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VOORWOORD 

De ontstaansmechanismen van tumoren zijn erg complex. Bo-
vendien zijn er ongeveer 200 verschillende kankers. Een op de 
drie mannen en een op de vier vrouwen zal worden geconfron-
teerd met kanker voor ze 75 jaar oud zijn.

Patiënten en hun naasten willen begrijpen waar de ziekte van-
daan komt. Ze willen weten wat de mogelijkheden zijn om ze 
te vermijden of op te sporen. Wat zijn haar ontstaansmechanis-
men? Hoe gaan de verschillende behandelingen in hun werk? 
En hoe groot is de kans op genezing? Het antwoord op die vra-
gen biedt hen houvast om de ziekte beter het hoofd te bieden, 
om zich beter te laten begeleiden en helpen door het verple-
gend personeel en door hun omgeving.

Recente wetenschappelijke ontdekkingen en de voortdurende 
verbetering van de behandelingstechnieken zorgen er momen-
teel voor dat, voor alle kankers samen, meer dan een op de twee 
zieken geneest. 

Daarom willen we de onderzoekers in de bloemetjes zetten die 
door hun harde werk met allesbehalve onbeperkte middelen 
een aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op het gebied van 
opsporings- en genezingsmogelijkheden.
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Dit boek zal ongetwijfeld vragen, bedenkingen en twijfels op-
roepen. Blijf vooral niet met die vragen zitten: praat erover met 
je behandelende arts, bel naar onze gratis infolijn Kankerinfo 
0800 15 802, neem contact met ons op via onze website www.
kanker.be/info en vraag om uitleg. Daar zijn we voor.

Deze gids heeft een onaangenaam onderwerp, maar we vinden 
het onze plicht om op een eenvoudige en correcte manier zo-
veel mogelijk mensen te informeren. Immers, hoe meer angst 
en mysterie er rond kanker bestaat, hoe meer hij het leven in 
gevaar brengt. 

Wij willen u alvast bedanken voor de aandacht voor het boek 
en uw onophoudelijke steun voor onze activiteiten.

Dr. Didier Vander Steichel
Medisch en wetenschappelijk directeur 
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WAT IS KANKER?

De organen in ons lichaam, de spieren, de diverse stelsels waar-
uit ons lichaam bestaat: alles in ons lichaam bestaat uit cellen. 
Die hebben normaal gezien een beperkte levensduur en wor-
den vernieuwd om een normaal functioneren te kunnen blij-
ven verzekeren. De cellen delen zich enkel om voor de groei 
of het onderhoud van ons lichaam in te staan. In de loop der 
jaren kunnen in sommige cellen, om de meest uiteenlopende 
redenen, genetische beschadigingen ontstaan (hun DNA wordt 
aangetast). Op die manier kunnen de genen die instaan voor 
de goede werking van de cellen, aangetast raken, bijvoorbeeld 
door herhaalde blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 
of ‘agents’ (tabak, uv-stralen, allerlei chemische stoffen enzo-
voort). 

Beetje bij beetje gaan die cellen transformeren van norma-
le cel tot kankercel. Die transformatie gaat heel langzaam, wat 
verklaart waarom de frequentie van de meeste kankers ver-
hoogt naarmate het individu ouder wordt. Normaal gezien zijn 
die beschadigde cellen geprogrammeerd om zichzelf te vernie-
tigen (de zogenaamde ‘apoptose’). Ze kunnen ook uitgeschakeld 
worden door het immuunsysteem. Maar sommige kankercel-
len slagen erin om in de loop van hun transformatie een ma-
nier te vinden om te ontsnappen aan het interne zelfvernieti-
gingssysteem en het immuunsysteem dat ze moet uitschakelen 
te omzeilen. Ze zijn ook in staat de gewone mechanismen van 
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ons lichaam in hun voordeel om te buigen om zich beter te voe-
den, te groeien en te evolueren. Daarna benutt en ze het om zich 
te vermenigvuldigen (op chaotische wijze), in die mate dat ze 
het orgaan waarin ze ontstaan zijn, zullen overwoekeren.

Als ze de kans schoon zien, zullen ze hun oorspronkelijke 
plek verlaten en andere delen van het lichaam gaan kolonise-
ren. Zo ontstaan secundaire tumoren, de zogenaamde metasta-
ses of uitzaaiingen.

De kenmerken van een welbepaalde kanker (de mate van 
agressiviteit, de snelheid waarmee hij woekert, de reactie op di-
verse behandelingen enzovoort) worden bepaald door het soort 
cellen die aan de bron van de ziekte liggen en op welk niveau de 
wijzigingen zich hebben voorgedaan. Geval per geval kunnen 
er dus erg grote verschillen zijn.

Kankers zijn niet besmett elijk of overdraagbaar.
In tegenstelling tot wat sommigen geloven, zijn de ups en 

downs in het leven (stress, emotionele shock…) of een welbe-
paalde gebeurtenis, van welke aard ook, niet voldoende om het 
opduiken van kanker te verklaren.

Dit boek geeft  beknopte informatie over de voornaamste soor-
ten kanker. Het gaat dieper in op diverse onderwerpen zoals 
preventie, screening, behandelingen, de belangrijkste ver-
schijnselen van de ziekte en bevat diverse overzichtstabellen. 

Opgelet: geen enkele tekst kan de precieze en 
gepersonaliseerde uitleg vervangen die enkel je eigen 
dokter of kankerspecialist je kan geven. aarzel nooit om 
hen vragen te stellen!

Opgelet: geen enkele tekst kan de precieze en 
gepersonaliseerde uitleg vervangen die enkel je eigen 
dokter of kankerspecialist je kan geven. aarzel nooit om 
hen vragen te stellen!
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We wensen je veel leesplezier. Wil je meer informatie, neem 
dan een kijkje op onze website www.kanker.be/info of bel gra-
tis en anoniem naar Kankerinfo 0800 15 802, alle werkdagen 
tussen 9 en 18 u.
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1

KANKER IN CIJFERS 

In België worden elk jaar meer dan 65.000 nieuwe kankerge-
vallen geregistreerd. Elk jaar sterven ongeveer 28.000 mensen 
aan kanker. Zo is kanker, na hart- en vaatzieken, de belangrijk-
ste doodsoorzaak in ons land.

In 10 jaar tijd, van 2004 tot 2013, is het aantal kankerdiagno-
ses verhoogd met 11 % (58.748 geregistreerde gevallen in 2004, 
65.487 in 2013). Voor 2014 stellen we vast dat die toename zich 
heeft doorgezet, met 67.820 nieuwe gevallen.

De toename en de vergrijzing van de bevolking zijn in hoge 
mate verantwoordelijk voor die groei. Inderdaad, de levensver-
wachting wordt steeds hoger en het aantal bejaarden in België 
blijft stijgen. En het risico op kanker neemt toe naarmate je 
ouder wordt. Een andere verklaring voor die opwaartse trend 
is de vooruitgang die werd geboekt inzake het screenen van 
bepaalde kankers (bijvoorbeeld van de borst, dikke darm, baar-
moederhals). En dan is er nog het risicogedrag: tabak, overge-
wicht, alcohol, onevenwichtige voeding, overmatige blootstel-
ling aan de zon, te weinig fysieke inspanningen enzovoort.
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De meest voorkomende types kanker:

Lokalisatie Mannen Vrouwen Totaal

Borst 91 10466 10557

dikke darm-rectum 5575 4119 9694

Long 5797 2655 8452

Prostaat 7953 - 7953

Melanoom 1193 1732 2925

Blaas 1909 508 2417

non-Hodgkin lymfoom 1192 888 2080

nier 1075 613 1988

Leukemie 1081 804 1885

Pancreas 871 844 1715

Maag 898 584 1482

Baarmoederlichaam - 1457 1457

slokdarm 710 278 988

schildklier 267 805 1072

Lever 596 268 864

eierstok - 848 848

strottenhoofd 490 74 564

Baarmoederhals - 653 653

Ziekte van Hodgkin 217 138 355

totaaL 35948 31872 67820

Bron: stichting kankerregister, gegevens van 2014

Wat leert ons deze tabel, die een overzicht biedt van waar 
in ons lichaam kanker het vaakst voorkomt? 
Bij mannen prijkt prostaatkanker nu al enkele jaren op de eer-
ste plaats. De top drie die daarop volgt, blijft ook ongewijzigd: 
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na prostaatkanker volgen longkanker, dikkedarmkanker (colo-
rectale kanker) en blaaskanker. Twee van de kankers uit deze 
trieste top zijn gelieerd aan roken (long en blaas). Dat betekent 
dat het opvoeren van de strijd tegen tabak op termijn de fre-
quentie van die kankers zou kunnen terugdringen. In Vlaande-
ren wordt iedereen tussen 56 en 74 jaar (in Wallonië en Brussel 
is dat tussen 50 en 74 jaar) systematisch gescreend op colorec-
tale kanker en dat zal leiden tot betere kansen op genezing. We 
stellen ook vast, en dat is minder positief nieuws, dat er sinds 
2004 in België een belangrijke stijging is van het aantal lever-
kankers. Maar het goede nieuws is de afname van het aantal 
kankergevallen van de prostaat (-19 %), het strottenhoofd (-13 %) 
en de borst (-5 %).

Bij vrouwen is borstkanker veruit de meest voorkomende kan-
ker, gevolgd door dikkedarmkanker en longkanker. Die laatste 
is helaas aan een opmars bezig omdat steeds meer vrouwen ro-
ken: het aantal gevallen is sinds 2004 met 60 % gestegen. Aan 
de stijging van het aantal borstkankers is inmiddels een einde 
gekomen. Een systematische screening draagt bij aan de alge-
hele verbetering van de prognoses voor deze kanker. 

Moeten we ons zorgen maken over de toename 
van het aantal kankergevallen?
Ja en neen! Een groot deel van de kankers gaat samen met 
onze levensgewoonten. We moeten dus zelf onze gezondheid in 
handen nemen door gedrag dat schadelijk is voor onze gezond-
heid te veranderen. 

Trouwens, dankzij de medische en technologische vooruit-
gang kunnen we nu in een steeds vroeger stadium een scree-
ning doen en/of een diagnose stellen. Dat zorgt er vaak voor dat 
de behandeling efficiënter en minder agressief is. 

Toch is er ook een minpunt: de vooruitzichten voor rokers zijn 
weinig optimistisch. Volgens voorspellingen van epidemiolo-
gen zou de sterftegraad door longkanker bij vrouwen tussen nu 
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en 2020 verdubbelen. De strijd tegen tabak moet dus worden 
opgevoerd, zelfs als de resultaten van die strijd pas over één of 
twee decennia voelbaar zullen zijn en tot minder kankers lei-
den. 

Naast de levensstijl, die het risico op kanker sterk beïnvloedt, 
kunnen ook bepaalde omgevingsfactoren een rol spelen. 

Een causaal verband vaststellen voor omgevingsrisico’s is 
moeilijk en nooit helemaal sluitend. Maar toch kunnen er op 
dat gebied voorzorgsmaatregelen genomen worden: striktere 
normen en voorschrift en voor het op de markt brengen van 
chemische producten, toezicht op vervuilende uitstoot (onge-
acht de oorsprong), ontwikkeling van minder vervuilende al-
ternatieven, de bevolking sensibiliseren om in het dagelijkse 
leven handelingen te stellen die de situatie kunnen verbeteren.

Meer informatie over de kankercijfers in België?
de stichting kankerregister verzamelt en analyseert 
talrijke officiële gegevens over kankergevallen in ons land. 
op de website vind je overlevingsstatistieken op 5 jaar, 
de incidentie per leeftijdscategorie en heel wat andere 
informatie in de vorm van tabellen en grafieken. 
surf daarvoor naar www.kankerregister.org.

Meer informatie over de kankercijfers in België?
de stichting kankerregister verzamelt en analyseert 
talrijke officiële gegevens over kankergevallen in ons land. 
op de website vind je overlevingsstatistieken op 5 jaar, 
de incidentie per leeftijdscategorie en heel wat andere 
informatie in de vorm van tabellen en grafieken. 
surf daarvoor naar www.kankerregister.org.
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2

HET BELANG VAN  
PREVENTIE EN SCREENING

Al tientallen jaren lang organiseren de lidstaten van de Euro-
pese Unie geregeld campagnes voor preventie en vroegtijdige 
opsporing (ook screening genaamd). De aanbevelingen zijn ge-
bundeld in de Europese Code tegen kanker. Die laatste bestaat 
uit twaalf aanbevelingen die de Stichting heeft overgenomen in 
haar campagne Prolongitudine (www.prolongitudine.be). Als 
de hele bevolking die aanbevelingen opvolgt, kan het risico op 
de meest voorkomende kankers op termijn met een derde wor-
den verminderd en de kans op genezing toenemen.

HAAL PREVENTIE EN SCREENING NIET  
DOOR ELKAAR 

Preventie doe je door risicofactoren te vermijden. Zo verklein je 
de kans om door die kankers getroffen te worden: door niet te 
roken, overgewicht te vermijden, jezelf tegen uv-stralen te be-
schermen, jezelf te beschermen als je met kankerverwekken-
de stoffen omgaat enzovoort. Maar opgelet, dat betekent niet 
dat je nooit kanker zult krijgen. De oorzaken van kanker zijn 
namelijk meervoudig en niet altijd vermijdbaar (bv. het ouder 
worden).
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De bedoeling van een screening is om kankers in een vroeg 
stadium te ontdekken, zodat die dan ook vroeger behandeld 
kunnen worden en de kans op genezing maximaal is. Bij de 
screening van baarmoederhalskanker kun je zelfs voorlopers 
van kanker ontdekken, zodat kanker helemaal vermeden kan 
worden. Dat betekent dus dat er een diagnose moet worden ge-
steld bij personen die schijnbaar in goede gezondheid verkeren, 
voordat de eerste symptomen van de ziekte optreden. Sommi-
ge mensen die een screening krijgen, kunnen dus drager zijn 
van een kanker zonder dat te weten, omdat ze nog niets gevoeld 
hebben. Het doel van de screening is de kans op genezing te 
verhogen, door de ziekte in een vroeg stadium te behandelen. 
Deze screening kan worden georganiseerd op initiatief van 
de overheid, die een welbepaalde bevolkingscategorie vraagt 
deel te nemen aan een georganiseerd screeningsprogramma. 
Bijvoorbeeld het opsporen van borstkanker, waarbij de over-
heid vrouwen tussen 50 en 69 jaar oproept om de twee jaar een 
screeningsmammografie (‘le mammotest’ in het Frans) te laten 
nemen. Meer info hierover vind je op www.bevolkingsonder-
zoek/borstkanker voor Vlaanderen en op www.lemammotest.
be voor Wallonië en Brussel. 

DE EUROPESE CODE TEGEN KANKER 

Preventie en screening vullen elkaar aan. In de Europese Code 
tegen kanker wordt duidelijk op allebei ingezet. We zetten hier 
de twaalf aanbevelingen nog even netjes op een rij. 

1  Rook niet. Gebruik geen enkele vorm van tabak
Tabaksgebruik is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van 
ziektes en vroegtijdig overlijden door kanker, hart- en vaatziek-
ten en ademhalingsproblemen. Tabak, in al zijn vormen, is ver-
antwoordelijk voor 30 % van de overlijdens door kanker.
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Wil je stoppen met roken?
je wilt stoppen met roken, maar het wil maar niet lukken? 
Laat je helpen! tabakstop biedt je gratis begeleiding door 
een team van tabakologen.
Bel naar 0800 111 00 of neem een kijkje op de site
www.tabakstop.be 

2 Maak van je woning een rookvrije omgeving. 
Ondersteun het rookvrije beleid op je werkplaats

Passief roken is een gevaar voor wie niet rookt. In het bijzon-
der voor baby’s en kinderen die in een omgeving wonen waar 
gerookt wordt. 

3  Werk aan een gezond lichaamsgewicht
Ga de strijd met de overtollige kilo’s aan – en zeker met obesi-
tas. Want overgewicht is een van de risicofactoren voor diverse 
types kanker (dikke darm, lever, slokdarm, pancreas, maag, 
nier, prostaat, borst, baarmoeder, eierstok enzovoort).

4  Zorg voor voldoende lichaamsbeweging 
in het alledaagse leven

Blijf niet te lang aan één stuk zitt en. Regelmatig wat matige 
lichamelijke activiteit beoefenen, helpt het risico verminderen 
op kanker van de dikke darm, de borst en de baarmoeder. Be-
wegen heeft  trouwens wellicht ook een positieve invloed op het 
voorkomen van long-, prostaat-, pancreas- en eierstokkanker. 
Die laatste gegevens moeten echter nog worden bevestigd. 

5  Eet gezond
Door voldoende fruit en groenten te eten (5 porties per dag, om-
gerekend ongeveer 600 g) kun je het risico verminderen dat er 
zich welbepaalde kankers ontwikkelen of dat ze terugkeren als 
je al met de ziekte geconfronteerd bent geweest. De consump-
tie van fruit, groenten enzovoort moet zo gevarieerd mogelijk 

Wil je stoppen met roken?
je wilt stoppen met roken, maar het wil maar niet lukken? 
Laat je helpen! tabakstop biedt je gratis begeleiding door 
een team van tabakologen.
Bel naar 0800 111 00 of neem een kijkje op de site
www.tabakstop.be 
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zijn (kies voor seizoenproducten en varieer de kleuren). Voeg 
ook voldoende volkorenproducten en peulvruchten toe aan de 
maaltijden en varieer zoveel mogelijk. Beperk het eten van rood 
vlees en vermijd charcuterie en bewerkt vlees. Vermijd voe-
dingswaren met veel zout en/of veel suiker.

