
Huidkanker:  
niet-melanoom
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LMet 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.

Stichting van openbaar nut
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.



Voor wie is deze brochure 
bestemd?

Dit document is in de eerste plaats bedoeld voor 
mensen die lijden aan huidkanker (niet-melanoom).

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 van elke patiënt.
Uw arts of uw medisch team zullen zondermeer 
een belangrijke rol spelen. Zij zijn de enigen die u 
correcte informatie kunnen 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.

Deze brochure behandelt verschillende types van 
huidkanker, met uitzondering van de melanomen 
(een andere brochure behandelt specifiek de 
melanomen).
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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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wat anatomie

Onze huid heeft verschillende taken:
• de huid beschermt ons lichaam, bijvoorbeeld  

tegen infecties en ultraviolette stralen (UV),
• via de huid kunnen we signalen uit onze 

omgeving waarnemen: de huidzenuwen geven de 
zintuiglijke, temperatuurs- en pijnprikkels door 
aan de hersenen, die deze prikkels “vertalen” in 
gevoelens,

• de huid speelt een essentiële rol in het regelen van 
de lichaamstemperatuur, vooral door de werking 
van de zweetklieren (transpiratie).

Onze huid bestaat uit drie lagen. De bovenste laag is 
de opperhuid, de tussenlaag noemen we lederhuid 
en de onderste laag wordt onderhuids bindweefsel of 
onderhuid genoemd. 

1

2
3 a
4

b

c

Doorsnede van de huid 

 1. haartjes 
 a)  opperhuid: b) lederhuid
  2. hoornlaag c) onderhuid
  3. plaveiselcellen 
  4. kiemlaag
  

De cellen van de opperhuid worden keratinocyten 
genoemd. 
Enkel de keratinocyten van de kiemlaag van de 
opperhuid kunnen zich vermenigvuldigen. Zij liggen 
aan de oorsprong van de nieuwe huidcellen.
Gedurende ongeveer een maand migreren deze 
nieuwe cellen naar boven terwijl ze veranderen 
van vorm. Ze worden altijd maar platter. Zodra ze 
aan de oppervlakte van de huid verschijnen, is hun 
levenscyclus rond en zijn ze enkel nog kleine zakjes 
keratine (hoorn). Het organisme ontdoet zich hiervan 
onder de vorm van fijne schilfertjes. De aanmaak 
van nieuwe cellen en het afstoten van dode cellen 
houden elkaar constant in evenwicht.

De pigmentcellen of melanocyten bevinden zich 
op de grens van de diepe laag van de opperhuid en 
van de lederhuid. Onder invloed van de ultraviolette 
stralen afkomstig van de zon (of van ultraviolette 
lampen), maken de melanocyten bruine pigmenten 
aan die daarna worden opgevangen door de 
keratinocyten, waardoor we “bruinen”.

De lederhuid bestaat uit bindweefsel. Daarin 
bevinden zich: de zweetklieren (die zweet 
produceren), haarfollikels samen met talgklieren, 
bloed- en lymfevaten, zintuigcellen en 
zenuwuiteinden. De onderhuid speelt vooral een 
ondersteunende en isolerende rol en bestaat vooral 
uit vetweefsel.
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Cijfers en risicofactoren

Huidkankers (andere dan melanomen)

Deze brochure behandelt de twee meest voorkomende  
vormen van huidkanker die zich ontwikkelen uit  
de cellen van de opperhuid (keratinocyten): het  
basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom. Deze 
huidkankers vertegenwoordigen ongeveer 80% van 
alle gevallen van huidkanker. 

Ze komen dus veel vaker voor – maar zijn minder  
bedreigend – dan de melanomen, die zich ontwikkelen  
uit de pigmentcellen (melanocyten). De melanomen 
vertegenwoordigen ongeveer 10% van de gevallen 
van huidkanker. Ze worden besproken in een aparte 
brochure.

De overige 10% zijn relatief zeldzame vormen die 
niet worden besproken in deze brochure. 

