Het grootste deel 
ervan heet baarmoederlichaam en mondt uit in twee 
“slurfen” waaraan de ligamenten gehecht zijn die de 
baarmoeder op haar plaats houden.

De baarmoeder is een hol orgaan met wanden, 
gevormd uit spiervezels. De baarmoederholte is 
bekleed met een slijmvlies dat endometrium of 
baarmoederslijmvlies heet. Van bij de puberteit tot 
de menopauze komt onder de invloed van hormonen, 
aangemaakt door de eierstokken, het slijmvlies 
regelmatig los tijdens de regels. Het onderste deel 
van de baarmoeder, de baarmoederhals, mondt uit in 
de vagina.

 Het urogenitaal stelsel bij de vrouw

	 a)	eileider	 d)	baarmoeder
	 b)	eierstok	 e)	baarmoederhals
	 c)	urineblaas	 f)	vagina

a
b

d
e

f

c
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• zwaarlijvige vrouwen in de menopauze, vooral als  
er in hun familie kanker van het baarmoeder-
slijmvlies, borstkanker, eierstokkanker of 
darmkanker voorkomt;

• vrouwen die pas na hun tweeënvijftigste hun   
menopauze kregen;

• vrouwen die nog niet in de menopauze zitten   
en bepaalde ovulatieproblemen hebben (bijv.  
syndroom van microscopische policysten in de 
eierstokken);

• vrouwen die jarenlang tamoxifen (hormonale   
behandeling bij borstkanker) gebruiken.

Het nut van dergelijke opvolging zal individueel door 
de behandelende arts worden besproken. 

Cijfers en risicofactoren

Kanker van het baarmoederlichaam (baarmoeder-
slijmvlies- of endometriumkanker) is de vierde meest 
voorkomende kanker bij vrouwen (na borstkanker, 
darmkanker en longkanker). In 2012 werden 1454 
nieuwe gevallen ervan geregistreerd in België.

Baarmoederslijmvlieskanker doet zich vooral 
voor bij oudere vrouwen (na de menopauze) met 
overgewicht, die nooit kinderen hebben gehad. 
Toch stellen we een groeiend aantal gevallen vast 
bij jonge vrouwen die geen van die risicofactoren 
vertonen. Elke verhoging van de invloed van de 
œstrogenen (vrouwelijke hormonen) verhoogt het 
risico op kanker van het baarmoederslijmvlies. 
Die “hyperœstrogenie” kan bijvoorbeeld te maken 
hebben met zwaarlijvigheid, een gezwel dat 
œstrogenen afscheidt, of bepaalde geneesmiddelen 
(tamoxifen).

Omwille van vroegtijdige symptomen onder de 
vorm van bloedingen buiten de regels of abnormaal 
overvloedige bloedingen, kunnen dokters 
baarmoederslijmvlieskanker vaak al in een vroeg 
stadium opsporen. Tot vandaag bestaat er geen 
speciale systematische opsporing bij vrouwen die 
geen symptomen vertonen.

Er kan wel een bijzondere opvolging worden 
voorgesteld bij vrouwen met een erfelijke genetische 
afwijking (syndroom van Lynch of HNPCC) die een 
hoger risico hebben op deze kanker. 

De volgende vrouwen hebben eveneens een hoger 
dan gemiddeld risico:
• vrouwen in de menopauze die al lang œstrogenen 

nemen;
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Symptomen

Vrouwen die de volgende symptomen hebben, zijn 
verdacht op kanker van het baarmoederslijmvlies:
• vaginale bloedingen tijdens of na de menopauze;
• etterverlies door de baarmoederhals na de  

menopauze;
• aanwezigheid van baarmoederslijmvliescellen in 

het uitstrijkje, zelfs als er zich geen andere 
symptomen voordoen;

• bloedingen tussen twee menstruaties.

In deze gevallen dient de baarmoederholte 
onderzocht te worden om een biopsie af te nemen 
voor diagnose. Dat kan ambulant gebeuren met 
afname van een endometriumbiopsie al dan niet 
voorafgegaan door een diagnostische hysteroscopie. 
Zo nodig, zal daarna een hysteroscopie met biopsie-
curettage worden uitgevoerd onder algemene 
narcose om de diagnose van kanker te bevestigen of 
te weerleggen.
 