En jij, hoe gezond eet jij?
je weet hoe je zou moeten eten, maar je slaagt er niet in 
je eetgewoontes te verbeteren? doe de test op: 
http://vig.kanker.be/
je persoonlijke actieve voedingsdriehoek vertelt je alles 
over je voeding en geeft je tips om ze te verbeteren.

6  Beperk je alcoholgebruik
Om het risico op kanker te verminderen, kun je beter helemaal 
geen alcohol drinken. Een recent epidemiologisch onderzoek 
heeft  aangetoond dat bijna 5,5 % van de overlijdens door kanker 
wereldwijd te wijten zou zijn aan alcohol. En dat cijfer is in stij-
gende lijn… In Frankrijk, bijvoorbeeld, zou volgens Inserm (het 
Franse nationaal instituut voor volksgezondheid en medisch 
onderzoek) dat percentage bij mannen zelfs kunnen oplopen 
tot 11 %!

In tegenstelling tot wat nog niet zo lang geleden beweerd 
werd, bestaat er niet zoiets als soorten alcohol die ‘beter’ zijn 
dan andere: alles hangt af van de hoeveelheid ethanol (alcohol) 
die we via die drankjes binnenkrijgen. En ethanol bevatt en ze 
allemaal, ook bier en wijn! Kankers van de bovenste luchtwe-
gen en het spijsverteringsstelsel, met inbegrip van colorectale 
kanker, zijn er een rechtstreeks gevolg van, want die organen 
worden rechtstreeks aan de alcohol blootgesteld. De onrecht-
streekse eff ecten kunnen zich uiten in de vorm van voedings-
tekorten, leverstoornissen of wijzigingen in de spiegel van be-
paalde hormonen. Het risico op kanker wordt nog groter als 
alcohol en tabak worden gecombineerd.

En jij, hoe gezond eet jij?
je weet hoe je zou moeten eten, maar je slaagt er niet in 
je eetgewoontes te verbeteren? doe de test op:
http://vig.kanker.be/
je persoonlijke actieve voedingsdriehoek vertelt je alles 
over je voeding en geeft je tips om ze te verbeteren.
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7  Vermijd overmatige blootstelling aan de zon, vooral bij 
kinderen. Gebruik een goede zonbeschermingsfactor 
en vermijd toestellen voor kunstmatig bruinen

Hoewel de zon onmisbaar is voor onze gezondheid, doordat ze 
ons lichaam ertoe aanzet vitamine D aan te maken, kun je be-
ter niet zonnen. Hoe langer je in de zon of op de zonnebank ligt, 
hoe hoger het risico. In het beste geval riskeer je vroegtijdige 
veroudering van de huid, in het slechtste de ontwikkeling van 
huidkanker. Het melanoom is de meest kwaadaardige vorm.

Tot vandaag zijn ultraviolette stralen (uv) de enige bekende, 
externe en unaniem erkende risicofactor voor het melanoom. 

Zonnebanken zijn geen alternatief voor de zon: wie er voor 
zijn 35ste gebruik van maakt, verhoogt zijn kans op huidkan-
ker met 75 %!

8  Volg de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften 
op het werk en bescherm jezelf tegen eventuele 
kankerverwekkende stoffen

Talrijke onderzoeken hebben een hogere frequentie van kan-
kers aangetoond bij groepen werknemers die aan bepaalde 
stoffen of producten werden blootgesteld. Zo is de rol van asbest 
bij de ontwikkeling van bepaalde beroepsmatige kankers dui-
delijk aangetoond.

9  Ga na of je in je woning blootgesteld bent aan 
een verhoogde aanwezigheid van radongas. 
Neem in dat geval de nodige maatregelen om die 
radonconcentratie te verminderen

Radon is een natuurlijk voorkomend radioactief edelgas dat in 
bepaalde rotslagen van de aardkorst aanwezig is. In België is de 
aanwezigheid regiogebonden: hoe verder naar het zuiden, hoe 
meer radon er aanwezig is. Het kan doordringen in gebouwen, 
ingeademd worden door de bewoners en in hun longen terecht-
komen. Het tast het weefsel van de longen aan en kan daardoor 
kanker veroorzaken. In België zou radon aan de basis liggen 
van ongeveer 480 longkankers per jaar (www.actionradon.be).
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10 Voor vrouwen: borstvoeding geven vermindert 
het risico op kanker. Beperk de hormonale 
substitutietherapie tijdens de menopauze, want die 
verhoogt het risico op de ontwikkeling van bepaalde 
kankers

De hormonale substitutietherapie (HST) zou op lange termijn 
het risico op borstkanker vergroten. Laat de arts een inschat-
ting maken van je persoonlijke risico, in functie van je persoon-
lijke en familiale antecedenten.

11 Laat je kinderen inenten: pasgeborenen tegen 
hepatitis B, jonge meisjes tegen het humaan 
papillomavirus

Hoewel kanker geen besmettelijke ziekte is, hebben we vastge-
steld dat sommige kankers ontstaan als gevolg van een virale 
infectie die het immuunsysteem niet heeft kunnen stoppen. 
Die virussen, die zich chronisch in de cellen hebben genesteld, 
‘beschadigen’ die cellen en die kunnen na verloop van tijd 
kankerachtig worden. Dat geldt met name voor baarmoeder-
halskanker na infectie met bepaalde types van het humaan 
papillomavirus (HPV). Er is een vaccin ontwikkeld tegen de be-
langrijkste HPV-stammen die het vaakst aan de basis liggen van 
dit type kankers. Het is aan te raden meisjes te vaccineren rond 
de leeftijd van 12 jaar, voor ze seksueel actief worden.

Kanker die ter hoogte van de lever begint, is vaak te wijten 
aan hepatitis B, een leverziekte die veroorzaakt wordt door een 
virus. Het belang van de vaccinatie spreekt dan ook vanzelf, 
niet enkel om de risico’s verbonden aan hepatitis te vermijden, 
maar ook ter preventie van een groot deel van het aantal lever-
kankers. De huidige vaccins zorgen voor een levenslange im-
muniteit tegen hepatitis B.

12 Neem geregeld deel aan de screeningsprogramma’s.
De screeningsonderzoeken leveren uitstekende resultaten op. 
Ze kunnen kleine letsels aan het licht brengen en die kunnen 
dan doelgerichter aangepakt worden, wat leidt tot een minder 
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zware en minder ingrijpende behandeling (zie ook het hoofd-
stuk over de voornaamste types kanker). In België worden 
rond twee types kanker uitgebreide screeningcampagnes ge-
organiseerd: colorectale kanker (voor mannen en vrouwen) 
en borstkanker (voor vrouwen) (opsporen van borstkanker). In 
Vlaanderen is er ook een programma voor baarmoederhals-
kankerscreening.

Door vanaf het moment dat je seksueel actief wordt, regel-
matig een uitstrijkje te laten nemen, kan ook baarmoederhals-
kanker bij vrouwen vroegtijdig worden opgespoord. Baarmoe-
derhalskankers komen slechts heel zelden voor vóór de leeft ijd 
van twintig jaar. Vanaf dan verhoogt de frequentie, om tussen 
de 40 en 45 jaar haar hoogtepunt te bereiken, waarmee deze 
kankers doorgaans jongere mensen treff en dan de meeste an-
dere kankers. Maar opgelet, baarmoederhalskanker kan ook 
op latere leeft ijd optreden.

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar doen er verstandig aan deel te 
nemen aan de gratis campagnes voor het opsporen van borst-
kanker door mammografi e. Die systematische screening wordt 
in het hele land georganiseerd.

Mannen en vrouwen van boven de 50 doen er verstandig aan 
deel te nemen aan de gratis campagnes voor colorectale kanker.

Een andere vorm van screening is de genetische opsporing 
bij mensen met oncologische antecedenten in de familie (zie 
het hoofdstuk ‘Kanker en erfelijkheid’).

Prolongitudine: 
verminder je kans op kanker met meer dan een derde!
stichting tegen kanker heeft de tips van de europese 
code tegen kanker omgezet in 12 ludiek voorgestelde 
aanbevelingen in het kader van de Prolongitudine-
campagne. ontdek ze snel op www.prolongitudine.be.

stichting tegen kanker heeft de tips van de europese 
code tegen kanker omgezet in 12 ludiek voorgestelde 
aanbevelingen in het kader van de Prolongitudine-
campagne. ontdek ze snel op www.prolongitudine.be.

Prolongitudine: 
verminder je kans op kanker met meer dan een derde!
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3

KANKER EN ERFELIJKHEID 

Het is niet de kanker die overgedragen wordt, maar wel de aan-
leg om bepaalde soorten kwaadaardige tumoren te ontwikke-
len. Zo’n 5 tot 10 % van alle kankers zou worden beïnvloed door 
een genetische aanleg die van een van de ouders wordt overge-
erfd.

Vooral wanneer meerdere personen uit een en dezelfde tak 
van de familie door kanker getroffen worden, kan het om erfe-
lijke aanleg gaan. Bijvoorbeeld, wanneer zowel de moeder als 
een zus en een tante, allemaal van moederskant, door borst-
kanker getroffen worden. Als meerdere van je familieleden 
zich in een van de volgende situaties bevinden, is het aan te ra-
den er met je dokter over te spreken: 

• kanker op een ongewoon jonge leeftijd; 
• meerdere uiteenlopende kankers in hetzelfde orgaan 

(bijvoorbeeld meerdere kankertumoren op verschillende 
plaatsen in de dikke darm); 

• bilaterale kankers (bijvoorbeeld een verschillende kanker 
in elk van de twee borsten); 

• een kanker die ongewoon is gezien het geslacht van de 
patiënt (bijvoorbeeld borstkanker bij de man); 

• een specifieke combinatie van diverse kankertypes (zoals 
een borstkanker en een eierstokkanker, of een colorectale 
kanker en een baarmoederkanker).
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Maar heeft bijvoorbeeld je grootvader op 75-jarige leeftijd kan-
ker gehad en is hij de enige in de familie, dan heeft het geen zin 
op zoek te gaan naar een mogelijke ‘erfelijkheidspiste’. 

ANDERE MOGELIJKE VERKLARINGEN 

Verschillende kankers kunnen binnen eenzelfde familie voor-
komen zonder dat erfelijkheid er een rechtstreekse rol in speelt. 
Vaak ‘erven’ we van onze ouders of grootouders ook leefgewoon-
ten (roken, onevenwichtige voeding, gebrek aan lichaamsbewe-
ging enzovoort) die ook een belangrijke invloed hebben op het 
risico om bepaalde ziekten te ontwikkelen. 

GENETISCHE OPSPORING?

Als de arts een erfelijk risico vermoedt, en enkel in dat geval, 
dan wordt er na overleg met een oncoloog-geneticus soms een 
genetische screening voorgesteld. Een simpele bloedafname 
volstaat in bepaalde gevallen. Die screening moet bij voorkeur 
uitgevoerd worden bij de persoon die door de ziekte getroffen is 
en bij wie het vermoeden van een erfelijke aanleg bestaat. De 
toestemming van de patiënt is hierbij uiteraard onontbeerlijk. 
Als er een erfelijke afwijking aan het licht komt, kan de dok-
ter vervolgens voorstellen diezelfde genetische opsporing uit te 
voeren bij verwante personen, om na te gaan of ze al dan niet 
drager zijn van de afwijking. Het staat iedereen uiteraard vrij 
dat onderzoek te weigeren of te aanvaarden.

WAT MOET ER VERVOLGENS GEBEUREN?

Indien er een genetische mutatie werd vastgesteld, zal een 
vroegtijdigere en frequentere opvolging worden voorgesteld 
dan bij de rest van de bevolking. In bepaalde gevallen wordt 
voorgesteld om het risico-orgaan weg te nemen (de eierstokken 
bijvoorbeeld bij een vrouw die een verhoogd risico loopt op eier-
stokkanker vanwege een mutatie van het BRCA1-gen).
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4

DE DIAGNOSE KANKER  
IS GESTELD.  

WAT NU? 

Wanneer een kanker is gediagnosticeerd, zal de oncoloog bepa-
len in welke mate hij zich verspreid heeft. Dat is noodzakelijk 
om een behandeling op maat van de patiënt te kunnen starten. 
Er wordt systematisch een uitzaaiingsbalans opgesteld, dat wil 
zeggen dat er diverse onderzoeken worden gedaan om vast te 
stellen of de kanker zich in de rest van het lichaam heeft ver-
spreid: MRI, CT-scan, echografie(ën), radiografie(ën), echo-en-
doscopie, PeT-scan enzovoort.

De behandelingsstrategie wordt voor elke patiënt individu-
eel uitgewerkt door een multidisciplinair medisch team (on-
coloog, radiotherapeut, chirurg, anatoom-patholoog, de arts 
gespecialiseerd in het aangetaste orgaan, de coördinerende ver-
pleegkundige voor oncologische zorgen, psycholoog enzovoort). 
Naargelang de situatie kan de behandeling een combinatie zijn 
van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, hormoontherapie 
en nieuwe doelgerichte behandelingen. De respectieve doel-
treffendheid van die verschillende behandelingen en de volgor-
de waarin ze worden uitgevoerd, worden geval per geval beslist 
door het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC).
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5

DE VOORNAAMSTE 
TYPES KANKER 

Ons lichaam bestaat uit talrijke categorieën uiteenlopende cel-
len. Elk type cel kan aan de basis liggen van een welbepaalde 
kanker. Dat betekent dus dat er erg veel verschillende kankers 
bestaan. En alle organen, alle stelsels kunnen worden aange-
tast.

Opgelet: geen enkele tekst van dit hoofdstuk kan de 
precieze en gepersonaliseerde uitleg vervangen die 
enkel je eigen dokter of kankerspecialist je kan geven. 
Aarzel nooit om hen vragen te stellen!

Opgelet: geen enkele tekst van dit hoofdstuk kan de 
precieze en gepersonaliseerde uitleg vervangen die 
enkel je eigen dokter of kankerspecialist je kan geven. 
Aarzel nooit om hen vragen te stellen!
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VOORTPLANTINGSSTELSEL 

Borstkanker 

¬ In cijfers
Dit is de vaakst voorkomende kanker bij vrouwen. Borstkan-
ker komt ook bij mannen voor, maar dat is uitzonderlijk (+/- 90 
nieuwe gevallen per jaar in België). In 2014 alleen al werden in 
België 10.557 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.

¬ Risicofactoren 
Er zijn geen specifieke oorzaken of mechanismen die ervoor 
zorgen dat je borstkanker krijgt. Bij de meeste patiënten is er 
geen specifieke oorzaak vast te stellen. Dat neemt niet weg dat 
er bepaalde risicofactoren zijn die de kans op borstkanker doen 
toenemen, namelijk: 

• Je leeftijd, 3 op de 4 gevallen van borstkanker treffen 
vrouwen van 50 jaar en ouder.

• Als je je eerste maandstonden voor je 12 jaar hebt gekregen. 
• Als je geen kinderen hebt of je eerste kind pas na je 30ste 

hebt gekregen.
• Persoonlijke antecedenten van borstkanker.
• Persoonlijke antecedenten van bepaalde goedaardige 

borsttumoren (geen kanker).
• 5 tot 10 % van de borstkankers heeft te maken met een 

genetische afwijking (mutatie) van een zogenaamd ‘BRCA’-
gen. Die afwijking is erfelijk en kan aan het licht komen 
door genetisch onderzoek.

• De pil – gebruik op jonge leeftijd (kort na het begin van 
de puberteit) en/of langdurig gebruik zou het risico op 
borstkanker licht verhogen. 

• Een late menopauze of het slikken van vrouwelijke 
hormonen vanaf het begin van de menopauze (hormonale 
substitutietherapie).



28 Borstkanker 

Sommige studies tonen aan dat er een oorzakelijk verband is 
tussen borstkanker en je manier van leven. Ter preventie kun je:

• de inname van alcoholische dranken beperken – tot 
maximaal één consumptie per dag;

• overgewicht vermijden;
• voldoende lichaamsbeweging nemen;
• evenwichtiger eten;
• indien mogelijk borstvoeding geven.

Die goede leefgewoontes zijn trouwens sowieso goed voor je ge-
zondheid.

¬ Borstkankers en erfelijkheid 
Bij 5 tot 10 % van de borstkankergevallen wordt een erfelijke 
aanleg vastgesteld, te wijten aan een afwijking (mutatie) van 
een gen. In die gevallen gaat het meestal om de genen BRCA 1 
of BRCA 2. Sommige van die mutaties doen het risico op borst-
kanker en eierstokkanker bij vrouwen gevoelig stijgen, maar ze 
verhogen ook het risico op borstkanker bij mannen. Die mutatie 
kan worden overgedragen aan het nageslacht (factor erfelijk ri-
sico). Die erfelijke aanleg kan worden vastgesteld door gewoon 
wat bloed af te nemen en daar in een van de gespecialiseerde 
laboratoria een genetische analyse van te doen. Dat soort onder-
zoek gebeurt enkel voor welbepaalde gevallen, nadat een gene-
tisch consult heeft aangetoond dat de mogelijkheid van een er-
felijk risico bestaat (bijvoorbeeld wanneer er binnen eenzelfde 
tak van de familie meerdere gevallen van borstkanker zijn).