De grote meerderheid van de vlekken op de huid zijn 
niet kankerachtig: wratten, pigmentvlekken, enz. zijn 
volledig goedaardige letsels. 
Sommige kunnen zich echter ontwikkelen in kanker, 
zoals een naevus (schoonheidsvlek). Ze moeten 
worden gecontroleerd en eventueel weggehaald.

Basaalcel- en plaveiselcelhuidkanker komen even 
vaak voor bij mannen als bij vrouwen. 

risicofactoren

Een overweldigende meerderheid van de huidkankers  
(melanomen EN carcinomen) verschijnen na een  
excessieve blootstelling aan natuurlijke ultra-
violette stralen (de zon) of kunstmatige uv-stralen 
(solarium, zonnebank, ultraviolette lampen).

ultraviolette stralen in kleine doses zijn belangrijk 
voor onze gezondheid: ze helpen de synthese van 
vitamine D door ons lichaam, die een belangrijke rol  
speelt in de stevigheid van onze beenderen en in de  
bescherming tegen heel wat ziekten. UV-stralen 
kunnen ook een heilzaam effect hebben op sommige 
huidaandoeningen zoals acne, psoriasis en bepaalde 
vormen van eczeem. Maar het staat vast dat over-
dreven blootstelling aan ultraviolette stralen, zowel 
natuurlijk als kunstmatig, schadelijk zijn voor de 
huid, aangezien ze de veroudering versnellen en 
bijdragen tot de ontwikkeling van kanker.

Bij blootstelling aan de zon, activeert de huid een 
aantal beschermingsmechanismen:
• de huid wordt dikker: zo kunnen de ultraviolette 

stralen minder diep in de huid dringen.
• de huid bruint: het bruinen is bedoeld om de ultra-

violette stralen zoveel mogelijk tegen te houden. 

De efficiëntie van deze beschermingsmechanismen 
varieert naargelang het individu. Mensen met een 
natuurlijk lichte huid zijn minder goed beschermd 
tegen de ultraviolette stralen. Wanneer zij zich 
overvloedig blootstellen aan de zon en/of intensief 
gebruik maken van UV lampen, zullen zij meer lijden 
onder de schadelijke gevolgen dan wie een natuurlijk 
donkere huid heeft.
Daarom komt huidkanker vaker voor bij mensen met  
een lichte huid, bij mensen die buiten werken (land-
bouwers, tuiniers, zeevaarders) en bij kaukasische 
mensen die lang in de tropen hebben gewoond.
Gekleurde mensen (van Afrikaanse, Aziatische of 
Zuid-Amerikaanse oorsprong bijvoorbeeld) zijn 
natuurlijk beter beschermd tegen UV-stralen en 
krijgen minder vaak huidkanker.
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Symptomen

De meeste van de symptomen die u in dit hoofdstuk 
vindt, wijzen meestal op niet al te ernstige gezond-
heids  problemen, die niets met kanker te maken 
hebben. Om van belang te zijn, moeten de klachten 
aanhouden (meer dan 2 weken) of zich telkens 
opnieuw herhalen. Uw arts is de enige die dankzij de  
gepaste onderzoeken kan uitmaken of een aanhoudend  
probleem een symp toom is van kanker. Indien nodig 
zal hij u doorverwijzen naar een specialist voor 
bijkomende opvolging.

Premaligne huidaandoeningen

Er zijn verschillende afwijkingen die nog geen kanker 
zijn maar het kunnen worden: dergelijke “premaligne”  
aandoeningen komen voornamelijk voor bij oudere 
mensen. De meerderheid zijn “acti nische keratosen” 
die kunnen ontaarden in een plaveiselcelcarcinoom. 
Dat komt voor in 10 tot 20% van de gevallen. 
Men doet er dan ook goed aan om met deze 
aandoeningen naar een dermatoloog te stappen.