Als een vrouw één of meerdere van de volgende 
tekens vaststelt, dient ze haar dokter te raadplegen:
•  moeilijk of pijnlijk urineren;
•  pijn bij geslachtsbetrekkingen;
•  pijn in de onderbuik.

Opsporing

Het uitstrijkje (gebruikt voor de opsporing van 
baarmoederhalskanker) is geen opsporingstest voor 
baarmoederslijmvlieskanker. Slechts bij de helft van 
de vrouwen met endometriumkanker is het uitstrijkje 
abnormaal. De aanwezigheid van slijmvliescellen in 
het uitstrijkje van een vrouw in de menopauze zal 
wel de aandacht van de arts trekken. Normale
endometriumcellen in het uitstrijkje wijzen in een 
bepaald aantal gevallen op een overdreven groei van 
het baarmoederslijmvlies (prekankerstadium) of op 
kanker. Als die cellen atypisch zijn, neemt het risico 
toe dat de patiënt kanker heeft.

In de praktijk hebben artsen twee methoden om 
risicovrouwen op te sporen:
• de transvaginale echografie (schat de dikte van het 

baarmoederslijmvlies in); 
• de biopsie van het baarmoederslijmvlies. 

Bij verdachte resultaten of symptomen zal de arts  
beslissen om een hysteroscopie uit te voeren 
(bekijken van de baarmoeder met een optische 
minibuis) en een biopsie via curettage.
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Prognosefactoren

De prognose hangt af van welke graad van tumorale 
uitzaaiing vastgesteld wordt bij de chirurgische 
ingreep (chirurgisch stadium). Daarna gaat men 
over tot een ‘staging’, waarmee men de kanker kan 
klasseren volgens zijn stadium - van 1 tot 4. Dat 
gebeurt in functie van de locoregionale uitbreiding 
van de ziekte of de aanwezigheid van metastasen 
(uitzaaiingen). Een aantal klinische en histologische 
(aard van het kankerweefsel) factoren hebben ook 
een belangrijke voorspellende waarde. Ze laten toe 
om de behandeling te individualiseren.

Leeftijd

Meestal hebben jongere vrouwen meer kans om te 
genezen dan oudere vrouwen.

Histologisch type

Vanuit histologisch standpunt onderscheiden we 
twee grote groepen van kankers van de baarmoeder:
• Klassieke adenocarcinomen die ontstaan in het 

baarmoederslijmvlies. Deze vertegenwoordigen de 
overgrote meerderheid (95%) van de kankers van 
de baarmoeder.

• De sarcomen die zich ontwikkelen vanuit de baar-
moeder spier. Deze kankers zijn veel zeldzamer en 
worden daarom niet in deze brochure beschreven.

Bijzondere verbanden

Er bestaat een zeer significante correlatie tussen 
het celtype van het gezwel, de graad van invasie 
van het baarmoederslijmvlies en de prognose 
van de kanker. Sterke celafwijkingen en een diepe 
infiltratie hangen samen met een verhoogd risico op 
lymfeklieruitzaaiingen.

Manieren van uitzaaiing

Baarmoederslijmvlieskanker zaait op de volgende 
manieren uit:

Uitzaaiing in naburige structuren
Directe uitzaaiing in naburige weefsels is de meest
voorkomende vorm van uitzaaiing bij baarmoeder-
slijmvlieskanker. De baarmoederhals, de eierstokken, 
de eileiders en de vagina kunnen worden 
overwoekerd. Tumorcellen kunnen via de eileiders 
ook de buikvliesholte aantasten.

Uitzaaiing via de lymfe 
Verantwoordelijk voor de uitzaaiing van kanker van 
het baarmoederslijmvlies in de lymfeklieren.

Uitzaaiing via het bloed
Die vorm komt in vroege stadia van de ziekte zeer 
zelden voor. Als het toch gebeurt, is ze voornamelijk 
verantwoordelijk voor longuitzaaiingen, maar soms ook 
voor uitzaaiingen in de lever, de hersenen of de botten.