¬ Screening 
In ons land worden vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de twee 
jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis screenings-
programma dat door de regionale overheden wordt georgani-
seerd: het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Vlaanderen, 
de Mammotest in Wallonië en Brussel. Daarbij wordt een 
mammografie gemaakt in een van de erkende centra (de lijst 
is op aanvraag beschikbaar bij Kankerinfo – 0800 15 802), met 
kwaliteitscontrole en dubbele lezing van de foto’s. 
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Voor vrouwen onder de 50 jaar of boven de 70 jaar zal de be-
handelende arts geval per geval het nut, de nadelen en de fre-
quentie van een eventuele individuele screening (niet gratis) 
bekijken.

¬ Symptomen 
De symptomen komen pas laat aan de oppervlakte en zijn wei-
nig specifiek. Bij elke afwijking in de borst (een putje in de huid, 
een knobbeltje in de borst, vocht dat uit de tepel komt, een rode 
plek op de huid die niet verdwijnt enzovoort) is waakzaamheid 
geboden en kun je het beste onmiddellijk een arts raadplegen. 

¬ Diagnose
De diagnose berust op een senologische balans (mammogra-
fie, indien nodig gevolgd door een echografie en/of een MRI). 
Wanneer een afwijking wordt vastgesteld, zal een punctie en/
of biopsie worden uitgevoerd om het verdachte weefsel onder 
de microscoop te kunnen onderzoeken. Enkel aan de hand van 
die microscopische analyse kan met zekerheid een diagnose 
worden gesteld. Het kankerweefsel wordt eveneens in het labo-
ratorium onderzocht om de eigenschappen ervan vast te stellen 
(bijvoorbeeld de al dan niet aanwezigheid van bepaalde recep-
toren). Die informatie is belangrijk bij het bepalen van de thera-
pieën die gebruikt zullen worden. 

¬ Behandeling
Als het slechts om één tumor gaat, die bovendien klein is, dan 
is het vaak mogelijk om operatief enkel de tumor en een klein 
stukje van het omliggende weefsel te verwijderen, waarbij de 
rest van de borst gespaard blijft (tumorectomie). Bij aanwe-
zigheid van meerdere tumoren in dezelfde borst of indien de 
tumor groter is, kan het noodzakelijk zijn de volledige borst te 
verwijderen (mastectomie). 

Tijdens de initiële ingreep wordt in bepaalde gevallen ook de 
‘schildwacht’-klier weggenomen en aan microscopisch onder-
zoek onderworpen, om na te gaan of de kankercellen ze heeft 
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aangetast (zie kader). De behandeling zal worden aangepast in 
functie van de verkregen resultaten, het type tumor, zijn agres-
siviteit enzovoort.

De klassieke behandelingen omvatt en, behalve de chirurgische 
ingreep:

• chemotherapie, bestaande uit een combinatie van 
verschillende producten afhankelijk van het type 
borstkanker;

• radiotherapie, met uitwendige bestraling van de aangetaste 
zone van de borst;

• hormoontherapie, waarbij gedurende 5 tot 10 jaar een 
hormonale behandeling via orale weg moet worden 
ingenomen;

• doelgerichte therapie, met monoklonale antilichamen 
die diverse moleculen op de kankercellen blokkeren. Ze 
voorkomen dat de kankercellen zich verder ontwikkelen.

Dat betekent niet dat al die mogelijkheden bij elke patiënt ge-
bruikt worden, de MOC beslist wat aangewezen is.

De schildwachtklier 
als de schildwachtklier kankercellen van de borst 
bevat, dan is het noodzakelijk dat de arts ook andere 
lymfeklieren onder de arm (klieruitruiming) wegneemt om 
te kunnen bepalen hoever de ziekte uitgezaaid is. als de 
borst meerdere tumoren bevat, dan gaat de arts ook de 
klierketen verwijderen. 

als de klieren weggenomen zijn, kan de arm opgezwollen 
zijn (lymfoedeem of ‘dikke arm’). die zwelling kun je 
op diverse manieren behandelen (bijvoorbeeld door 
lymfedrainage, druktherapie, geleidelijke fixatie). Hoe 
vroeger je met de behandeling begint en hoe intensiever 
ze is, hoe beter ze zal aanslaan.

De schildwachtklier 
als de schildwachtklier kankercellen van de borst 
bevat, dan is het noodzakelijk dat de arts ook andere 
lymfeklieren onder de arm (klieruitruiming) wegneemt om 
te kunnen bepalen hoever de ziekte uitgezaaid is. als de 
borst meerdere tumoren bevat, dan gaat de arts ook de 
klierketen verwijderen. 

als de klieren weggenomen zijn, kan de arm opgezwollen 
zijn (lymfoedeem of ‘dikke arm’). die zwelling kun je 
op diverse manieren behandelen (bijvoorbeeld door 
lymfedrainage, druktherapie, geleidelijke fixatie). Hoe 
vroeger je met de behandeling begint en hoe intensiever 
ze is, hoe beter ze zal aanslaan.
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¬ Leven na borstkanker 
Sommige behandelingen (hormoontherapie) moeten nog jaren-
lang voortgezet worden en ook regelmatige controles zijn aan 
te raden. De meeste ex-patiëntes vinden weer aansluiting met 
hun vroegere leven (sociaal leven, huwelijksleven enzovoort).

Wanneer er een mastectomie werd uitgevoerd, kan er met 
behulp van diverse technieken een borstreconstructie worden 
gedaan: synthetische prothese, borstreconstructie met eigen le-
vend weefsel (huid, vet, spier).

¬ Hulpgroepen en nuttige adressen 
• Leven Zoals voorheen – tel. 02/7598656, gsm: 0474/556209, 

e-mail: levenzoalsvoorheen@skynet.be 
• www.borstkanker.be
• Europa Donna Belgium, W. Churchilllaan 11/30,  

1180 Brussel, e-mail: info@europadonna.be,  
website: www.europadonna.be

• Opsporingscentra:  
www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker

Baarmoederkanker 

De baarmoeder is het orgaan in het kleine bekken waarin de 
zwangerschap zich ontwikkelt. De baarmoeder is ongeveer 
10 cm lang. Haar spierwand omgeeft een holte die bedekt is 
met een slijmvlies, dat we het endometrium noemen. Ter hoog-
te van de baarmoederhals mondt het uit in de vagina. Baarmoe-
derlichaamkanker ontwikkelt zich vanuit het endometrium. 
Afhankelijk van het type cel dat aan de basis ligt van die kan-
ker, is dat het klassieke endometrische of endometroïde aden-
ocarcinoom (type I), goed voor 85 % van de endometriumkan-
kers, of het zogenaamd niet-endometroïde adenocarcinoom 
(type II), dat een meer specifiek behandelingsschema vergt. 
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¬ In cijfers
Baarmoederkankers (of meer precies baarmoederlichaamkan-
kers) nemen bij vrouwen de vijfde plaats in op de lijst van meest 
voorkomende kankers (na borstkanker, colorectale kanker, 
melanoom en longkanker). Volgens de laatste cijfers werden in 
2014 in België 1457 vrouwen door deze kanker getroffen.

¬ Risicofactoren 
Baarmoederkankers treffen vooral vrouwen boven de 50 met 
overgewicht die nooit kinderen kregen. Toch worden steeds 
meer gevallen vastgesteld bij vrouwen die jonger zijn zonder 
die risicofactoren. Je maandstonden krijgen voor de leeftijd van 
12 jaar of een laattijdige menopauze verhogen het risico ook. De 
inname van vrouwelijke hormonen (oestrogenen zonder proge-
steron) na de menopauze of van Tamoxifen (hormoontherapie 
bij borstkanker) leidt ook tot een hoger risico op baarmoeder-
kanker en moet daarom goed gecontroleerd worden.

Wat de oorzaken van baarmoederkanker betreft, moet er 
ook rekening worden gehouden met een voorgeschiedenis van 
biop siecurettage of een oestrogeenproducerende tumor.

Vrouwen van wie de moeder, zus(sen) of dochter(s) reeds door 
die kanker werden getroffen, lopen een hoger risico dan gemid-
deld om deze kanker te krijgen. Ook een erfelijke genetische 
afwijking (HNPCC of Lynchsyndroom) kan aan de basis ervan 
liggen, maar in die gevallen komen er veel darmkankers in de 
familie voor.

¬ Screening
Momenteel wordt er geen systematische screening van baar-
moederlichaamkanker aanbevolen. Dat geldt echter niet voor 
baarmoederhalskanker (zie p. 34). Aan vrouwen met een ver-
hoogd risico kan wel voorgesteld worden dat ze extra gemoni-
tord worden. Dan wordt overgegaan tot een transvaginale echo-
grafie (waarmee de dikte van het endometriumslijmvlies wordt 
ingeschat, het uitzicht en de grootte van de baarmoeder) en een 
biopsie van de wand van het endometrium.
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¬ Symptomen 
Er bestaat een vermoeden van endometriumkanker bij vrou-
wen die:

• ongewone vaginale bloedingen hebben, buiten de 
menstruatieperiode, na de menopauze of tijdens seksuele 
contacten;

• een sterke toename van het bloedverlies hebben voor of 
tijdens de menopauze;

• etter verliezen afkomstig uit de baarmoederhals;
• vaginaal verlies hebben dat bloederig is;
• vaginaal verlies hebben dat vies ruikt.

Deze symptomen duiken relatief snel op. Vandaar dat deze 
kanker vaak al in het beginstadium wordt ontdekt. 

In een later stadium kan de vrouw pijn krijgen in de onder-
buik, problemen of pijn krijgen bij het plassen, of pijn tijdens 
seksuele contacten; dan is het wenselijk een arts te raadplegen.

¬ Diagnose 
Met een echografie kan worden bekeken worden hoe het en-
dometrium eruitziet. De diagnose wordt vervolgens gebaseerd 
op het microscopisch onderzoek van een biopsie. De biopsie 
kan worden gemaakt via een hysteroscopie: er wordt een en-
doscoop (een dunne buis van optische vezels) ingebracht om de 
binnenkant van de baarmoederholte te onderzoeken en staal-
tjes te nemen van de verdachte zones.

Soms lukt het niet om biopsieën te nemen, ofwel omdat de 
baarmoederhals afgesloten is, ofwel omdat de bloedingen te he-
vig zijn. Dan moet worden overgegaan tot een curettage nadat 
(onder volledige verdoving) de hals van de baarmoeder wijder 
is gemaakt.

Wanneer er een tumor aan het licht komt, dan kan via MRI 
(beeldvorming door magnetische resonantie) geanalyseerd wor-
den hoe groot de tumor is. Dat onderzoek geeft een driedimen-
sionaal beeld van de tumor, wat handig is om inzicht te krijgen 
in welke mate de tumor zich heeft uitgebreid en waardoor bijge-
volg de behandeling doelgerichter kan gebeuren.
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¬ Behandeling
De kankers die zich beperken tot het endometrium, worden 
doorgaans geopereerd. De chirurg verwijdert de baarmoeder, 
de eileiders en de eierstokken. Als vermoed wordt dat de schild-
wachtklieren aangetast zijn, worden die langs de aorta en in de 
bekkenstreek eveneens weggenomen. Na de chirurgische in-
greep kan aanvullend radiotherapie worden toegepast indien de 
klieren door kankercellen overwoekerd zijn of om resterende, 
microscopisch kleine tumorhaarden te verwijderen. Dan wordt 
uitwendige bestraling toegepast of er worden tijdelijk radioac-
tieve implantaten in de vagina aangebracht (curietherapie).

Indien er uitzaaiingen zijn, zal er hormoontherapie en/of 
chemotherapie voorgeschreven worden, afhankelijk van de 
eigenschappen van de hormonale receptoren die in de kanker-
cellen aanwezig zijn en in functie van de algemene toestand 
van de patiënt. 

Baarmoederhalskanker

De baarmoederhals (ook cervix genoemd) is het verbindings-
stuk tussen de baarmoeder en de vagina. Er kunnen zich kan-
kers ontwikkelen in het slijmvlies van de baarmoederhals. 

¬ In cijfers 
Volgens de cijfers van 2014 werden in België dat jaar 653 nieu-
we gevallen van baarmoederhalskanker geregistreerd. Deze 
kanker is heel zeldzaam bij vrouwen jonger dan 25 jaar, komt 
het vaakste voor tussen 40 en 50 jaar en neemt daarna weer ge-
leidelijk af. Dankzij screening kunnen een groot aantal precan-
cereuze letsels (dysplasieën) en microscopische kankers van de 
baarmoederhals opgespoord en efficiënt behandeld worden. 

¬ Risicofactoren 
De voornaamste risicofactor is een chronische infectie door 
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bepaalde HPV-virussen (humaan papillomavirussen) die aan-
leiding kunnen geven tot een condyloom (of papilloom) in de 
baarmoederhals. Uit dat goedaardige letsel ontstaat ongeveer 
90 % van de baarmoederhalskankers, maar ze groeien niet al-
lemaal uit tot een kanker. De virusstammen die het meest ont-
vankelijk zijn om een kanker te verwekken, zijn die van het 
type 16 en 18.

HPV-virussen worden via seksueel contact overgedragen. 
Het risico op besmetting door HPV en de kans dat die infectie 

in kanker ontaardt, is hoger bij vrouwen die voldoen aan een of 
meerdere van deze criteria:

• eerste seksuele contacten voor de leeftijd van 16 jaar;
• wisselende partners of seksuele contacten met een 

persoon die wisselende partners heeft;
• meerlingzwangerschappen;
• roken;
• een zwak afweersysteem;
• langdurig gebruik van orale contraceptie;
• de aanwezigheid van andere seksueel overdraagbare 

infecties.

¬ Screening
De screening bestaat uit het nemen van een uitstrijkje. Dat 
is aanbevolen voor alle vrouwen vanaf 25 jaar. De test is een-
voudig, snel en pijnloos. De arts schraapt heel voorzichtig, met 
behulp van een staafje of borsteltje dat hij in de vagina brengt, 
enkele cellen van de wand van de baarmoederhals. Die cellen 
worden microscopisch onderzocht. Na twee normale uitstrijk-
jes met een tussenperiode van een jaar worden de volgende om 
de drie jaar genomen en dat tot de leeftijd van 65 jaar. Na die 
leeftijd is het risico op deze kanker erg klein geworden. 

Vertoont het uitstrijkje een afwijking, dan kan de arts een 
controleonderzoek voorstellen zonder op het volgende scree-
ninguitstrijkje te wachten. 

De tijdspanne van drie jaar tussen twee uitstrijkjes kan som-
mige vrouwen te groot lijken. Nochtans worden deze aanbeve-
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lingen vandaag internationaal gehanteerd, omdat de tijd die 
nodig is om een chronische infectie door HPV om te zetten in 
kanker, lang is. Bovendien zullen in de komende jaren nieuwe 
screeningtechnieken voor HPV-virusonderzoek er waarschijn-
lijk voor zorgen dat er nog meer tijd tussen de onderzoeken in 
komt te zitten.

¬ Symptomen
In een pril stadium zijn er geen symptomen. Later kan er licht 
bloedverlies optreden uit de vagina, tussen de maandstonden 
door of na een seksueel contact, naast pijnloze leukorree (witte 
vloed). Deze afwijkende symptomen worden niet altijd door een 
kanker veroorzaakt, maar wanneer ze zich manifesteren, is het 
wel noodzakelijk een arts te raadplegen.

¬ Diagnose  
Wanneer een afwijking wordt vastgesteld, kan er snel worden 
overgegaan tot het nemen van een controle-uitstrijkje, een 
colposcopie (onderzoek van de baarmoederhals met behulp van 
een speciale loep) of een biopsie. De diagnose wordt bevestigd 
door een microscopische analyse van het weggenomen weefsel. 
Op die manier kan ook worden vastgesteld hoever de tumor 
zich lokaal heeft uitgezaaid.

¬ Behandeling
De microscopische letsels kunnen worden verwijderd door co-
nisatie (een kleine chirurgische ingreep waarbij een deel van 
de hals wordt weggenomen en de rest van de baarmoeder ge-
spaard wordt). Een vergelijkbaar resultaat kan worden verkre-
gen door laserbehandeling of cryotherapie (vernietiging door 
koude).

Als de letsels meer verspreid zijn, zijn er twee mogelijkhe-
den: een uitgebreide conisatie (bij jonge vrouwen die nog een 
kind willen) of de volledige baarmoeder wegnemen. Indien 
noodzakelijk, neemt de chirurg ook de lymfeklieren weg om te 
controleren of ze geen uitzaaiingen bevatten.
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Hoe verder de kanker zich heeft  uitgezaaid, hoe meer de be-
handelingen moeten worden uitgebreid. Dan kan de chirurg 
ofwel een vergaande chirurgische ingreep voorstellen, even-
tueel aangevuld met radiotherapie, of een combinatie van uit-
wendige radiotherapie en curietherapie. Bij die laatste metho-
de wordt een radioactief implantaat rechtstreeks op de tumor 
aangebracht, zodat de straling zo doelgericht mogelijk gebeurt. 
Indien nodig, kan een gelijktijdige combinatie van radiothera-
pie en chemotherapie worden overwogen.

Hoe minder ver de kanker gevorderd is, hoe groter de kans 
op genezing. Dankzij de screening kunnen we precancereuze 
letsels behandelen en de patiënt (zo goed als zeker) genezen.