Een actinische keratose is een kleine verhoornde 
zone die wat op een wrat lijkt. De huid is wat ruw. 
Zoals bij de verschillende vormen van huidkanker, 
verschijnen deze aandoeningen meestal na een 
overmatige blootstelling aan ultraviolette stralen. 
Ze komen dus het vaakst voor op het gezicht, de rug  
van de handen, of de hoofdhuid bij mensen met weinig  
haar. Het is aangeraden ze uit de zon te houden.  

Basaalcelcarcinoom

ongeveer 75% van de gevallen van huidkanker zijn  
basaalcelcarcinomen. Dit type huidkanker komt 
vooral voor bij mensen van vijfenveertig jaar 

Stijging van het aantal gevallen van 
huidkanker

Huidkanker komt steeds vaker voor bij de hele  
bevolking. Het gaat niet enkel om het basaalcel-
carcinoom en het plaveiselcelcarcinoom, maar  
ook om melanoom (erg agressieve huidkanker). 
Vooral frequente zonneslagen, in het bijzonder 
tijdens de kindertijd, zouden de oorzaak zijn van 
een melanoom.

verhoogde risico’s

De overgrote meerderheid van de huidkankers is niet 
erfelijk.
Toch is het risico op huidkanker wel degelijk 
beïnvloed door bepaalde erfelijke kenmerken, 
met name het huidtype. Zoals hierboven vermeld, 
lopen mensen met een lichte huid meer risico op 
huidkanker dan wie een donkerder huid heeft. 

Wie tijdens de kindertijd een bestralingsbehandeling 
heeft gekregen (radiotherapie) loopt ook een 
verhoogd risico op huidkanker in de bestraalde zone 
en daarrond.
Er werd ook een verhoogd risico vastgesteld bij 
mensen die immunosuppressiva nemen, bijvoorbeeld 
na een orgaantransplantatie (hart, nier …)
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Meestal begint het als een roze of rood puistje, soms 
bedekt met een schilferige korst. Op de lippen kan dit 
type kanker er ook uitzien als een kleine wonde of 
een witte vlek die langzaam dikker wordt.
Een biopsie is vaak noodzakelijk om deze beide 
huidkankers te diagnosticeren.

en ouder, maar ook jongere mensen kunnen een 
basaalcelcarcinoom krijgen. 
Het basaalcelcarcinoom groeit zeer langzaam en zaait  
vrijwel nooit uit. Het wordt daarom vaak “lokaal 
kwaadaardig” genoemd en is de minst kwaadaardige 
vorm van huidkanker. Toch verdient ook een 
basaal celcarcinoom een grondige behandeling. 
Als er niets aan wordt gedaan, kan het in de diepte 
doorgroeien en de weefsels onder de huid bereiken. 
De genezingskans wordt dan kleiner, de behandeling 
veel moeilijker. 

Het basaalcelcarcinoom komt vooral voor in de zones 
die vaak in de zon komen, namelijk het gezicht. 
Mees tal begint het als een glanzend puis tje, als een 
door schijnend pareltje, dat heel traag groeit. Een 
basaalcelcarcinoom kan zich ook presenteren als een 
kleine wonde die niet geneest of als een klein rood 
en ruw vlekje.

Plaveiselcelcarcinoom

Tien procent van de gevallen van huidkanker zijn 
plaveiselcelcarcinomen. Dit type huidkanker komt   
vooral voor bij mensen van zestig jaar en ouder.  
Deze huidkanker groeit sneller dan het basaalcel-
carcinoom. Zonder behandeling zaait hij uiteindelijk 
wel uit. Dat gebeurt meestal via de lymfeklieren in de 
buurt van het carcinoom. Het plaveiselcelcarcinoom 
is daardoor kwaadaardiger dan het basaalcelcarci-
noom. Bij vroegtijdige behandeling zijn de 
vooruit zichten echter erg gunstig. Het plaveisel-
celcarcinoom komt vooral voor op het gezicht, in de 
nek en op de rug van de handen, plaatsen die het 
hele leven door erg worden bloot gesteld aan de zon. 
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De behandelingen

De behandeling wordt gekozen in functie van het 
type kanker, de plaats en de grootte van de tumor en 
de leeftijd van de patiënt. 