1312



Behandelingen

Het uitgangsprincipe bij de behandeling van 
baarmoederslijmvlieskanker is een multidisciplinaire 
aanpak waarbij alle betroffen medische specialisten 
betrokken zijn. Een volledige hysterectomie met 
verwijdering van de aanhangsels is dan vaak de 
eerste fase. Naast die operatie krijgen bepaalde 
vrouwen nog radiotherapie om het risico op lokaal 
herval te beperken en eventuele microscopische 
tumorhaarden in de lymfeklieren van het bekken te 
vernietigen.
De combinatie van die twee technieken (chirurgie en 
radio therapie) kan men van geval tot geval bepalen in 
functie van de vernoemde prognosefactoren.
Indien nodig kan de combinatie chirurgie/radio-
therapie van geval tot geval aangevuld worden 
door chemotherapie (geneesmiddelen met als doel 
kankercellen te doden). Ook hormoonbehandelingen 
kunnen in bepaalde situaties aangewezen worden.

De COZ, een partner tijdens heel uw 
behandeling

In het kader van het Nationaal Kankerplan werd
een speciale functie in het leven geroepen:
de ”oncocoach” of ”coördinator oncologische
zorgen” (COZ). Deze gespecialiseerde 
verpleegkundige is uw contactpersoon tijdens 
het verloop van uw behandelingen. U zult 
namelijk hoogstwaarschijnlijk bij verschillende 
ziekenhuisdiensten, artsen enz. langsgaan, maar 
uw COZ zal heel de behandeling lang dezelfde 
persoon blijven. Hij of zij maakt integraal deel 
uit van uw zorgteam, neemt deel aan alle 
vergaderingen die over u gaan en coördineert 
al uw afspraken. Uw COZ is steeds bereikbaar 
via telefoon of mail, om al uw vragen te 
beantwoorden.

De hormoonreceptoren

De analyse van de hormoonreceptoren voor 
œstrogeen en progesteron is belangrijk:
•  Ze zijn een onafhankelijke prognosefactor die  

niets te maken heeft met het klinische stadium. 
Vrouwen met een kanker die gekenmerkt is door 
de aanwezigheid van hormoonreceptoren, hebben 
betere vooruitzichten.

• De aanwezigheid van hormoonreceptoren voor 
progesteron laat toe om te voorspellen hoe een  
kanker waarschijnlijk zal reageren op een behan-
deling op basis van progesteron. Dat betekent 
een geweldige hulp in de keuze tussen een 
progestatieve behandeling met een hoge dosis of 
chemotherapie.
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Classificatiesysteem van tumoren 
(TNM of Tumor – Node – Metastasis)

De bepaling van het stadium gebeurt meestal 
volgens het TNM-systeem:
 • T verwijst naar de grootte en de eventuele 

plaatselijke uitbreiding van de tumor.
 • N duidt aan of de kanker uitgezaaid is naar de 

lymfeklieren (of nodes in het Engels) dichtbij 
de primaire tumor.

 • M verwijst naar de aanwezigheid van 
metastasen in andere delen van het lichaam.

Elke letter wordt gevolgd door een cijfer of een
andere letter:
 • De cijfers 0 tot 4 geven de graad van 

uitbreiding aan.
 • De letter X betekent “kan niet worden 

geëvalueerd” omdat de informatie niet  
beschikbaar is.

 • De letters ‘is’, die staan voor “in situ”, kunnen 
volgen op de T en betekenen dat de tumor 
beperkt is tot de cellaag waarin hij is ontstaan.

Stadium I

De eerste behandeling is chirurgisch: een volledige 
hysterectomie met bilaterale verwijdering van de 
aanhangsels. Het verwijderen van de aanhangsels 
(eierstokken en eileiders) is belangrijk, vermits ze een 
haard van microscopische uitzaaiingen kunnen zijn. 
Bovendien lopen vrouwen met een adeno-carcinoom 
van het baarmoederslijmvlies een verhoogd risico op 
eierstokkanker.