Over het vaccineren tegen HPV
Baarmoederhalskanker is een van de weinige kankers die 
in zekere mate kan worden vermeden door een preventief 
vaccin. dat vaccin is aanbevolen bij jonge meisjes, het 
liefste voor ze hun eerste seksuele contacten hebben. 
Het is werkzaam tegen de voornaamste stammen van 
het HPV-virus die verantwoordelijk zijn voor deze kanker, 
maar niet tegen alle virale stammen. daarom blijft de 
opsporing via een uitstrijkje noodzakelijk, ook bij vrouwen 
die gevaccineerd zijn.

Eierstokkanker 

De eierstokken bevinden zich in het onderste gedeelte van de 
buik. Ze produceren de voorplantingscellen van de vrouw (ei-
cellen) en vrouwelijke hormonen.

In de eierstokken kunnen zich heel uiteenlopende tumoren 
ontwikkelen, van de meest goedaardige (cystes) tot de meest 
agressieve. 80 tot 90 % van de eierstokkankers ontstaat in de 
buitenste cellaag (eierstokepitheel), vandaar dat ze epitheeltu-

Over het vaccineren tegen HPV
Baarmoederhalskanker is een van de weinige kankers die 
in zekere mate kan worden vermeden door een preventief 
vaccin. dat vaccin is aanbevolen bij jonge meisjes, het 
liefste voor ze hun eerste seksuele contacten hebben. 
Het is werkzaam tegen de voornaamste stammen van 
het HPV-virus die verantwoordelijk zijn voor deze kanker, 
maar niet tegen alle virale stammen. daarom blijft de 
opsporing via een uitstrijkje noodzakelijk, ook bij vrouwen 
die gevaccineerd zijn.
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moren worden genoemd (of, in medische taal, adenocarcino-
men).

Andere vormen van eierstokkanker zijn veel zeldzamer 
(stromale tumoren en kiemceltumoren). Het onderscheid tus-
sen die verschillende types kanker is belangrijk omdat de be-
handeling varieert naargelang het type.

¬ In cijfers 
In 2014 werden in België 848 nieuwe gevallen van eierstokkan-
ker opgetekend. Deze kanker neemt de achtste plaats in wat 
frequentie betreft en de vijfde wat doodsoorzaken bij vrouwen 
betreft. Gelukkig zijn zowel de incidentie (aantal nieuwe geval-
len per jaar) als het sterftecijfer de laatste jaren in dalende lijn. 

Deze kanker treedt voornamelijk op na de leeftijd van 55 jaar, 
maar ook jongere vrouwen kunnen erdoor getroffen worden. 

¬ Risicofactoren 
Wat eierstokkanker veroorzaakt, is niet bekend. Uit statis-
tieken blijkt dat deze kanker vaker voorkomt bij vrouwen die 
weinig of geen kinderen hebben gehad. Een groot aantal zwan-
gerschappen en het gebruik van de anticonceptiepil lijken het 
risico erop dan weer te verminderen. Het risico stijgt ook als 
er een familiale voorgeschiedenis is, zeker als eierstokkanker 
voorkomt bij twee naaste familieleden (moeder, grootmoeder, 
tantes, dochters of zussen). Dan bestaat het vermoeden van 
erfelijke aanleg: bij 5 tot 10 % van de kwaadaardige eierstoktu-
moren is er duidelijk sprake van een erfelijke invloed (meer be-
paald door mutatie van het BRCA1-gen dat ook verantwoordelijk 
zou zijn voor een verhoogd risico op borstkanker). 

¬ Screening
Momenteel bestaat er geen systematische opsporing van eier-
stokkanker. Vrouwen die een familiaal risico lopen, kunnen 
wel een specifieke opvolging krijgen. Bij vrouwen die drager 
zijn van een genetische mutatie en die geen kinderwens meer 
hebben, kunnen de eierstokken preventief verwijderd worden.
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¬ Symptomen 
De eierstokken bewegen zich redelijk vrij in de buikholte. Daar-
om gaat een beginnende tumor doorgaans niet gepaard met één 
welbepaalde klacht. Deze kankers worden vaak laattijdig gedi-
agnosticeerd en dat verklaart het hoge sterftecijfer. Jammer, 
want voor eierstokkankers die in een heel vroeg stadium wor-
den vastgesteld, is de kans op genezing uitstekend.

Als de ziekte zich verder uitbreidt, kunnen diverse, vrij vage 
symptomen opduiken, zoals pijn in de buik of de rug, vermoeid-
heid, een opgeblazen gevoel, toename van het buikvolume, mis-
selijkheid, constipatie, abnormale aandrang tot plassen, onver-
klaarbaar gewichtsverlies en sneller dan normaal buiten adem 
raken. Indien die symptomen 3 tot 4 weken aanhouden, moet 
je een arts raadplegen. Als je tailleomtrek na de menopauze 
enorm toeneemt, dan doe je er eveneens verstandig aan zo snel 
mogelijk medisch advies in te winnen. 

¬ Diagnose 
Om een diagnose te kunnen stellen, zal de arts eerst een kli-
nisch onderzoek uitvoeren (licht bekloppen van de buikwand, 
vaginale en rectale toucher). Indien nodig, kan de arts ook een 
transvaginale of suprapubische echografie nemen, of een Dop-
plerechografie, om de staat van de eierstokken te evalueren. 
Dan volgt een bloedonderzoek, eerst een algemeen en daarna 
een specifieker onderzoek, waarbij gezocht wordt naar een tu-
mormerker, CA 125 genoemd. Die bloedonderzoeken helpen bij 
het stellen van de diagnose. Indien nodig, zullen een diepgaan-
dere echografie en een scan de oorsprong van het probleem 
blootleggen. 

¬ Behandeling 
Een chirurgische ingreep (door middel van laparoscopie) biedt 
de mogelijkheid de diagnose te bevestigen (na biopsieën en mi-
croscopisch onderzoek van het verdachte weefsel) en na te gaan 
in welke mate de kanker zich in de buikholte heeft uitgezaaid. 
Wanneer de precieze aard van de kanker bekend is, verwijdert 
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de chirurg de tumor, indien mogelijk volledig, tegelijk met de 
nabijgelegen organen (de andere eierstok, de baarmoeder en 
een buikvliesplooi). In sommige gevallen is het nodig om naast 
de eierstok ook de baarmoeder en de eileiders weg te nemen.

Als de ziekte zich in de buikholte heeft  verspreid, zal de chi-
rurg zoveel mogelijk tumorweefsel wegnemen. Hoe minder 
weefsel er overblijft , hoe groter de kans dat de aanvullende be-
handelingen (chemotherapie) zullen werken. Om het risico op 
een recidief te verminderen, zal ook bij een weinig verspreide, 
maar agressieve kanker na de operatie chemotherapie worden 
voorgeschreven. 

Soms is de tumor in die mate uitgezaaid dat een chirurgische 
ingreep niet meteen mogelijk is. Dan kan chemotherapie hel-
pen om de tumor eerst kleiner te maken vooraleer hij verwij-
derd wordt. 

¬ Leven na eierstokkanker 
Steriliteit, bruuske overgang naar de menopauze, mogelijk 
urineverlies… De chirurgische behandeling kan ingrijpende 
gevolgen hebben op de levenskwaliteit. In een pril stadium en 
bij een weinig agressieve vorm van eierstokkanker is het soms 
mogelijk die eff ecten te vermijden en de baarmoeder en de 
tweede eierstok te behouden, zeker bij jonge vrouwen die graag 
nog kinderen willen. Indien een bijkomende behandeling met 
chemotherapie nodig is, kan dat blijvende steriliteit veroorza-
ken, ondanks het behoud van een eierstok. 

Kun je na eierstokkanker nog zwanger worden?
in sommige gevallen is het mogelijk gezond 
eierstokweefsel weg te nemen en in te vriezen voordat 
je met chemotherapie start. Zo kun je over eicellen 
beschikken voor een latere zwangerschap. Het is absoluut 
noodzakelijk daar voor het begin van de behandelingen 
met het medische team over te spreken.

Kun je na eierstokkanker nog zwanger worden?
in sommige gevallen is het mogelijk gezond 
eierstokweefsel weg te nemen en in te vriezen voordat 
je met chemotherapie start. Zo kun je over eicellen 
beschikken voor een latere zwangerschap. Het is absoluut 
noodzakelijk daar voor het begin van de behandelingen 
met het medische team over te spreken.
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Prostaatkanker

De prostaat is een klier die deel uitmaakt van de mannelijke 
geslachtsorganen. Hij bevindt zich onder de blaas en voor het 
rectum, en heeft normaal gezien de grootte en vorm van een 
kastanje. De prostaat maakt een vloeistof aan die terechtkomt 
in het sperma. De prostaat kan een haard zijn van een ontste-
king of infectie (prostatitis), een goedaardig prostaatadenoom 
(niet-cancereuze tumor die problemen geeft bij het ledigen van 
de blaas) of kanker.

¬ In cijfers 
In 2014 werden in België bijna 8000 nieuwe gevallen vastge-
steld. Ongeveer 3 op de 4 patiënten zijn ouder dan 65 jaar. Mo-
menteel is dit bij mannen de kanker die het vaakste voorkomt.

¬ Risicofactoren 
Leeftijd is hierbij ongetwijfeld de belangrijkste risicofactor: bij 
mannen ouder dan 80 jaar komt deze kanker extreem vaak 
voor, maar dat brengt geen bijzondere symptomen met zich 
mee omdat de kanker zo traag groeit. Andere risicofactoren: 
de etnische afkomst (deze kanker komt bijzonder veel voor bij 
zwarte Amerikanen) en erfelijkheid (verhoogd risico indien va-
der, oom en/of broer prostaatkanker hebben). De hoge cijfers 
van prostaatkanker in de westerse landen doen vermoeden dat 
onze levensstijl een slechte rol speelt. 

Het blijkt ook dat mensen met de ziekte van Parkinson en 
hun familieleden (tot de derde graad) een groter risico lopen. 

¬ Screening
Als er familiale aanleg is (meerdere familieleden met deze 
kanker), dan is doorgaans bijzondere opvolging aangeraden. 
Over het systematisch opsporen van prostaatkanker is echter 
nog steeds geen wetenschappelijke consensus bereikt. Er moet 
rekening gehouden worden met de nadelen die verbonden zijn 
aan de opsporing en met het risico op overbehandeling. Pros-
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taatkankerbehandelingen kunnen de levenskwaliteit van een 
patiënt grondig verstoren en bovendien evolueren sommige 
heel kleine tumoren niet snel genoeg om een ingreep te recht-
vaardigen. Een goede opvolging geniet dan de voorkeur boven 
een behandeling, zolang de tumor tenminste niet groeit. Ben 
je 50 jaar of ouder, spreek dan met je arts over de voordelen en 
ongemakken van deze screening, zodat je weloverwogen een 
beslissing kunt nemen. 

De screening gebeurt via rectale toucher en de meting van de 
dosis PSA in het bloed (‘Prostaatspecifiek antigen’, een proteïne 
die door de prostaat wordt geproduceerd). De PSA-test is even-
wel betwist, want verhoogde PSA-waarden wijzen wel op een 
prostaatprobleem (leeftijdgebonden toename van het volume 
van de klier, aanwezigheid van een goedaardig adenoom, een 
prostaatinfectie of kanker), maar niet noodzakelijkerwijs op 
kanker. De waarden die trouwens als normaal worden bestem-
peld, variëren naargelang de leeftijd, en een lichte tot matige 
verhoging is moeilijk te interpreteren. 

¬ Symptomen 
Meestal blijft de ziekte jarenlang onopgemerkt. Pas wanneer 
de kanker een groot volume heeft bereikt, kan er druk op de 
urinewegen ontstaan (urinestraal die niet krachtig meer is, va-
ker aandrang tot plassen, zelfs ’s nachts, een pijnlijk of brande-
rig gevoel bij het plassen, bloedsporen in de urine). In dat geval 
is het noodzakelijk de arts te consulteren om de oorzaak van 
het probleem te achterhalen.

Deze symptomen komen vaker voor bij oudere mannen en 
zijn dikwijls het resultaat van een gewone uitzetting van de 
prostaat als gevolg van een goedaardig adenoom (of benigne 
prostaathyperplasie).

Een kwaadaardige prostaattumor die de omliggende orga-
nen heeft ingepalmd, kan aanleiding geven tot doffe pijn in 
de onderbuik of onderrug, irritatie van het rectum enzovoort. 
Wanneer de kanker het lymfesysteem is binnengedrongen, 
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kan er oedeem (zwelling) optreden in een been of in de penis. 
Een spontane botbreuk of pijn in de botten als gevolg van uit-

zaaiingen kunnen ook symptomen zijn. 

¬ Diagnose 
Als er sprake is van verdachte symptomen, kan de arts over-
gaan tot een rectaal toucher: hij betast de prostaat via het 
rectum. Wanneer de prostaat abnormaal hard is, vergroot is 
of knobbeltjes vertoont, zal de arts zijn patiënt doorverwijzen 
naar een uroloog.

Om een diagnose te stellen, kan een MRI (Magnetic Resonan-
ce Imaging) gemaakt worden van de prostaat. Dat kan een nor-
male MRI zijn of een endorectale spoel, een ballonnetje dat in 
het rectum wordt ingebracht en beelden van betere kwaliteit 
oplevert. Als er verdachte zones te zien zijn, kan een biopsie de 
diagnose bevestigen.

¬ Behandeling
Bij prostaatkanker wordt de therapeutische strategie vastge-
legd door het Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC), dat 
de risico’s en voordelen van de behandelingen tegen elkaar af-
weegt. Bij een kleine, weinig agressieve en stabiele tumor bij 
een oude patiënt kan een goede monitoring de voorkeur ge-
nieten boven onmiddellijke behandeling: die aanpak vermijdt 
zware behandelingen, behandelingen die belangrijke neven-
werkingen kunnen hebben, zolang ze niet echt nodig zijn. Het 
nadeel: de patiënt moet geregeld controleonderzoeken onder-
gaan en leren leven met het feit dat hij kanker heeft. 

Wanneer de arts beslist te behandelen, zal een tumor die 
zich tot de prostaat beperkt, geopereerd worden (klassieke chi-
rurgische ingreep of laparoscopie). Soms worden sessies met 
uitwendige radiotherapie (met name tomotherapie) of met ra-
dioactieve implantaten voorgeschreven. In bepaalde gevallen 
wordt een behandeling met High intensity focal ultrasound ge-
geven, dat zijn ultrasone stralen met een buitengewoon hoge 
intensiteit. 
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Wanneer de kanker uitgezaaid is, wordt vaak hormoon-
therapie gebruikt. Dan wordt de werking of productie van tes-
tosteron geblokkeerd. In geval van recidief na een hormonale 
behandeling wordt doorgaans chemotherapie voorgesteld. Via 
onderzoek kijkt de arts of het nutt ig is de tumor vanaf het begin 
te behandelen met die twee therapieën.

¬ Leven na prostaatkanker 
Alle behandelingen voor prostaatkanker kunnen in kleine of 
grote mate nevenwerkingen geven die blijvend en onaange-
naam kunnen zijn. Urine-incontinentie en impotentie na de 
operatie, brandwonden en impotentie na radiotherapie, opvlie-
gers, vermindering van seksuele prestaties en impotentie na 
hormoontherapie, het zijn stuk voor stuk risico’s waarover de 
patiënt moet worden geïnformeerd. Het feit dat de patiënt een 
goede levenskwaliteit moet kunnen behouden, is een belang-
rijk gegeven waar rekening mee moet worden gehouden, onge-
acht de behandeling. 

Sommige neveneff ecten kunnen door een specifi eke behan-
deling na verloop van tijd verdwijnen of minder erg worden 
(gepaste kinesitherapie bij incontinentie, behandeling met ge-
neesmiddelen bij bepaalde gevallen van impotentie).

Wist je dat…?
Mannen bij wie de volledige prostaat is weggenomen, 
kunnen bij seksueel contact een orgasme krijgen zonder 
zaadlozing. 

Teelbalkanker 

De teelballen bevinden zich in de balzak (scrotum). Het is de 
plaats waar de zaadcellen (voorplantingscellen bij de man) en 
de mannelijke hormonen (testosteron) worden geproduceerd.

Wist je dat…?
Mannen bij wie de volledige prostaat is weggenomen, 
kunnen bij seksueel contact een orgasme krijgen zonder 
zaadlozing. 
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¬ In cijfers 
In 2014 werden er in België 359 gevallen van teelbalkanker 
vastgesteld, voornamelijk bij mannen tussen de 20 en 40 jaar 
oud. Er bestaan meerdere vormen van teelbalkanker, de mees-
te ontstaan in kiemcellen (die het sperma produceren). We 
onderscheiden voornamelijk twee types van kiemceltumoren: 
seminomen en niet-seminomen.

¬ Risicofactoren 
Teelbalkanker treedt vaker op wanneer een of beide teelballen 
niet snel na de geboorte ingedaald zijn (cryptorchidie), een fe-
nomeen waarbij erfelijke aanleg een rol kan spelen. Ook atrofie 
van een teelbal (verschrompeling na een kwetsuur of een ziek-
te zoals de bof) zou een risicofactor kunnen zijn.

Mannen die al eens door teelbalkanker getroffen werden, 
kunnen later een nieuwe kanker ontwikkelen in de andere 
teelbal. Ook mannen die een broer hebben met teelbalkanker, 
lopen een hoger risico.