Het is eigen aan de huidcarcinomen dat er heel 
diverse behandelingen voorhanden zijn. Naast de  
klassieke chirurgie (die het voordeel heeft de volledige  
tumor na verwijdering te kunnen onderzoeken onder 
de microscoop), kunnen deze letsels behandeld 
worden met verschillende plaatselijke behandelingen 
die u hieronder terugvindt. Elk geval is uniek en 
moet worden besproken met de dermatoloog en/of 
de chirurg.

Chirurgie

De belangrijkste behandeling is chirurgisch, vooral in 
het geval van een plaveiselcelcarcinoom. 
Bij de ingreep neemt de chirurg de volledige tumor 
weg, meestal onder plaatselijke verdoving. 
Algemene verdoving is soms aangewezen wanneer 
de tumor erg uitgebreid is of wanneer die zich in de 
diepte heeft ontwikkeld. 
Soms is een uitgebreide operatie noodzakelijk om de 
volledige tumor te kunnen weghalen. In dat geval kan 
een huidtransplantatie noodzakelijk zijn. 
In het geval van uitzaaiingen in de lymfeklieren 
dichtbij de tumor, zal de arts deze verwijderen of ze 
bestralen.

Fotodynamische therapie

Fotodynamische therapie maakt abnormale of 
kwaadaardige huidcellen erg gevoelig voor licht. 
Deze cellen worden daarna blootgesteld aan licht, 
waardoor ze afsterven. Na enkele weken nemen 
nieuwe gezonde huidcellen hun plaats in.

Diagnose-onderzoeken

De periode van de diagnose en de bijkomende 
onderzoeken is vaak moeilijk. Het duurt een tijdje 
voordat alle onderzoeken zijn afgerond en de 
resultaten bekend zijn. Intussen stelt u zich heel 
wat vragen over de ziekte, de ernst en de mogelijke 
evolutie. De ziekenhuisteams doen al het mogelijke 
om deze periode zo kort mogelijk te houden. 

Meestal is het een dermatoloog die de diagnose 
van huidkanker stelt. Hij baseert zich hiervoor 
op het visuele onderzoek van de tumor met de 
dermatoscoop en op het microscopische onderzoek 
van een monster van het volledige of een deel van 
het letsel. 
Het weefsel wordt meestal weggenomen onder 
plaatselijke verdoving. 
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na het einde van de  
behandelingen

De opvolging na de behandeling van huidkanker 
is erg belangrijk. Huidkanker wijst erop dat de 
huid globaal beschadigd werd door ultraviolette 
stralen. Het is dus mogelijk dat andere huidkankers, 
verschillend van de eerste, zich bij deze patiënten 
zullen ontwikkelen.
Uw artsen zullen u een opvolgplanning geven die 
bestaat uit een reeks consultaties en bijkomende 
onderzoeken aan een zeker tempo, dat zal dalen 
met de jaren. Het is erg belangrijk deze planning te 
respecteren. 

Na behandeling van een basaalcelcarcinoom zal de 
opvolging twee tot vijf jaar duren. 
Na behandeling van een plaveiselcelcarcinoom zal  
de opvolging langer duren: meestal vijf tot tien jaar,  
aangezien het risico op uitzaaiingen langer aanhoudt. 
Bij mensen met een erg verhoogd risico op huid-
kanker is een levenslange opvolging noodzakelijk.

Bij de controles zal de specialist de littekenhuid 
onderzoeken en de huid op nieuwe verdachte 
plaatsen onderzoeken. Bij patiënten die behandeld 

lokale chemotherapie

In het geval van een basaalcelcarcinoom of actinische 
keratose is het soms mogelijk om plaatselijk een 
crème aan te brengen die de celdeling afremt of de 
cellen doodt. Meestal wordt deze crème twee keer 
per dag plaatselijk aangebracht gedurende ongeveer 
drie weken.