Oppuntstelling voor de ingreep

Voor elke operatie zal een anesthesist de patiënte 
ontmoeten. Hij zal nog preoperatieve onderzoeken 
(bloedafname, radiografie van de borstkas en 
elektrocardiogram) kunnen voorstellen. Van geval tot 
geval kunnen nog andere onderzoeken aangewezen 
zijn. Op een echografie kunnen beelden van de 
lever en de nieren worden bekeken om mogelijke 
afwijkingen vast te stellen. 
Een cystoscopie (visualisering van de urineblaas) en/of  
een sigmoïdoscopie (visualisering van het uiteinde 
van de dikke darm) zijn noodzakelijk als er zich 
mogelijk uitzaaiingen in bevinden. Een coloscopie 
(onderzoek van de dikke darm) zal aangeraden 
worden als er recent bloed in de stoelgang 
werd aangetroffen of bij een verandering in de 
darmtransit. Een scan van de onderbuik en van het 
bekken, alsook een NMR (nucleaire magnetische 
resonantie) kunnen de metastatische en lokale 
uitzaaiing bepalen, met name in de klieren van de 
onderbuik en van het bekken.
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Stadium II

Wanneer zowel de baarmoeder als de 
baarmoederhals klinisch gezien overwoekerd zijn 
door een kankergezwel van het baarmoederslijmvlies 
en de rest van de uitzaaiingsbalans negatief uitvalt, 
zijn er twee behandelingen mogelijk:

• Een uitgebreide heelkundige ingreep, met name 
een radicale, uitgebreide hysterectomie met 
verwijdering van de lymfeklieren in het bekken 
en het steunweefsel rondom de baarmoeder 
samen met het bovenste deel van de vagina. De 
bedoeling is niet enkel de baarmoeder weg te 
nemen, maar ook al de risicoweefsels errond die 
kunnen zijn aangetast door de kanker. Aanvullende 
behandeling (radiotherapie) gebeurt op dezelfde 
basis als voor endometriale carcinomen van 
stadium I.

• Curietherapie of brachytherapie (radiotherapie 
met implantaten) voor de operatie, gevolgd door 
een hysterectomie en een verwijdering van de 
lymfeklieren in het bekken. Dit schema berust op 
het principe dat curietherapie voor de operatie 
de kankercellen in de baarmoederhals en de 
steunbanden errond zal vernietigen. Zo zal de 
chirurgische ingreep aan het bekken minder 
radicaal zijn.

Stadia III en IV

Een kanker van het baarmoederslijmvlies kunnen 
we op verschillende basissen in stadium III of IV 
klasseren:
• overwoekering van de vagina en de naburige   

weefsels;

Tijdens de ingreep wordt de buikholte systematisch 
verkend, met bijzondere aandacht voor de lymfeklieren 
langs de aorta en de bekkenlymfeklieren. Er zijn 
nu voldoende betrouwbare gegevens om deze 
heelkundige ingreep uit te voeren door middel van 
klassieke laparoscopie of robotgeassisteerd.

In bepaalde gevallen bestaat risico op uitbreiding 
van het gezwel naar de lymfeklieren zodat 
het gerechtvaardigd is deze lymfeklieren in de 
afvoergebieden te verwijderen (lymfadenectomie). 
Het kan gaan om lymfeklieren in het bekken en/of 
langsheen de holle ader (vana cava) en de aorta.

In andere gevallen verwijdert men van bij het begin  
van de ingreep de opgezette lymfeklieren die macro-
scopisch verdacht zijn. Als het microscopisch onderzoek  
van deze klieren bevestiging brengt van overwoekering 
door kankercellen, zal het aangewezen zijn om een 
aanvullende behandeling te overwegen tijdens een 
multidisciplinair consult (aanvullende behandeling met 
radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van 
beide).

Aanvullende radiotherapie (na de operatie) verbetert  
gevoelig de lokale controle over het gezwel (lager  
risico op herval, zonder invloed op de genezings-
kansen). Naargelang het geval komen de volgende 
technieken in aanmerking:
•  bestraling van de binnenkant van de vagina met 
 curietherapie of brachytherapie (plaatsen van   
 radioactief materiaal in de vagina);
•  externe radiotherapie van het bekken.
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Bijzondere omstandigheden

Het kan gebeuren dat kanker van het baarmoeder-
slijmvlies vastgesteld wordt na een hysterectomie 
om een andere reden dan kanker. De gevolgen 
van zo’n toevallige ontdekking hangen af van de 
prognosefactoren (zie p. 13). Het type letsel bepaalt 
het type opvolging:

• Letsel van histologische graad I of II met 
oppervlakkige invasie van de baarmoederspier: 
geen aanvullende behandeling buiten een 
bilaterale verwijdering van de aanhangsels. Dat is 
vooral belangrijk bij patiënten bij wie borstkanker, 
eierstokkanker of dikkedarmkanker in de familie 
voorkomt.