Een verband met milieufactoren en blootstelling aan chemi-
sche stoffen wordt onderzocht, maar is nog niet bevestigd.

Deze kankers worden niet veroorzaakt door masturbatie of 
door seksueel overdraagbare aandoeningen. 

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van dit type kanker. Door 
zelf geregeld aan de teelballen te voelen, is een vroegtijdige di-
agnose mogelijk nadat de eerste symptomen zijn verschenen.

¬ Symptomen 
De meeste mannen bij wie teelbalkanker gediagnosticeerd 
wordt, hebben zelf al vastgesteld dat er in een van hun teelbal-
len een verandering is opgetreden. Die verandering is een pijn-
loze toename van het volume van de teelbal, eventueel in combi-
natie met een verharding die je met je vingers zelf kunt voelen. 
Zowat een derde van de patiënten heeft het over een vaag zwaar 
gevoel in de onderbuik, achter de balzak of in de balzak zelf.
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Zelfonderzoek door aan de teelballen te voelen, kan dus nuttig 
zijn. Wanneer je iets abnormaals voelt, doe je er goed aan je arts 
te raadplegen. 

Andere indicaties, maar die zijn zeldzamer, zijn pijn in de 
buik of de rug (te wijten aan opgezwollen klieren in die streek) 
of een plotse gynaecomastie (borstklierontwikkeling bij man-
nen). Ook onverklaarbare vermoeidheid kan een symptoom 
zijn.

¬ Diagnose 
De eerste stap die de arts zet, is de patiënt ondervragen over 
zijn voorgeschiedenis, in het bijzonder of hij als kind last heeft 
gehad van cryptorchidie. Vervolgens doet de arts een algemeen 
klinisch onderzoek en palpatie van het scrotum. Door echo-
grafie kan dan de aard van de afwijkingen bepaald worden die 
door palpatie aan het licht kwamen. Een bloedafname met on-
derzoek naar tumormerkers (abnormale hoeveelheid van een 
stof die door sommige kankers wordt geproduceerd) kan ook 
helpen om de diagnose te stellen.

Om de aanwezigheid van een teelbalkanker met zekerheid te 
kunnen vaststellen, is microscopisch onderzoek van het weef-
sel noodzakelijk. Hiervoor moeten de teelbal, de bijbal en de 
zaadstreng van de balzak operatief worden verwijderd, via de 
lies. Vervolgens worden de organen onder de microscoop on-
derzocht door een anatoom-patholoog.

Als de uroloog voor de operatie nog twijfelt of er teelbalkan-
ker aanwezig is, gebeurt het weleens dat er tijdens de operatie 
(peroperatieve biopsie) een stukje weefsel wordt onderzocht. 
Terwijl het onderzoek gebeurt, wordt de patiënt onder verdo-
ving gehouden. Indien blijkt dat het niet om kanker gaat, wordt 
de operatie stopgezet en wordt de teelbal niet weggenomen.

¬ Behandeling
Een operatie (orchidectomie, het wegnemen van de aangetaste 
teelbal) is de eerste stap in de behandeling, ongeacht de aard 
van de tumor. Daarna wordt de teelbal onderzocht om het pre-
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cieze type kanker te kennen en het stadium van de ziekte vast 
te stellen. Als de plaats van de tumor bekend is, kun je kiezen 
voor actief toezicht (dat betekent regelmatige controles door 
middel van bloedonderzoek en medische beeldvorming), of 
voor behandeling met chemotherapie of radiografi e. 

Wanneer gekozen wordt voor chemotherapie of radiothera-
pie, is het nutt ig om voor de start van de behandeling sperma 
te laten invriezen. Zo kan bij eventuele steriliteit in de toekomst 
tot in-vitrobevruchting worden overgegaan.

¬ Leven na teelbalkanker 
Als je teelbal weggenomen is, heeft  dat op lichamelijk vlak 
geen invloed op het seksleven. Het zorgt niet voor meer of min-
der lustgevoelens en veroorzaakt geen impotentie. De ‘geredde’ 
teelbal kan in zijn eentje voldoende hormonen en vaak ook vol-
doende sperma produceren. Om esthetische redenen kun je de 
weggenomen teelbal, als je dat wenst, laten vervangen door een 
prothese. 

De psychologische impact van deze kanker op het seksleven 
is echter aanzienlijk. Seks is immers niet alleen een kwestie 
van hormonen… Als dat het geval is, kan de hulp van de part-
ner en/of van een seksuoloog van groot belang zijn om deze las-
tige kaap te ronden.

Een vasectomie verhoogt het risico niet
een vasectomie, een sterilisatiemethode voor mannen 
waarbij de zaadleiders die het sperma naar de 
zaadblaasjes voeren, worden afgebonden, zorgt niet voor 
een groter risico op teelbalkanker. 

Een vasectomie verhoogt het risico niet
een vasectomie, een sterilisatiemethode voor mannen 
waarbij de zaadleiders die het sperma naar de 
zaadblaasjes voeren, worden afgebonden, zorgt niet voor 
een groter risico op teelbalkanker. 
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URINESTELSEL 

 
De nieren, de urineleiders, de blaas en de plasbuis vormen samen 
de urinewegen. Ze zijn aan de binnenzijde bedekt met slijmvlies, het 
urinaire epitheel (ook wel urotheel genoemd), waaruit zich diverse 
kankers kunnen ontwikkelen. We beperken ons hier tot tumoren van 
de nieren en de blaas.

Nierkanker

Er bestaan verschillende vormen van nierkanker. De meest 
voorkomende vorm bij volwassenen is het niercelcarcinoom 
met heldere cellen (goed voor 80 % van de gevallen). Die kanker 
verschijnt in de nierbuisjes (waar urine geproduceerd wordt), 
die deel uitmaken van de filtertjes (nefronen) van de nier. De 
tweede vorm is het papillair carcinoom. Sommige tumoren 
vertonen kenmerken van allebei (heldere en papillaire cellen). 
Ze komen vooral voor bij mensen die aan een chronische nier-
ziekte lijden.

Van de andere vormen vermelden we nog: 
• het multiloculair cystecarcinoom dat zich kenmerkt door 

talrijke cystes;
• het nefroblastoom of de ‘Wilms-tumor’ is de nierkanker 

die het vaakst bij jonge kinderen voorkomt.

¬ In cijfers 
Nierkanker komt relatief weinig voor. In 2014 werden er in Bel-
gië 1688 gevallen opgetekend. Met uitzondering van Wilms-tu-
moren, die bij erg jonge kinderen voorkomen, treft nierkanker 
vooral 50-plussers. Die kankers treffen duidelijk meer mannen 
dan vrouwen.
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¬ Risicofactoren 
Twee risicofactoren lijken een ongeveer even grote rol te spe-
len: roken en overgewicht of obesitas. Wellicht heeft ook een 
verhoogde bloeddruk invloed.

Twee zeldzame erfelijke aandoeningen (het syndroom van 
Von Hippel-Lindau en het erfelijk papillair carcinoom van de 
niercellen) worden in verband gebracht met het risico op een 
niercelcarcinoom. Een familiale voorgeschiedenis van nier-
kanker, meer bepaald bij een broer of zus, is eveneens een re-
den voor verhoogde waakzaamheid.

Tot slot kan een langdurige dialysebehandeling een hoger ri-
sico betekenen omdat er cystes op de nier verschijnen die zich 
tot een tumor kunnen ontwikkelen.

¬ Screening
Er bestaat geen systematische opsporing voor dit type kanker.

¬ Symptomen 
Een niertumor kan al een tijd aanwezig zijn voor de eerste 
symptomen opduiken. Die komen tot uiting in de vorm van 
bloed in de urine (hematurie), pijn of een voelbare massa in de 
nierstreek, de zijde of de lendenen.

Meer algemene symptomen die bij nierkanker kunnen op-
treden, zijn vermoeidheid zonder bijzondere redenen, koorts, 
een algemeen gevoel van lusteloosheid, onverklaarbaar ge-
wichtsverlies. Die symptomen wijzen niet noodzakelijkerwijs 
op nierkanker, maar wanneer de klachten aanhouden, kun je 
het beste een arts raadplegen.

¬ Diagnose
Nadat de arts de patiënt heeft onderzocht, zal hij indien nodig 
een bloedstaal en een urinestaal afnemen, eventueel gevolgd 
door bijkomende onderzoeken, zoals:

• een echografie van beide nieren om een beeld te krijgen 
van de solide massa en eventuele verkalking;

• een CT-scan om niertumoren op te sporen, maar ook 
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uitzaaiingen en veneuze woekering;
• een MRI (of NMR, nuclear magnetic resonance) van de buik 

om kleine letsels te detecteren en een eventuele uitbreiding 
te achterhalen naar de nierslagader, de voornaamste 
bloedvaten van de nier of andere nabijgelegen organen. 

¬ Behandeling
De behandeling bestaat voornamelijk uit het volledig of gedeel-
telijk operatief wegnemen van de nier. Wanneer de volledige 
nier verwijderd wordt, zal de chirurg eveneens de bijnier en het 
vetweefsel rond de nier wegnemen. Ook de omliggende lymfe-
klieren worden soms weggesneden. 

Om de nier te sparen, worden soms andere technieken aan-
gewend, zoals het vernietigen van de kanker door RFA (Radio 
Frequency Ablation, waarbij kleine elektroden in de tumor 
worden ingebracht om hem te verbranden) of door cryoablatie 
(een naald die via een kleine insnijding wordt ingebracht, pro-
duceert een intense koude om de kankercellen te vernietigen). 
Voor die behandelingen moet de tumor wel klein zijn en duide-
lijk afgebakend.

Chemotherapie en radiotherapie hebben nauwelijks impact 
op nierkanker. Die behandelingen worden dan ook weinig ge-
bruikt, behalve, eventueel, als het om een geval van hervallen 
gaat of om uitzaaiingen waar een chirurgische ingreep onmo-
gelijk is. 

Immuuntherapie neemt een belangrijke plaats in bij de be-
handeling van nierkanker. Het afweersysteem dat het lichaam 
tegen tumoren beschermt, wordt geprikkeld door geneesmid-
delen in te spuiten (interferon, interleukine) en door doelge-
richte therapieën in te zetten. Immuuntherapie wordt vaak ge-
bruikt na de chirurgische ingreep om de kankercellen die aan 
de voorafgaande behandelingen zouden zijn ontsnapt, toch te 
vernietigen.

¬ Leven na nierkanker 
Je kunt een perfect normaal leven leiden met slechts één nier, 
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als die in goede staat is. Als de resterende nier niet naar beho-
ren functioneert of als beide nieren zijn weggenomen, ben je op 
nierdialyse aangewezen.

Blaaskanker 

De blaas vangt de urine op die in de nieren wordt geproduceerd 
door het filteren van het bloed. Sommige agressieve chemische 
stoffen (afkomstig van tabak of door beroepsmatige blootstel-
ling) die door de nieren uit het bloed zijn verwijderd, worden 
dus tijdelijk in geconcentreerde vorm in de blaas opgeslagen. 
Ze kunnen zorgen voor irritatie van de blaaswand en, op lange 
termijn, de ontwikkeling van kanker in de hand werken.

In de blaas komen diverse categorieën cellen voor, vandaar dat 
er ook meerdere types blaaskanker bestaan. We beperken ons 
hier tot de meest voorkomende kanker (90 % van de gevallen) 
die ontstaat in het slijmvlies (urotheel).

¬ In cijfers 
In 2014 werden in België 2417 nieuwe gevallen van blaaskanker 
geregistreerd. Deze kanker komt momenteel bijna vier keer va-
ker voor bij mannen dan bij vrouwen, en dan voornamelijk bij 
mensen ouder dan 55-60 jaar. 

¬ Risicofactoren 
Roken is de grootste risicofactor, 30 tot 40 % van de blaaskan-
kers heeft daarmee te maken.

Mensen die bij het uitoefenen van hun beroep in contact 
komen met bepaalde chemische stoffen (aromatische aminen 
gebruikt in de textielindustrie, kunststoffen, kleurstoffen en 
rubber) of die er langdurig aan blootgesteld worden, hebben 
tot zelfs tientallen jaren na de blootstelling een verhoogd risico 
op blaaskanker. Die patiënten kunnen een aanvraag tot erken-
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ning van beroepsziekten indienen bij het Federaal agentschap 
voor beroepsrisico’s (Fedris – www.fedris.be).

Frequente urineweginfecties of een chronische blaasont-
steking kunnen ook het risico vergroten (vooral bij vrouwen), 
net als chronische irritatie of bepaalde behandelingen (diverse 
soorten chemotherapie, bijvoorbeeld, of radiotherapie van het 
bekken).

Bij patiënten die getroffen zijn door een erfelijke colorecta-
le kanker (syndroom van Lynch) kan zich een zeldzame vorm 
van deze kanker ontwikkelen.

¬ Screening
Er bestaat geen systematische screening. Personen met een 
verhoogd risico (rokers ouder dan 50 jaar of mensen met een 
risicoberoep) kunnen de urine geregeld laten analyseren.

¬ Symptomen 
In het beginstadium brengt blaaskanker zo goed als geen 
symptomen teweeg. De aanwezigheid van bloed in de urine is 
doorgaans het eerste teken dat er iets aan de hand is. Heel af en 
toe kan het gebeuren dat plassen pijnlijk is, dat je vaker moet 
plassen of een grote aandrang voelt. Het kan echter ook gebeu-
ren dat het plassen niet lukt. Er kan een branderig gevoel bij 
het plassen opduiken, of pijn in de onderrug.

Opgelet: deze afwijkingen zijn ook typisch voor goedaardige 
aandoeningen van de blaas, zoals een blaasontsteking. Daarom 
raadpleeg je het beste een dokter wanneer dit soort symptomen 
de kop opsteken. 

¬ Diagnose 
Als er in de urine abnormale cellen voorkomen, kan er een 
cystoscopie, ook wel endoscopie genoemd, worden uitgevoerd. 
Dan wordt een flexibel slangetje via de plasbuis ingebracht. Bij 
dat onderzoek kunnen stukjes weefsel worden weggenomen 
om het exacte type van de kanker te kunnen bepalen. 
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Een intraveneuze urografie (radiografie na inspuiting van 
een contrastvloeistof) geeft een vrij precieze beeldvorming van 
de nieren, de urineleiders en de blaas.

¬ Behandeling
De behandelingen worden bepaald in functie van het type tu-
moren: een oppervlakkig groeiende tumor die zich beperkt tot 
het slijmvlies, een carcinoom in situ (kanker in een beginstadi-
um) of een infiltratief groeiende tumor die uitgezaaid is van het 
slijmvlies tot in de blaasspieren. 

Bij oppervlakkig groeiende tumoren is een chirurgische in-
greep de standaardbehandeling: de tumor is beperkt tot het 
slijmvlies en wordt verwijderd. Een blaasspoeling na de opera-
tie kan het risico op recidief beperken. Daarbij worden chemo-
therapeutische of immunotherapeutische behandelingen (BCG) 
via endoscopische weg in de blaas ingebracht. 

Een laserbehandeling via cystoscopie kan de kankercellen 
vernietigen. Daarbij wordt een cystoscoop in de blaas inge-
bracht en kunnen de laserstralen precies gericht worden op de 
oppervlakkige cellen die verbrand moeten worden.

Een carcinoom in situ kan worden behandeld met een blaas-
spoeling, chirurgie (tot een volledige verwijdering van de blaas 
toe), laserbehandeling of radiotherapie.

Bij infiltratief groeiende tumoren (die diep doorgedrongen 
zijn in de spierwand van de blaas) gaat de chirurg over tot het 
operatief verwijderen van de blaas, maar ook van de lymfe-
klieren rond de blaas. Die lymfeklieren worden meteen onder-
zocht en als ze niet aangetast zijn, wordt de blaas verwijderd. 
Bij mannen worden meteen ook de prostaat en de zaadblaas-
jes weggenomen, bij vrouwen de baarmoeder, de urinebuis en 
soms zelfs een deel van de vagina. 

Indien nodig, wordt de heelkundige behandeling aangevuld 
met klassieke chemotherapie of radiotherapie. In sommige ge-
vallen wordt er chemotherapie gegeven voordat er geopereerd 
wordt. Dat kan het volume van de tumor verkleinen, waardoor 
de chirurgische ingreep minder ingrijpend is.
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In geval van uitzaaiingen op afstand wordt eveneens chemo-
therapie voorgesteld.

¬ Leven na blaaskanker 
Wanneer een blaasverwijdering noodzakelijk is, worden de 
urinewegen verbonden met de huid (ureterostomie) ter hoogte 
van de buik om de urine te kunnen afvoeren naar een uitwen-
dige zak. 

Een andere oplossing, zwaarder op chirurgisch vlak, is het 
reconstrueren van een urinereservoir met een stuk van de 
dikke darm en/of dunne darm. Dat reservoir wordt vervolgens 
aangesloten op de twee urineleiders, waardoor de urine van de 
nieren daarheen wordt afgeleid. Het kan gaan om een incon-
tinent systeem (de overtollige urine wordt opgevangen in een 
uitwendige stoma, verbonden via een opening in de buik) of 
een continent systeem (er wordt een klep gemaakt waardoor de 
urine niet voortdurend stroomt). Die tweede oplossing stelt pa-
tiënten in staat de zak leeg te maken wanneer het hen uitkomt. 