Immunotherapie

In het geval van een oppervlakkig basaalcelcarcinoom  
of actinische keratose is het soms ook mogelijk 
gedurende enkele weken een crème te gebruiken 
met daarin een stof die het immuunsysteem 
stimuleert om kankercellen uit te roeien. Meestal 
moet de crème ongeveer drie weken lang tweemaal 
per dag gebruikt worden. 

Cryotherapie

Deze bevriezingsmethode wordt soms gebruikt in 
het geval van een basaalcelcarcinoom of actinische 
keratose. Het is dan echter niet mogelijk om na 
te gaan of de hele tumor verwijderd werd en de 
behandeling blijkt vaak onvolledig.

radiotherapie

Huidtumoren worden zelden bestraald en dit enkel 
wanneer de tumor niet kan geopereerd worden.
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zijn voor een plaveiselcelcarcinoom of een 
melanoom zal hij ook de plaatselijke lymfeklieren 
onderzoeken. Dat zijn bijvoorbeeld de klieren in 
de liezen wanneer de tumor op een been zat of de 
okselklieren bij een tumor op de arm.

wat kan u zelf doen?

Naast de controles door de specialist, is het aan-
geraden zelf aandachtig de huid te onderzoeken, 
eenmaal om de twee tot drie maanden, en na te 
gaan of er eventuele veranderingen zijn.

Kijk uit naar:
• elke verandering op en rond de littekenhuid,
• nieuwe “pigmentvlekken” op een plaats waar er 

voordien geen waren,
• veranderingen van de bestaande “pigmentvlekken”.

Als u behandeld bent geweest voor een 
plaveiselcelcarcinoom, wees dan ook aandachtig, 
afhankelijk van de plaats van de behandelde tumor, 
voor elke opzwelling van de klieren, bijvoorbeeld in 
de hals, de oksels of de liezen.
Als u een of meerdere veranderingen ziet, neem dan 
onmiddellijk contact op met de arts die u opvolgt.

genezing of remissie?

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.

Preventie van hervallen

Als iemand huidkanker heeft gehad, is het belangrijk 
het risico op nieuwe huidtumoren te beperken 
door zo voorzichtig mogelijk om te gaan met de 
blootstelling van uw huid aan ultraviolette stralen, 
vooral als u een lichte huid heeft.
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nog enkele tips

enkele nuttige tips: 
• kledij biedt de beste bescherming. Als u toch vaak 

en lang in de zon moet doorbrengen, bijvoorbeeld 
bij het uitvoeren van uw beroep, doet u er het 
best aan armen en benen te bedekken. U kunt uw 
gezicht en hals beschermen door een hoed, pet of 
zonneklep te dragen,

• gebruik een zonnecrème met “sun block” 
(beschermingsfactor 50),

• ga zo weinig mogelijk in de zon tussen de middag 
en vier uur in de namiddag (zomeruur). Dan zijn de 
ultraviolette stralen het felst.

Breng uw arts altijd zo snel mogelijk op de hoogte 
van nieuwe problemen of symptomen.

opgelet voor wisselwerkingen 
(interacties)!

Bepaalde middelen (zowel klassieke genees middelen 
als niet-klassieke middelen) kunnen het effect van 
een kankertherapie beïnvloeden (versterken of 
verzwakken). Daarom dient u steeds aan uw artsen alle 
middelen (ook supple menten van vitaminen, kruiden, 
diëten, ...) mee te delen. Maak daarom een lijstje van 
alles wat u gebruikt en neem dat mee naar alle artsen 
bij wie u op consult komt. 
U kan meer informatie vinden in onze folder 
"Complementaire geneeskunde en kanker", alsook in 
de voedingssupplementengids op onze website  
www.kanker.be, rubriek "Leven met kanker". 

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).
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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.

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.

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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