• Elk ander letsel vergt een tweede operatie 
met verwijdering van de aanhangsels en/of 
lymfeklieren, gevolgd door geïndividualiseerde 
aanvullende radiotherapie van meet af aan of op 
basis van de resultaten van de stadiëring.

Bijkomende kanker van het 
baarmoederslijmvlies en de eierstok

Het komt wel eens voor dat kanker van het 
baarmoederslijmvlies samen met eierstokkanker 
microscopisch wordt gediagnosticeerd. Als de celaard 
van het baarmoederslijmvliesgezwel en het gezwel in 
de eierstok verschilt, zullen de behandelingen apart 
gebeuren.

• overwoekering van de eierstokken of eileiders;
• overwoekering van de lymfeklieren;
• uitzaaiingen op afstand. 

In die gevallen is het belangrijk de behandeling zo 
goed mogelijk te individualiseren.

Als de ziekte lokaal gezien beperkt lijkt tot de baar -
moeder, maar als er uitzaaiingen op afstand aanwezig  
zijn, zal er een hysterectomie worden uitgevoerd om 
het primaire gezwel te verwijderen en bloedingen te 
stoppen. De aanvullende behandeling zal dan ofwel 
een hormoontherapie, ofwel een chemotherapie 
zijn. De keuze hangt af van de kenmerken van de 
hormoonreceptoren en de toestand van de patiënt.

Indien het kankergezwel en de uizaaiingen (lymfe-
klieren, eierstokken, buikvlies, buikvliesplooien) 
kunnen worden weggenomen, zal van meet af aan 
of na chemotherapie (zogenaamde neo-adjuvante) 
een operatie worden voorgesteld om zoveel mogelijk 
kankerweefsel te verwijderen (cytoreductie of 
debulking). Op een multidisciplinair consult zal ook 
worden besproken of aanvullende behandelingen 
(chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie) 
aangewezen zijn.

2120



Behandeling bij herval

De behandeling bij herval van baarmoederslijm-
vlieskanker gebeurt volledig geïndividualiseerd. Bij 
beslissingen inzake de behandelingen volgt men 
bepaalde algemene regels:

• Chirurgie kan soms worden overwogen bij 
vrouwen die een laattijdig herval vertonen, beperkt 
tot de binnenkant van de vagina, en die in het 
verleden een aanvullende radiotherapie hebben 
gehad en bij wie zich buiten het bekken geen 
uitzaaiingen voordeden. 

• De behandeling van elk ander geval van herval zal 
eerst worden besproken op een multidisciplinair 
consult om na te gaan of een operatie om het gezwel  
te verkleinen, radiotherapie, chemotherapie, hormoon -
therapie of een combinatie aangewezen is.

Zeer goed gedifferentieerd kankergezwel 
van het baarmoederslijmvlies bij jonge 
vrouwen

Occasioneel komen kankergezwellen van 
het baarmoederslijmvlies ook voor bij jonge 
vrouwen (jonger dan dertig), meestal in 
combinatie met talrijke microscopische cysten 
op de eierstokken. Heel wat van die letsels zijn 
behoorlijk gedifferentieerd en beperkt tot het 
baarmoederslijmvlies. In die omstandigheden 
kan een proefbehandeling met hoge doses 
progestatieven worden opgestart, als de vrouw 
vruchtbaar wil blijven.

Enkele maanden later volgt dan opnieuw een 
biopsiecurettage. Blijken de afwijkingen nog 
aanwezig te zijn, dan moet er een definitieve 
behandeling met chirurgie komen (hysterectomie). 
Valt de biopsie normaal uit, dan kan van een operatie 
worden afgezien maar is een strikte opvolging 
noodzakelijk.
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Opvolging na het einde van 
de behandeling

Na het einde van hun behandeling moeten de 
patiënten gedurende de eerste twee jaar om de 
drie maanden een onderzoek ondergaan, en daarna 
om de zes maanden. Dat bestaat uit een algemeen 
klinisch onderzoek en een volledig gynaecologisch 
onderzoek. Radiologische onderzoeken zijn enkel 
nodig, als uit symptomen een mogelijk herval zou 
blijken.

Genezing of remissie?

Bij baarmoederkanker worden de kansen op genezing  
voor een groot deel bepaald door het soort gezwel 
(histologisch type), de graad van invasie van naburige  
weefsels en het al dan niet bestaan van uitzaaiingen. 