Indien slechts een deel van de blaas is weggenomen, kan de 
chirurg op het einde van de dunne darm of de dikke darm een 
zogenaamde ’vervangblaas’ maken. Dat gescheiden reservoir 
kan urine opvangen. Het wordt aangesloten op de urineleiders, 
maar ook op de sluitspier van de blaas, zodat een natuurlijkere 
urinelozing mogelijk is.

Wist je dat…
de toename van het aantal rokende vrouwen heeft 
gezorgd voor een toename van het aantal blaaskankers bij 
vrouwen? 

Wist je dat…
de toename van het aantal rokende vrouwen heeft 
gezorgd voor een toename van het aantal blaaskankers bij 
vrouwen? 
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SPIJSVERTERINGSSTELSEL 

Slokdarmkanker

De slokdarm zorgt ervoor dat het voedsel van de keel naar de 
maag wordt gebracht. De wand van de slokdarm bestaat uit 
spieren en een slijmvlies aan de binnenkant. Er zijn verschil-
lende types slokdarmkanker en de meeste daarvan ontwikke-
len zich in de cellen van het slijmvlies (plaveiselcelcarcinoom, 
adenocarcinoom).

Bij een plaveiselcelcarcinoom, dat het vaakst ontstaat in de 
bovenste en middelste delen van de slokdarm, is er een verband 
met alcoholgebruik en roken. 

Het adenocarcinoom, dat het vaakst in het onderste deel 
van de slokdarm voorkomt, is te wijten aan de gevolgen van 
gastro-oesofageale reflux die kan leiden tot de ontwikkeling 
van de Barrett-slokdarm.

¬ In cijfers 
In 2014 kregen in België 988 mensen slokdarmkanker. De kan-
ker komt bijna drie maal vaker voor bij mannen dan bij vrou-
wen en vooral bij 60- tot 65-jarigen.

¬ Risicofactoren 
Er is een duidelijk oorzakelijk verband tussen slokdarmkanker 
en:

• roken; 
• het drinken van alcohol;
• de Barrett-slokdarm, de chronische irritatie van het 

slijmvlies in het onderste deel van de slokdarm, te wijten 
aan de reflux van zuur uit de maag, wat aanleiding geeft tot 
de groei van abnormaal weefsel;

• brandwonden in de slokdarm die veroorzaakt zijn door per 
ongeluk sterk zure of basische stoffen in te slikken; 
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• het geregeld drinken van gloeiend hete drankjes, het eten 
van sterk gekruide gerechten en van voedingsmiddelen die 
nitrosaminen bevatten;

• een tekort aan vitamine C;
• een familiale voorgeschiedenis van slokdarmkanker 

bij personen met risicogedrag (roken, alcoholgebruik 
enzovoort);

• tylose, een erfelijke ziekte die zich openbaart door de 
aan wezigheid van keratineplekken op handpalmen of 
voetzolen of van papillomen (gesteelde uitgroeisels) in de 
slokdarm.

Andere risicofactoren worden momenteel nog onderzocht.

¬ Screening
Aan mensen met letsels die mogelijk kunnen uitgroeien tot 
kanker (Barrett-slokdarm, verbrande slokdarm enzovoort) 
wordt voorgesteld zich systematisch te laten screenen.

¬ Symptomen 
Slokdarmkanker zal voor het eerst merkbaar worden als de tu-
mor zo sterk gegroeid is dat hij de goede werking van de slok-
darm begint te hinderen. Dan duikt dysfagie op, slikken wordt 
steeds moeilijker en gaat soms ook gepaard met pijn (eerst bij 
vast voedsel, later ook bij vloeibaar voedsel). Andere sympto-
men zijn gewichtsverlies en geen eetlust, een branderig of pijn-
lijk gevoel achter het borstbeen of in de rug, maagzuur, opris-
pingen, hoesten of een hese stem. 

¬ Diagnose 
Er kan een radiografie worden gemaakt. De patiënt neemt dan 
een contrastvloeistof in die de vernauwing, veroorzaakt door de 
tumor, in beeld brengt. Het nadeel is dat kleine letsels die zich 
tot het slijmvlies beperken, over het hoofd kunnen worden ge-
zien. 

De endoscopie (gastroscopie) geeft nauwkeurigere resulta-
ten. Daarmee wordt rechtstreeks in de binnenkant van de slok-



57sLokdarMkanker

darm gekeken, met behulp van een soepel fijn buisje dat via de 
mond wordt ingebracht. Dat onderzoek is handig om letsels in 
een vroegtijdig stadium te ontdekken en maakt het ook moge-
lijk stukjes weefsel op verdachte plaatsen weg te nemen. Die 
biopsieën worden vervolgens onder de microscoop onderzocht. 
Er kan ook een echo-endoscopie gemaakt worden, een combi-
natie van een echografie en een endoscopie.

Wanneer de diagnose bevestigd wordt, zullen er nog meer 
noodzakelijke onderzoeken volgen (echografie, CT-scan, NMR, 
PeT-scan, bronchoscopie) om precies te kunnen bepalen hoe 
groot de tumor is en de behandeling zo goed mogelijk te kun-
nen plannen.

¬ Behandeling
Als de tumor oppervlakkig is, kan de aangetaste wand behan-
deld worden via endoscopie (mucosectomie) of RFA (Radio Fre-
quency Ablation, waarbij een sonde wordt ingebracht die het 
aangetaste gedeelte van de slokdarm verbrandt). 

Indien de tumor diep in het slokdarmslijmvlies is binnenge-
drongen, maar weinig verspreid is, is een chirurgische ingreep 
de aangewezen behandeling. Tijdens de ingreep wordt de slok-
darm volledig of gedeeltelijk weggenomen. De spijsverterings-
kanalen worden opnieuw verbonden, ofwel door de maag ho-
ger in de borstkas te brengen en ze aan de rest van de slokdarm 
te hechten, ofwel door een deel van de dunne darm of de dikke 
darm weg te nemen en die als slokdarm te gebruiken. 

De chirurg neemt ook de lymfeklieren rond de tumor weg. 
Ze zullen microscopisch onderzocht worden om na te gaan of 
ze al dan niet door kankercellen zijn aangetast. 

Ook radiotherapie en chemotherapie kunnen worden ge-
bruikt, vóór de operatie om de omvang van de tumor te ver-
kleinen, na de operatie als bijkomende behandeling of, in een 
vergevorderd stadium van de ziekte, wanneer een chirurgische 
ingreep niet meer mogelijk is. Als de kanker uitgezaaid is, zal 
chemotherapie worden toegediend om de symptomen onder 
controle te krijgen en de levensverwachting te verhogen.
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Om de doorgang van vaste en vloeibare voeding te verge-
makkelijken, kan met de laser een gedeelte van de tumor ver-
nietigd worden, of kan er een buisje aangebracht worden, een 
soort prothese die ter hoogte van de tumor ingebracht wordt 
om de slokdarm open te houden.

¬ Leven na slokdarmkanker 
Mensen bij wie de slokdarm is verwijderd, hebben de neiging 
te vermageren. Doorgaans moeten ze hun voedingspatronen 
aanpassen en hun drie dagelijkse maaltijden vervangen door 
meerdere energierijke tussendoortjes verspreid over de dag. 

Maagkanker 

Zowat alle maagkankers ontstaan in het slijmvlies dat de bin-
nenkant van de maag bedekt. Een maagtumor komt praktisch 
nooit tot ontwikkeling in een gezond slijmvlies, hij vloeit voort 
uit een precancereuze toestand (dysplasie) die op zijn beurt het 
gevolg is van een chronische ontsteking (gastritis).

¬ In cijfers 
In 2014 werden er in België 1482 nieuwe gevallen van maag-
kanker opgetekend, waarvan het merendeel bij mannen. 
Maagkanker komt zelden voor bij mensen jonger dan 40 jaar, 
het aantal gevallen neemt toe vanaf 55 jaar. 

¬ Risicofactoren 
Er bestaan een groot aantal risicofactoren:

• een chronische infectie van het maagslijmvlies te wijten 
aan de bacterie Helicobacter Pylori (chronische gastritis 
en maagzweren). Die letsels kunnen aanleiding geven tot 
cancereuze veranderingen als ze niet behandeld worden;

• de voeding, in het bijzonder een te hoge alcoholconsump-
tie en/of te zoutrijke voeding of te veel zoute en gepekelde 
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vleeswaren. De nitraten en nitrieten uit voeding en het 
water van drankjes kunnen in de maag omgezet worden 
in nitrosaminen, die het ontstaan van kanker kunnen 
bevorderen;

• obesitas;
• roken;
• erfelijke factoren (syndroom van Lynch). Een familiale 

voorgeschiedenis van maagkanker moet aanzetten tot 
voorzichtigheid. Raadpleeg een arts om een eventueel 
schadelijk gen te identificeren;

• een gedeeltelijke verwijdering van de maag kan het risico 
op kanker in het resterende deel vergroten.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van deze kanker voorzien. 
Systematisch onderzoek op de bacterie Helicobacter Pylori is 
evenwel nuttig bij personen met een verhoogd risico (te wijten 
aan een persoonlijke of familiale voorgeschiedenis, de aanwe-
zigheid van chronische of atrofische gastritis…). Die bacterie 
kan perfect met antibiotica bestreden worden.

¬ Symptomen 
In de beginfase geeft maagkanker geen bijzondere symptomen. 
Dat verklaart waarom de diagnose vaak pas laat wordt gesteld. 
De symptomen treden op wanneer de tumor zich in de maag of 
in de omliggende weefsels heeft verspreid. 
Symptomen die kunnen optreden:

• pijn, een brandend of ongemakkelijk gevoel ter hoogte van 
de maag;

• het gevoel van een zware maag;
• regelmatig misselijk zijn en braken;
• een gevoel van te snelle verzadiging;
• gebrek aan eetlust;
• gewichtsverlies;
• bloedarmoede;
• abnormale vermoeidheid.
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¬ Diagnose 
De diagnose gebeurt via gastroscopie. Een dun, flexibel buisje 
(endoscoop) voorzien van een lichtje en een camera wordt via 
de mond ingebracht en controleert de slokdarm, de maag en de 
twaalfvingerige darm op verdachte letsels. Bij twijfel worden er 
stukjes weefsels weggenomen (biopsieën), die vervolgens mi-
croscopisch onderzocht worden.

Wanneer de diagnose bevestigd is, wordt een uitzaaiings- en 
operabiliteitsbalans opgemaakt.

¬ Behandeling
In bepaalde gevallen (bij oppervlakkige kankers) kan de arts 
beslissen via endoscopie enkel het slijmvlies en het subslijm-
vlies weg te nemen.

Bij een gelokaliseerde kanker bestaat de behandeling voor-
namelijk uit een chirurgische ingreep. Daarbij wordt de maag 
gedeeltelijk of volledig weggenomen (gastrectomie), samen met 
de lymfeklieren die rond de maag liggen. Bij een volledige gast-
rectomie wordt de onderkant van de slokdarm verbonden met 
het begin van de dunne darm. De chirurgische ingreep kan 
gevolgd of voorafgegaan worden door een combinatie van che-
motherapie en radiotherapie om de verspreiding van de tumor 
tegen te gaan.

Chemotherapie kan ook nuttig zijn om de symptomen van 
de ziekte te bestrijden (pijn, bloedingen, obstructie enzovoort) 
en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Het nut van 
radiotherapie is beperkt en zelfs omstreden.

¬ Leven na maagkanker 
De gastrectomie heeft doorgaans bijwerkingen zoals het over-
geven van gal, zure oprispingen, vermageren, krampen, diar-
ree, een tekort aan vitamine B12. Een aanpassing van het voe-
dingspatroon is dan noodzakelijk. Eventueel kun je geleidelijk 
aan weer overstappen op bijna normale voedingswaren, in het 
slechtste geval moet je dat gewijzigde voedingspatroon de rest 
van je leven aanhouden. Een gespecialiseerde diëtist (een lijst 
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met namen is beschikbaar bij Stichting tegen Kanker onder de 
rubriek ‘Patiëntenhulp’) kan je advies geven om de moeilijkhe-
den die je ervaart, minder erg te maken of op te lossen. 

Pancreaskanker 

De pancreas is een klier die twee belangrijke functies heeft: 
de productie van pancreassappen die in de darm vloeien om te 
helpen bij de vertering van vetten en suikers en het afscheiden 
van twee hormonen (insuline en glucagon) die het suikergehal-
te in het bloed onder controle helpen houden.

Pancreaskankers ontwikkelen zich doorgaans in het klier-
weefsel dat de verteringsenzymen aanmaakt. Dat type kanker 
wordt in het algemeen adenocarcinoom genoemd.

¬ In cijfers 
Pancreaskanker is een van de kankers die sterk in opmars zijn. 
Het aantal gevallen is de laatste 15 jaar verdubbeld! In 2014 wer-
den 1715 nieuwe gevallen geregistreerd, waarbij ongeveer even-
veel mannen als vrouwen getroffen werden (respectievelijk 871 
en 844). Dit type kanker ontwikkelt zich zelden voor de leeftijd 
van 45 jaar, maar neemt toe naarmate je ouder wordt, vooral 
vanaf 60-65 jaar.

¬ Risicofactoren 
De voornaamste risicofactor is tabak, rokers worden twee keer 
zo vaak getroffen als niet-rokers. Ook obesitas zou deze kanker 
in de hand kunnen werken, net zoals een voedingspatroon dat 
rijk is aan vetten en dierlijke proteïnen. Pancreaskanker wordt 
vaak voorafgegaan door een chronische ontsteking van de pan-
creas (pancreatitis).

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing voor deze kanker.
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¬ Symptomen 
Deze kanker slaat in alle stilte toe, en omdat de symptomen 
vaag zijn, worden ze vaak miskend. Het kan gaan om pijn in 
het bovenste deel van de buik, met uitstralingen naar de rug, 
een verandering in de algemene toestand (vermageren, ver-
moeidheid enzovoort) en spijsverteringsproblemen (verlies van 
eetlust, moeilijke vertering, misselijkheid). 

Er kan geelzucht optreden, samen met jeuk. Dat is een ge-
volg van het samendrukken van de galwegen. In dat geval kan 
de gal die door de lever wordt aangemaakt, niet langer in de 
darm doorsijpelen omdat de tumor te veel plaats inneemt. 

¬ Diagnose 
Om een diagnose te kunnen stellen, is medische beeldvorming 
noodzakelijk. Die kan bestaan uit: 

• de klassieke echografie, die een verwijding van de 
galwegen aan het licht kan brengen, waardoor verder 
onderzoek van de pancreas noodzakelijk is; 

• een echo-endoscopie (een echografische sonde die via 
endo scopische weg in de twaalfvingerige darm wordt 
in gebracht) voor een gedetailleerder onderzoek van de 
pancreas;

• een scan (of tomodensitometrie), die een beter beeld geeft 
van de grootte van de tumor en zijn uitbreidingen;

• het meten in het bloed van een tumormerker (CA 19.9), 
die bij de meeste pancreaskankers abnormaal hoog is. De 
meting in het bloed is vooral nuttig om de evolutie van de 
ziekte tijdens de behandeling te kunnen opvolgen.

Er kunnen ook andere medische beeldvormingstechnieken 
(bijvoorbeeld een scintigrafie met gemerkte octreotide) voorge-
steld worden om de diagnose van meer specifieke pancreastu-
moren mogelijk te maken.

¬ Behandeling
Pancreaskanker komt vaak discreet tot ontwikkeling en kan 
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snel de omliggende organen binnendringen. Dat verklaart 
waarom die kanker zo ernstig is. Als de tumor te opereren is, 
zal chirurgie als behandeling de voorkeur genieten. Dan wordt 
een deel of de volledige pancreas weggenomen, en eventueel 
ook de twaalfvingerige darm, de galblaas, een deel van de gal-
gang (ductus choledochus), een deel van de maag (de pylorus of 
maagportier, het verbindingsstuk tussen maag en twaalfvinge-
rige darm) en/of de lymfeklieren. Vervolgens worden de spijs-
verteringswegen weer verbonden. 

Als de tumor niet te opereren is, kan chirurgie desalniette-
min nuttig zijn om de patiënt zoveel mogelijk levenscomfort 
te bieden door de obstakels als gevolg van de tumorwoekering 
weg te nemen (bijvoorbeeld door de galwegen of de maag om te 
leiden).

In bepaalde gevallen van niet-opereerbare tumoren kunnen 
chemotherapie en radiotherapie de overlevingskansen verbete-
ren of de omvang van de tumor vóór de operatie verkleinen.

¬ Leven na pancreaskanker 
Na de reconstructie van het spijsverteringsstelsel zal de patiënt 
zijn voedingspatroon moeten aanpassen, daarbij geholpen door 
een gespecialiseerde diëtist.

Is de volledige pancreas weggenomen, dan krijgt de patiënt 
pancreasenzymen voorgeschreven die hij tijdens de maaltijden 
moet innemen als medicijn, in geval van diabetes zal hij ook in-
suline voorgeschreven krijgen. 

Colorectale kanker 

De dikke darm vangt tijdens de vertering voedingsresten op, bij 
de uitgang van de dunne darm. Hij resorbeert meer dan 90 % 
van het water (+/- 1,5 liter per dag) van de darminhoud en zet 
het geleidelijk om in ontlasting. 

Colorectale adenomen ontstaan uit een goedaardige tumor 
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(adenomateuze poliepen) die langzaam evolueert tot een cance-
reuze tumor. Ze verschijnen het vaakst in de cellen die de bin-
nenwand van de dikke darm of het rectum bekleden: die cellen 
produceren mucus die nodig is voor de transit van de ontlasting 
in de darm naar het rectum.

Bijna alle colorectale kankers treffen het slijmvlies van de 
dikke darm (colorectale adenocarcinomen); andere colorectale 
kankers zijn leiomyosarcomen die de gladde spiercellen aan-
tasten, gastro-intestinale stromale tumoren en lymfomen die in 
het lymfeklierweefsel voorkomen.

Dikkedarmkanker en rectumkanker worden doorgaans on-
der één noemer geplaatst omdat de cellen die aan de basis van 
die twee kankers liggen, van hetzelfde type zijn.

¬ In cijfers 
In 2014 werden in België 9694 nieuwe gevallen van dikke-
darmkanker en rectumkanker geregistreerd. Daarmee is 
deze kanker de op één na meest voorkomende bij vrouwen (na 
borstkanker) en de derde bij mannen (na prostaatkanker en 
longkanker). De kanker komt zelden tot ontwikkeling voor de 
leeftijd van 40 jaar, maar de frequentie neemt na het vijftigste 
levensjaar snel toe.

¬ Risicofactoren 
De voornaamste risicofactoren zijn:

• leeftijd (ouder dan 50 jaar); 
• een familiale of persoonlijke voorgeschiedenis van 

colorectale kanker;
• de aanwezigheid van een chronische ontstekingsziekte van 

de dikke darm (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn);
• een persoonlijke voorgeschiedenis van goedaardige 

poliepen in de dikke darm;
• hoog alcoholgebruik en veel rood vlees en bewerkt vlees 

eten;
• vezelarme voeding;
• obesitas, diabetes, gebrek aan lichaamsbeweging;
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• mogelijk is er ook een verband met roken.

Er zijn meerdere vormen van erfelijke aanleg bekend (famili-
ale polyposis, erfelijke non-polyposis colorectale kanker, ook 
bekend als het syndroom van Lynch). Een derde van de men-
sen met dikkedarmkanker zou drager zijn van een genetische 
afwijking.

¬ Screening
In België wordt er een systematisch screening van colorecta-
le kanker georganiseerd voor mannen en vrouwen tussen 50 
en 74 jaar (in Vlaanderen vanaf 56 jaar). De opsporing gebeurt 
via een immunologische test (onderzoek naar microscopische 
bloedsporen) op een stoelgangstaal (zie hoger). 

Mensen met een verhoogd risico (familiale of persoonlijke 
voorgeschiedenis, erfelijke aanleg) kunnen baat hebben bij een 
gepersonaliseerde screening (geval per geval te bespreken met 
de behandelende arts).

¬ Symptomen 
Er kunnen heel uiteenlopende aanwijzingen opduiken, maar 
die symptomen horen niet enkel bij kanker. Zo kan er buikpijn 
optreden, constipatie of diarree, bloed in de ontlasting, valse 
aandrang, vermoeidheid zonder aanwijsbare oorzaak, onver-
klaarbaar gewichtsverlies enzovoort.

¬ Diagnose 
Een coloscopie kan doorgaans uitsluitsel brengen over de diag-
nose: goedaardige poliepen of kanker. Tijdens het onderzoek 
kan immers een stukje van het verdachte weefsel weggeno-
men worden om het onder de microscoop te onderzoeken. 

Blijkt het kanker te zijn, dan wordt via een transrectale echo-
grafie (een ultrasone sonde die via de anus wordt ingebracht), 
een CT-scan of een MRI onderzocht in welke mate de wand van 
de dikke darm is aangetast. 
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¬ Behandeling
De behandeling hangt af van de plaats waar de tumor zich be-
vindt, de mate waarin hij zich ontwikkeld heeft en het resultaat 
van de uitzaaiingsbalans. 

Een chirurgische ingreep is de voornaamste behandeling. 
Als de tumor heel klein is, kan het aangetaste gedeelte van de 
dikke darm tijdens de coloscopie weggenomen worden. Bij het 
merendeel van de gevallen is de chirurgische ingreep echter 
veel ingrijpender en worden naast de tumor ook het omliggen-
de weefsel en de lymfeklieren in de onmiddellijke omgeving 
van de tumor weggenomen. Indien de klieren overwoekerd 
zijn door kankercellen, kan de arts als aanvulling op de ingreep 
ook radiotherapie en chemotherapie voorschrijven.

Voor rectale kankers geldt hetzelfde principe, maar de na-
bijheid van de anus kan de chirurgische ingreep bemoeilijken. 
Indien de lokalisatie en de verspreiding van de kanker het 
mogelijk maken, kan de anus behouden blijven. Moet de anus 
echter weggenomen worden, dan wordt er een kunstmatige 
anus (colostomie) geconstrueerd, waarlangs de ontlasting het 
lichaam kan verlaten. Steeds vaker echter is die kunstmatige 
anus slechts een tijdelijke stap: de continuïteit van de dikke 
darm wordt zo snel mogelijk weer hersteld. 

Er wordt ook chemotherapie toegevoegd als de tumor de 
dikkedarmwand heeft ingepalmd, indien de klieren door kan-
kercellen zijn aangetast of ingeval er uitzaaiingen zijn (kanker-
cellen die zich verplaatst hebben naar andere organen). Om tot 
een efficiënter resultaat te komen, kan tegelijk met de chemo-
therapie ook radiotherapie worden toegediend.

Dankzij wetenschappelijk onderzoek zijn er nu ook nieuwe, 
doelgerichte behandelingen die zich specifiek richten op de 
progressie- en verspreidingsmechanismen van de kankercel-
len. Het toedienen van die doelgerichte behandelingen kan 
enkel overwogen worden wanneer de kankercellen aan de op-
pervlakte specifieke eigenschappen vertonen (bijvoorbeeld tu-
morreceptoren of -antigenen).
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¬ Leven na dikkedarmkanker 
De continuïteit van het darmkanaal kan onmiddellijk hersteld 
worden, tenzij er tijdelijk een omleiding (colostomie of kunst-
matige anus) moet worden gemaakt. In dat geval zal in een la-
ter stadium een tweede operatie de natuurlijke weg herstellen. 
Maar soms is de colostomie definitief.

De plaats van de colostomie moet in overleg met de patiënt 
besproken worden opdat die een plaats in de buik kan kiezen 
die hem het minste hinder oplevert.

Bij patiënten die door dikkedarmkanker worden getroffen, is 
de schrik groot om met een ‘zakje’ te moeten rondlopen. Noch-
tans kunnen veel mensen met een colostomie een heel nor-
maal leven leiden. Voor informatie kunnen ze terecht bij een 
speciale hulpgroep (Stoma Ilco vzw: www.stomailco.be. Daar 
vind je de contactgegevens per regio). 

Leverkanker 

Kankers die ontstaan vanuit de lever, komen veel minder vaak 
voor dan uitzaaiingen in de lever als gevolg van een kanker die 
zich in een ander orgaan heeft ontwikkeld. De meest courante 
leverkanker (90 % van de gevallen) is het hepatocellulair carci-
noom of hepatocarcinoom, dat in de levercellen zelf ontstaat. 
Kanker die opduikt in de cellen die de galkanalen in de lever 
bekleden, wordt een kanker van de intrahepatitische galkana-
len of een cholangiocarcinoom genoemd. 

¬ In cijfers 
In 2014 registreerden we in België 864 nieuwe gevallen van le-
verkanker. Hoewel leverkanker in vergelijking met de landen 
in Afrika en Azië een lage incidentie heeft, is hij toch aan een 
opmars bezig. De laatste tien jaar is het aantal gevallen verdub-
beld. Hij komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en treedt 
vooral op vanaf 55 jaar bij mannen, vanaf 65 jaar bij vrouwen.
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¬ Risicofactoren 
Levercirrose, te wijten aan overmatig alcoholgebruik of aan 
chronisch virale hepatitis (hepatitis B of C), is de belangrijkste 
oorzaak van leverkanker. Slechts zelden is een cirrose te wij-
ten aan hemochromatose (een teveel aan ijzer in het lichaam) 
of het eten van voedsel dat besmet is met bepaalde schimmels 
(vooral in bepaalde Afrikaanse en Aziatische landen).

Obesitas en daaruit voortvloeiende leververvetting (ook wel 
‘vette lever’ genoemd, vanwege het vet dat zich in de levercellen 
heeft opgestapeld) verhogen ook het risico op leverbeschadi-
ging die op zijn beurt tot kanker kan evolueren.

¬ Screening
Bij patiënten met levercirrose is het aanbevolen om:

• via bloedafname onderzoek te doen naar tumormerkers 
(alfa-foetoproteïne); 

• regelmatig leverechografieën te maken om al in een vroeg 
stadium de eventuele aanwezigheid van leverkanker te 
kunnen vaststellen.

De opsporing via bloedafname bij personen die drager zijn van 
het hepatitis C-virus, kan eveneens nuttig zijn.

¬ Symptomen 
De klinische tekenen kunnen erg uiteenlopen. Ze treden door-
gaans laat op en zijn niet specifiek voor kanker. Het kan gaan 
om pijn in de buik, abnormale vermoeidheid, een huidskleur 
die geler wordt, de aanwezigheid van vocht in de buik (buikwa-
terzucht), oedeem in de benen, onverklaarbaar gewichtsverlies, 
gebrek aan eetlust enzovoort. Soms is er onder de ribben een 
zwelling voelbaar.

¬ Diagnose 
De bloedafname vertoont afwijkingen die niet specifiek zijn: 
bloedarmoede, een verhoging van het aantal enzymen dat door 
de lever wordt aangemaakt (transaminasen, gamma-GT, alka-
lische fosfatasen). Een grote toename van het aantal alfa-foeto-
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proteïnen (tumormerker) wijst vaak op leverkanker.
De diagnose gebeurt via beeldvormingstechnieken: echogra-

fie, CT-scan of PeT-scan (Positron Emissie Tomografie), en MRI 
kunnen zelfs de kleinste letsels in de lever aan het licht bren-
gen. Microscopisch onderzoek van leverweefselstalen vervolle-
digen de diagnose.

¬ Behandeling
De keuze van de behandeling hangt vooral af van de groot-
te van de tumor. Als de cirrose een operatie mogelijk maakt, 
wordt het aangetaste deel van de lever weggenomen (gedeelte-
lijke hepatectomie). Een totale verwijdering van de lever met 
levertransplantatie kan enkel bij heel kleine tumoren en als de 
patiënt nog jong is. 

Veel patiënten kunnen echter niet geopereerd worden. Voor 
hen zijn er andere behandelingen die de levertumoren kunnen 
vernietigen: alcoholisering (via een dunne naald wordt recht-
streeks alcohol in de tumor gespoten) of radiofrequentie (ver-
nietiging door ultrasonen). Soms wordt er ook cryotherapie (be-
handeling door bevriezing) gebruikt. 

Chemo-embolisatie is een andere behandelingswijze: via een 
beenslagader wordt een dun, flexibel buisje ingebracht tot in 
de bloedvaten die dicht bij de levertumor liggen. Via dat buisje 
worden dan op een welbepaalde plaats in de lever medicijnen 
ingespoten die de bloedvoorziening zullen blokkeren, bloed dat 
de tumor nodig heeft om te groeien. 

Selectieve interne radio-embolisatie streeft ernaar om via de-
zelfde weg radioactieve microsferen te sturen die de tumor be-
stralen. Met die methode kan de chirurg zeer lokaal een dosis 
straling toedienen die aanzienlijk hoger is dan de dosis die via 
klassieke radiotherapie mogelijk is.

Beide methodes hebben het voordeel dat ze zeer doelgericht 
werken, waardoor het gezonde weefsel zo veel mogelijk ge-
spaard wordt.
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¬ Leven na leverkanker 
Na een levertransplantatie is een immuunonderdrukkende 
behandeling nodig om te vermijden dat het getransplanteerde 
orgaan door het afweersysteem van de ontvanger wordt afge-
stoten.

Alcohol en leverkanker 
Hoeveel alcohol mag je dagelijks drinken vooraleer je het 
risico loopt om op termijn cirrose te ontwikkelen? Het 
antwoord hangt af van het geslacht. Vrouwen mogen 
maximaal 20 gram alcohol per dag drinken (bijvoorbeeld 2 
glazen wijn), mannen maximaal 40 gram per dag. 

Alcohol en leverkanker 
Hoeveel alcohol mag je dagelijks drinken vooraleer je het 
risico loopt om op termijn cirrose te ontwikkelen? Het 
antwoord hangt af van het geslacht. Vrouwen mogen 
maximaal 20 gram alcohol per dag drinken (bijvoorbeeld 2 
glazen wijn), mannen maximaal 40 gram per dag. 
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HET ADEMHALINGSSTELSEL 

Longkanker 

Er zijn verschillende types longkanker, onderverdeeld in func-
tie van het type bronchiëncellen die aan de basis liggen:

• de zogenaamd ‘kleincellige longkanker’ (20 tot 25 % van de 
gevallen);

• de ‘niet-kleincellige longkanker’ (75 tot 80 % van de 
gevallen), met daaronder nog verschillende aparte 
categorieën (plaveiselcelcarcinomen, adenocarcinomen en 
ongedifferentieerde grootcellige carcinomen).

De manier waarop de kanker aangepakt wordt, hangt af van 
het type tumor.

¬ In cijfers 
In 2014 werden in België 8452 nieuwe gevallen van longkanker 
opgetekend. Daarmee is deze kanker de op een na frequentste 
bij mannen, de derde bij vrouwen. Het aantal nieuwe gevallen 
bij mannen is momenteel nagenoeg stabiel, maar bij vrouwen 
is er een duidelijke stijging merkbaar: de laatste tien jaar was 
er 3 % meer longkankers bij mannen, maar in diezelfde periode 
is het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen verdubbeld! 
Toch slaat deze kanker nog steeds twee maal vaker toe bij man-
nen dan bij vrouwen.

¬ Risicofactoren 
Roken is veruit de voornaamste risicofactor. Bij ongeveer 90 % 
van de longkankers is er een rechtstreeks verband met roken: 
een roker loopt 20 keer meer risico dan een niet-roker! Dat risi-
co stijgt nog met het aantal jaren dat je gerookt hebt en de leef-
tijd waarop je begint met roken: hoe vroeger je ermee begint 
(tegenwoordig vanaf 11-12 jaar of zelfs nog vroeger), hoe hoger 
het risico om op termijn longkanker te krijgen en hoe vroeger 
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hij toeslaat (vanaf je veertigste). Die twee factoren zijn belang-
rijker dan het aantal sigaretten dat je per dag rookt!

Passief roken verhoogt het risico op longkanker met onge-
veer 1,3 bij niet-rokers die geregeld aan de rook van anderen 
worden blootgesteld.

Intensieve en herhaalde blootstelling (meestal beroepsge-
bonden) aan stoffen zoals asbest, arsenicum, nikkel, chroom, 
teer enzovoort. Ook radon (een radioactief gas dat door bepaal-
de rotsgesteenten wordt afgegeven) is een boosdoener, net als 
het inademen van fijn stof, dat vooral in de uitlaatgassen van 
dieselvoertuigen zit.
Er zijn echter nog andere risicofactoren, namelijk:

• vroegere behandelingen met radiotherapie ter 
hoogte van de borstkas en een voorgeschiedenis van 
luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld COPD, silicose, 
tuberculose) of longkanker;

• genetische mutaties, meer bepaald van het eGFR-gen bij 
gevallen van niet-kleincellige longkankers;

• de inname van bètacaroteen of voeding die arm is aan fruit 
en groenten, in combinatie met roken.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van longkanker. Wie tus-
sen 55 en 74 jaar is, een tabakblootstelling van 30 pakjaren 
heeft (een pakje per dag roken gedurende 30 jaar of 2 pakjes 
per dag gedurende 15 jaar enzovoort) en nog steeds rookt (of 
minder dan 15 jaar geleden gestopt is), raden we aan zich op ei-
gen initiatief een arts te raadplegen voor een screening. 

¬ Symptomen 
Meerdere niet-specifieke symptomen kunnen leiden tot het 
ontdekken van longkanker: ademnood, een fluitende ademha-
ling, abnormale hoest al dan niet met fluimen die bloedsporen 
bevatten, herhaalde longinfecties, schorre stem, vermoeidheid, 
verlies van eetlust, pijn in de borstkas enzovoort rechtvaardi-
gen een bezoek aan de dokter.
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¬ Diagnose 
Als er een aantal waarschuwende symptomen aanwezig zijn, 
dan kan de arts een beroep doen op een reeks onderzoeken om 
zijn diagnose te bevestigen.

• Radiografie van de borstkas.
• Cytologie: microscopisch onderzoek van de fluimen brengt 

soms kankercellen aan het licht.
• Een scan die de kleine letsels blootlegt waarover een 

gewone radiografie niet voldoende informatie kan 
verschaffen.

• Een bronchoscopie, die met behulp van een fijn buisje een 
beeld geeft van de longpijpen en waarbij stukjes verdacht 
weefsel kunnen worden weggenomen voor onderzoek 
onder de microscoop.

• Een transthoracale punctie wanneer een bronchoscopie 
niet mogelijk is: de punctie gaat dwars door de wand van 
de borstkas heen. Het materiaal wordt vervolgens in een 
laboratorium onderzocht.