U zult uw artsen waarschijnlijk horen spreken over
remissie en niet over genezing.
Remissie is een verbetering van uw toestand, met
een vermindering van de tekenen die wijzen op
kanker. Wanneer alle tekenen van de ziekte zijn
verdwenen, spreken we van volledige remissie. Dit
betekent niet altijd dat de ziekte volledig en definitief
werd uitgeroeid.

Zelfs in dit stadium kunnen enkele kwaadaardige
cellen hebben overleefd, maar zijn ze te klein om te
worden opgemerkt bij de onderzoeken. Enkel de tijd
zal kunnen uitwijzen dat dit niet het geval is. Enkel
dan kan men spreken van genezing.
Hoe lang moet men wachten? Alles hangt af van
het type kanker. De grens werd willekeurig gelegd
op 5 jaar, maar het is niet altijd nodig om zo lang te
wachten om te kunnen spreken van genezing. Vraag
aan uw arts hoe het zit voor uw specifiek geval. Hoe
langer de remissie duurt, hoe groter de kans op
definitieve genezing.

Therapie met vervangende 
hormonen na behandeling

Œstrogenen zijn meestal na baarmoeder-
slijmvlieskanker tegenaangewezen. Toch is 
die contra-indicatie niet absoluut in bepaalde 
omstandigheden. Bij patiënten met een kanker 
met goede prognose (ziekte in stadium I en een 
lage histologische graad) kan een vervangende 
hormoontherapie met combinatie van œstrogeen en 
progesteron worden voorgesteld. 

Vooral voor jongere vrouwen is inname van 
hormonen belangrijk na een behandeling voor 
baarmoederslijmvlieskanker met een goede 
prognose om hen te beschermen tegen het risico op 
botontkalking.
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Nog enkele tips

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een vaak voorkomende bijwerking
van kanker en/of van de kankerbehandelingen. Deze
vermoeidheid verdwijnt meestal na het einde van de
behandelingen. Soms echter hebben patiënten er
nog lang nadien last van. Praat erover met uw arts
en medisch team, ze kunnen u helpen om de effecten
ervan tegen te gaan.

Een gebrek aan activiteit is een van de vele mogelijke
oorzaken van deze vermoeidheid. Daarom stelt
Stichting tegen Kanker Rekanto voor, een bewegings
programma aangepast aan patiënten tijdens hun 
behandeling of tot een jaar na het einde van de 
behandelingen. Het programma geeft u meer
energie, waardoor de dagelijkse inspanningen terug
vlotter zullen verlopen. Meer informatie vindt u op 
www.rekanto.be.

Pijn verlichten

Er is geen pijn die specifiek geassocieerd kan worden
met kanker, aangezien het niet de tumor zelf is die
pijn doet, maar zijn effect op de andere weefsels
(samendrukken, binnendringen, …).
Pijn kan en moet behandeld worden. Het is belangrijk
de pijn exact te beschrijven aan de arts of het
verzorgend personeel zodat zij de behandelingen
kunnen aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Volg
altijd precies hun aanbevelingen, zeker wat betreft
de voorgeschreven dosis pijnstillers.
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Blijven eten en ervan genieten

Bij kanker is het vooral belangrijk gewichtsverlies,
of –toename, te vermijden en te genieten van eten
en drinken. Probeer daarom je eigen eetgewoonten
aan te houden. Volg zeker niet op eigen initiatief een
zogezegd antikankerdieet. De werkzaamheid ervan
is verre van bewezen en je loopt het risico je lichaam
te verzwakken. Wees ook voorzichtig met het nemen
van voedingssupplementen. Sommige kunnen
neveneffecten van de behandeling versterken of de
goede werking ervan verstoren.

Merk je veranderingen in je gewicht? Maakt de
behandeling en haar nevenwerkingen het moeilijk
je eetpatroon aan te houden? Heb je vragen
over voeding(supplementen)? Vraag het advies
van de diëtist op de afdeling oncologie. Stichting
tegen Kanker biedt verder heel wat tips en een
adressengids met oncodiëtisten op haar website
www.kanker.be/voeding-bij-kanker.
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Het belang van goede moed

Na het einde van een kankerbehandeling voelt men
tegenstrijdig genoeg vaak een grote leegte: men
verliest het vaak warme contact met het zorgteam
en men krijgt geen goedbedoelde aanmoedigingen
meer. U moet terug aarden in het “gewone” leven,
soms terug beginnen werken, en toch voelt u zich als
een schipbreukeling na een avontuur dat moeilijk te
beschrijven valt.
Als u het lastig heeft, hou het dan niet allemaal voor
uzelf. Praat erover met een naaste, iemand van het
zorgteam, met een psycholoog of met de leden van
een patiëntvereniging.

Binnen het kader van het Nationaal Kankerplan heeft
u recht op gratis psychologische ondersteuning in
het ziekenhuis. Stichting tegen Kanker biedt ook
bijkomende psychologische coaching aan (zie
www.kanker.be of Kankerinfo op 0800 15 802).

Het belang van de vertrouwensrelatie met 
uw verzorgers

Deze brochure geeft zeker geen antwoord op alle
vragen die u zich stelt en die u zich nog zult stellen
tijdens uw ziekte. Dat was ook niet de bedoeling.
U zal heel wat professionals ontmoeten vanaf nu:
artsen, verpleegkundigen en anderen. Aarzel nooit
hen vragen te stellen en blijf uw vragen herhalen tot
u een bevredigend antwoord heeft gekregen. Het
is absoluut noodzakelijk een echte dialoog met hen
op te bouwen. Zo zult u samen met hen en in alle
vertrouwen beslissingen kunnen nemen tijdens uw
behandeling.
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Op www.kanker.be vindt u:

• bijkomende informatie over de ziekte, de
 behandelingen, de bijwerkingen
• tips om beter om te gaan met uw ziekte:
 voeding, schoonheid …
• de gegevens van al onze
 patiëntbegeleidingsdiensten
• heel wat brochures en folders die u kunt
 bekijken en/of bestellen

U kunt onze publicaties ook bestellen per
telefoon op 02 733 68 68 of per e-mail
op info@kanker.be

Importance d’une relation de

confiance avec ceux qui vous soignent

Cette brochure n’a pas, et de loin, répondu à 
toutes les questions que vous vous posez ou que 
vous vous poserez au fil de l’évolution de votre 
maladie.
Ce n’était pas son but.

Par ces explications générales, nous avons essayé 
de vous faire mieux comprendre les aspects 
principaux de la maladie et des traitements. Vous
êtes ainsi mieux à même de poser les questions
qui vous préoccupent à votre médecin. Lui seul
est en mesure de vous préciser l’évolution de
votre cas.

Encore faut-il vous souvenir que la médecine 
n’a pas toujours des réponses absolues à toutes 
les questions, puisqu’un patient n’est jamais 
entièrement comparable à son voisin.

N’hésitez cependant jamais à interroger votre 
médecin et, si nécessaire, à répéter vos questions
jusqu’à obtenir une réponse compréhensible…
Cela vous aidera à construire un véritable 
dialogue, bien nécessaire pour faire face à la 
maladie, et à prendre de commun accord ou en 
toute confiance les décisions qui s’imposent.

Stichting tegen Kanker:  
één missie, drie doelstellingen

Stichting tegen Kanker heeft slechts één  
ambitie: zoveel mogelijk vooruitgang maken in  
de strijd tegen kanker.

Om dat mogelijk te maken werken we op  
drie niveaus:

 • Wij financieren het kankeronderzoek in  
België 
Om de genezingskansen te verhogen, 
financieren wij het werk van onderzoekers 
in de grote onderzoekscentra in ons land, 
voornamelijk universiteiten.

 • Wij bieden sociale begeleiding, financiële 
steun en informatie aan patiënten en hun 
naasten 
Om de levenskwaliteit van mensen met  
kanker te verbeteren, bieden wij informatie, 
sociale hulp en ondersteuning aan 
personen met en na kanker en hun naasten.

 • Wij promoten een gezonde levenswijze, 
preventie en opsporing door het breed 
verspreiden van wetenschappelijk 
gevalideerde informatie 
Om het risico op kanker te verminderen, 
moedigen wij het publiek aan om een 
gezonde levenswijze aan te nemen en deel 
te nemen aan opsporingsprogramma’s. 
Daarom verspreiden wij op brede schaal 
wetenschappelijk gevalideerde informatie.
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