• Een mediastinoscopie: via een insnijding boven het 
borstbeen wordt een fijn buisje met een camera ingebracht 
tot in het mediastinum om de lymfeklieren in de 
aangetaste longstreek te onderzoeken en een biopsie te 
maken.

Met een functionele ademhalingstest wordt de werking van de 
longen gemeten en wordt bepaald of een deel van de longen, in-
dien nodig, weggenomen kan worden.

¬ Behandeling
De behandeling hangt af van het type longkanker, de mate 
waarin hij uitgezaaid is en het eventuele voorkomen van an-
dere pathologieën. De behandeling kan bestaan uit chirurgie, 
radiotherapie en/of chemotherapie.

Wanneer de kanker geopereerd kan worden, verwijdert de 
chirurg meestal de aangetaste longkwab (lobectomie). Indien 
mogelijk neemt hij slechts een gedeelte van de kwab weg (seg-
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mentectomie), maar het gebeurt dat hij de volledige long moet 
weghalen (pneumectomie), samen met de omgevende lym-
feklieren. De operatie kan gevolgd en soms ook voorafgegaan 
worden door andere behandelingen (chemotherapie en eventu-
eel radiotherapie). 

Als een chirurgische ingreep niet mogelijk is, kan een be-
roep worden gedaan op radiofrequentie: er wordt een sonde tot 
vlak bij de tumor ingebracht, dwars door de wand van de borst-
kas, en vervolgens wordt er hoogfrequente stroom door de son-
de gestuurd. Dat zorgt voor een grote plaatselijke opwarming, 
waarmee de kankercellen gedood worden.

Bij kankers die niet geopereerd kunnen worden, wordt ook 
radiotherapie en chemotherapie gebruikt, alleen of de twee 
samen. Radiotherapie wordt steeds doeltreff ender, waarbij de 
straling precies op de kern van de tumor wordt gericht. Deze 
zogenaamd stereotactische radiotherapie is bijzonder aange-
wezen voor de bestrijding van kleine, gelokaliseerde tumoren 
bij patiënten die moeilijk te opereren zijn.

Gerichte behandelingen, die rechtstreeks inwerken op de kan-
kercellen door hun woekering tegen te houden of ze te vernieti-
gen, worden gebruikt indien de chemotherapie niet aanslaat. 

¬ Leven na longkanker 
Het is mogelijk een kwaliteitsvol leven te leiden wanneer een 
gedeelte van een long of zelfs een volledige long is weggeno-
men, op voorwaarde dat de andere schade die het roken aan de 
longen heeft  berokkend (chronische bronchitis, emfyseem en-
zovoort) niet te erg is.

Zoek hulp om te stoppen met roken 
alles bij elkaar (kanker, hart- en vaatziekten enzovoort) 
leidt roken op termijn tot de dood van 1 op de 2 rokers. 
wil je van deze dodelijke verslaving afkomen, neem 
dan telefonisch contact op met het gratis nummer van 
tabakstop: 0800 111 00.

Zoek hulp om te stoppen met roken 
alles bij elkaar (kanker, hart- en vaatziekten enzovoort) 
leidt roken op termijn tot de dood van 1 op de 2 rokers. 
wil je van deze dodelijke verslaving afkomen, neem 
dan telefonisch contact op met het gratis nummer van 
tabakstop: 0800 111 00.
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Strottenhoofdkanker 

Strottenhoofdkanker of larynxkanker treedt op in de keel, op 
de plaats waar spijsverteringswegen en luchtwegen elkaar 
kruisen. Het is ook de plaats waar de stembanden zich bevin-
den. In 2 op de 3 gevallen ontwikkelt strottenhoofdkanker zich 
op de stembanden (glottische kanker), bij ongeveer een derde 
van de patiënten bevindt de kanker zich boven de stembanden 
(supraglottische kanker) en bij een heel klein aantal situeert de 
kanker zich eronder (subglottische kanker).

¬ In cijfers 
In 2014 kregen 564 Belgen de diagnose strottenhoofdkanker. 
Hij komt vooral voor bij mensen boven de 55-60 jaar en dan 
vooral bij mannen (7 maal vaker dan bij vrouwen).
 
¬ Risicofactoren 
Roken verhoogt het risico op strottenhoofdkanker aanzien-
lijk. Overdreven alcoholgebruik doet vooral het risico op een 
supraglottische tumor toenemen. De combinatie alcohol en 
roken zorgt voor een verhoogde interactie: het gecombineerde 
effect is sterker dan de som van de uitwerkingen van elk apart. 
Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen in het optreden van 
kankers die veroorzaakt worden door alcohol en roken.

Irriterende stoffen inademen, meer bepaald asbest en be-
paalde dampen van metalen of chemische producten (zoals 
zwavelzuur), en blootstelling aan radioactieve straling kunnen 
ook een rol spelen in het ontstaan van deze kanker.

Een chronische infectie door het humaan papillomavirus 
(HPV), dat via oraal seksueel contact wordt overgedragen, zou 
ook een oorzaak kunnen zijn.

¬ Screening
Deze kanker wordt niet systematisch opgespoord.
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¬ Symptomen 
In een vroegtijdig stadium openbaart de glottische tumor (ter 
hoogte van de stembanden) zich door een schorheid die naar-
mate de tijd verstrijkt, ernstiger wordt. 

Bij een supraglottische en subglottische tumor treedt een 
stemverandering op, keelpijn die uitstraalt naar de oren en een 
hardnekkige hoest. De patiënt kan de indruk hebben dat er een 
‘krop’ in zijn keel zit. Soms zit er in de hals een klier die gezwol-
len is. 

In een later stadium zijn ademnood en slikproblemen, een 
zwelling in de keel of hals een aanleiding om de dokter te raad-
plegen.

¬ Diagnose 
Een eerste onderzoek van de ingang van het strottenhoofd en 
de stembanden gebeurt met behulp van een strottenhoofdspie-
gel (een spiegel met een lang handvat, zoals ook de tandarts ge-
bruikt). Als er een tumor wordt waargenomen, zal de KNO het 
volledige strottenhoofd en het begin van de slokdarm bekijken 
met een laryngoscoop (een holle buis die een optisch systeem 
met sterk vergrotende lenzen bevat). Daarmee kan hij de groot-
te en de plaats van de tumor bepalen, en ook een biopsie nemen 
voor microscopisch onderzoek van het verdachte weefsel. Dit 
onderzoek gebeurt bij voorkeur onder algemene verdoving.

Tegelijk kan de arts een bronchoscopie uitvoeren om de staat 
van de luchtwegen te controleren (luchtpijp en longen) en een 
biopsie te nemen.

Als er een gezwollen lymfeklier is, kan de KNO met behulp 
van een naald een punctie nemen om te onderzoeken of de 
klier kankercellen bevat.

¬ Behandeling
Kleine of middelgrote tumoren worden operatief of met radio-
therapie behandeld; kankers die verder gevorderd zijn, verei-
sen een combinatie van beide technieken.
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De chirurgische ingreep bestaat uit het gedeeltelijk of volle-
dig wegnemen van het strottenhoofd (laryngectomie). Bij een 
gedeeltelijke verwijdering blijft de stem bewaard; het volledig 
wegnemen van het strottenhoofd betekent dat ook de stemban-
den verdwijnen. De luchtpijp wordt dan verbonden met een 
opening onder in de hals (tracheostoma), die met een buisje 
opengehouden wordt om in- en uitademen mogelijk te maken. 

Bij strottenhoofdkanker is chemotherapie niet de meest voor 
de hand liggende behandeling, maar ze wordt wel gebruikt bij 
uitgebreide tumoren, in combinatie met radiotherapie, bij reci-
dief of als palliatieve behandeling.

Het is mogelijk plaatselijk tumorweefsel te vernietigen met 
een bepaald soort laserstralen. Die techniek is enkel mogelijk 
in een vroeg stadium van de ziekte, in geval van een zeer klein 
recidief of als palliatieve behandeling wanneer de tumor door 
zijn omvang de luchtwegen dreigt af te sluiten.

Tot slot kan er ook gekozen worden voor een doelgerichte be-
handeling, in combinatie met radiotherapie of chemotherapie 
voor het behandelen van hoofd- en halskankers, waar ook be-
paalde strottenhoofdkankers onder vallen.

¬ Leven na strottenhoofdkanker 
Na een behandeling met radiotherapie behoudt de patiënt zijn 
stem, maar het timbre zal soms iets minder helder zijn. Indien 
de bestraalde zone ook een deel van de slokdarm omvat, kan 
slikken soms een brandend gevoel veroorzaken. De patiënt 
krijgt dan de raad voorlopig welbepaalde dranken en pittig ge-
kruide voedingswaren te vermijden.

Na een volledige laryngectomie (verwijdering van het strot-
tenhoofd en de stembanden) zal de patiënt opnieuw moeten 
leren spreken, met hulp van een logopedist. Het hernieuwde 
gebruik van de stem, waarbij de resultaten soms al na enkele 
weken merkbaar zijn, wordt beter naarmate de stem gebruikt 
wordt. Het timbre is vaak monotoon, maar dankzij die stem is 
het mogelijk zijn sociale en beroepsmatige activiteiten weer op 
te nemen.
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Op www.zelfhulp.be/zoek-een-zelfhulpgroep/laryngectomie vind 
je verschillende provinciale hulpgroepen. 

Onderzoek naar nieuwe behandelingsmethodes 
Momenteel gebeurt er onderzoek naar versnelde 
radiotherapie. dezelfde totale stralingsdosis wordt dan 
toegediend in een kortere tijdspanne, in combinatie met 
bepaalde geneesmiddelen. Het beoogde doel is dat de 
behandeling meer effect heeft en de stem beter bewaard 
blijft. Momenteel wordt deze behandeling echter enkel 
toegepast binnen het kader van klinisch onderzoek.

Onderzoek naar nieuwe behandelingsmethodes 
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blijft. Momenteel wordt deze behandeling echter enkel 
toegepast binnen het kader van klinisch onderzoek.
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BLOEDVATEN- EN LYMFESTELSEL 

Leukemie

De term leukemie is een globale benaming voor verschillende 
kankers van het bloedvatenstelsel die allemaal ontstaan in de 
stamcellen van het bloed. Het onderscheid tussen de verschil-
lende vormen van leukemie wordt bepaald door het type stam-
cellen die betrokken zijn: bij lymfoblastische leukemie zijn dat 
de afwijkende lymfatische stamcellen (cellen die aan de basis 
liggen van lymfocyten) die zich vermenigvuldigen en die het 
bloedvaten- en lymfestelsel binnendringen. Bij myeloïde of 
myeloblastische leukemie zijn het abnormale myeloïde stam-
cellen (cellen die aan de basis liggen van diverse cellen van het 
bloedvatenstelsel, zoals monocyten en granulocyten) die het 
bloed binnendringen.

Het type leukemie wordt ook bepaald door de snelheid waar-
mee de kanker evolueert. Bij acute leukemie (die het snelste 
woekert) zien we een snelle toename van onrijpe witte bloed-
lichaampjes; bij chronische leukemie (die trager evolueert) gaat 
het om een verspreiding van abnormale witte bloedlichaam-
pjes met een relatieve rijpingsgraad. De samenstelling van het 
bloed wordt er grondig door verstoord.

¬ In cijfers 
In 2014 werden in België 1885 nieuwe gevallen van leukemie 
vastgesteld, alle types door elkaar. De gemiddelde leeftijd van 
de patiënten varieert naargelang het type van leukemie.

• Acute lymfatische leukemie komt voornamelijk voor bij 
kinderen en jongvolwassenen.

• Acute myeloïde leukemie komt voornamelijk voor bij 
mensen van boven de 60 jaar en slechts zelden bij kinderen.

• Chronische myeloïde leukemie en chronische lymfatische 
leukemie komen vooral voor bij mensen van boven de 
60 jaar.
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Leukemie bij kinderen 

¬ In cijfers 
Hoewel leukemie een relatief zeldzame aandoening is, is het 
toch de meest voorkomende kanker bij kinderen en jongvol-
wassenen onder de 20 jaar: in 2014 werden in België 115 nieuwe 
gevallen opgetekend.

In 80 % van de gevallen van acute leukemie bij kinderen gaat 
het om acute lymfoblastische leukemie (ALL), in 15 tot 20 % om 
acute myeloblastische leukemie (AML). Chronische leukemie 
(bij kinderen enkel myeloïde) vertegenwoordigt slechts 4 tot 5 % 
van alle gevallen van kinderleukemie.

In dit boek beperken we ons tot acute lymfoblastische leukemie.

¬ Risicofactoren 
In 10 % van de gevallen is de oorzaak van genetische of toxische 
aard: 

• er is een verhoogd risico op acute leukemie bij genetische 
afwijkingen zoals trisomie 21;

• de eeneiige tweelingbroer of -zus (echte tweeling) van een 
kind met leukemie loopt het risico eveneens de ziekte 
te ontwikkelen, vooral wanneer de ziekte in het eerste 
levensjaar toeslaat;

• kinderen die blootgesteld geweest zijn aan bepaalde 
toxische stoffen (benzeen, zware metalen enzovoort) of 
aan ioniserende stralingen, of die vroeger chemotherapie 
hebben ondergaan om kanker te bestrijden, lopen 
eveneens een hoger risico op leukemie.

Bij de overgrote meerderheid blijft de oorzaak echter onbe-
kend, hoewel het algemene vermoeden bestaat dat de oorzaak 
een afwijkende reactie van het afweersysteem op een (wellicht 
virale) infectie zou kunnen zijn. 



81LeUkeMie Bij kinderen 

¬ Screening
Voor deze kanker is er geen systematische opsporing.

¬ Symptomen 
Er zijn talrijke symptomen, maar die duiken niet noodzakelijk 
allemaal op:

• bleekheid, vermoeidheid, duizeligheid, ademhalings-
problemen (dyspneu, gebrek aan adem), hartkloppingen 
(tachycardie) en een algemeen gevoel van onbehagen als 
gevolg van bloedarmoede;

• terugkerende infecties: keelontstekingen, bronchitis, 
tandvleesontsteking (gingivitis), aanvallen van koorts of 
nachtelijk zweten zonder aanwijsbare oorzaak als gevolg 
van een tekort aan normale witte bloedlichaampjes;

• kleine bloedingen in de huidlaag (puntbloedingen), 
bloedend tandvlees, bloedneuzen enzovoort, gemakkelijk 
blauwe plekken hebben, overvloedige menstruatie, 
allemaal elementen die wijzen op een tekort aan 
bloedplaatjes;

• zwelling van de lever, de milt en de lymfeklieren door het 
woekeren van de cellen;

• bot- en gewrichtspijnen komen veel voor, zo erg dat het 
kind soms gaat manken, omdat de leukemiecellen in het 
beenmerg binnendringen.

Het komt zelden voor dat een kind al deze symptomen vertoont. 

¬ Diagnose 
De diagnose wordt doorgaans gesteld na een bloedanalyse waar-
in het aantal van alle types bloedcellen wordt bepaald, de mate 
waarin ze normaal zijn en de verhouding tussen die cellen. 

Een beenmergpunctie of een biopsie van het beenweefsel is 
noodzakelijk om na te gaan of er kankercellen aanwezig zijn in 
het weefsel dat het bloed herstelt. Beide kunnen tegelijk wor-
den gedaan en zullen microscopisch onderzocht worden.

Er worden ook systematisch andere onderzoeken gedaan, 
zoals een radiografie van de borstkas om een beeld te krijgen 
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van de longen en het mediastinum (het gedeelte tussen de twee 
longen in) en een reeks weefsels, organen, bloedvaten en lymfe-
klieren te observeren. 

¬ Behandeling
De behandeling berust vooral op chemotherapie en die wordt 
in verschillende fasen toegediend:

• de inductie (de eerste fase van de behandeling) is een 
relatief agressieve behandeling die 3 tot 4 weken duurt 
en erop gericht is het aantal kankercellen sterk te 
verminderen;

• de consolidatie begint wanneer de symptomen 
verdwenen zijn en er geen kankercellen meer in het 
bloed of beenmerg zitt en. In die fase worden andere 
geneesmiddelen gebruikt dan tijdens de inductie;

• de intensifi catie volgt meteen na de consolidatie, daarbij 
worden doorgaans de geneesmiddelen gebruikt die ook 
tijdens de inductie werden aangewend;

• de onderhoudsbehandeling moet een eventuele 
opfl akkering van de ziekte voorkomen en duurt 2 tot 3 jaar. 

In bepaalde gevallen is een allogene stamceltransplantatie (af-
komstig van een donor) noodzakelijk. 

¬ Leven na leukemie 
Kinderen die leukemie hebben gehad, moeten de rest van hun 
leven gevolgd worden om er zeker van te zijn dat de behande-
lingen op lange termijn geen nevenwerkingen zullen hebben. 
De psychologische en sociale omkadering van de hele familie is 
daarbij een belangrijk punt.

Constante vooruitgang 
Het onderzoek dat gevoerd is in de strijd tegen kinder-
leukemie heeft vruchten afgeworpen: voor kinderen met 
aLL ligt de overlevingskans na 5 jaar vandaag op 90 %! en 
steeds meer kinderen bereiken nu de volwassen leeftijd. 

Constante vooruitgang 
Het onderzoek dat gevoerd is in de strijd tegen kinder-
leukemie heeft vruchten afgeworpen: voor kinderen met 
aLL ligt de overlevingskans na 5 jaar vandaag op 90 %! en 
steeds meer kinderen bereiken nu de volwassen leeftijd. 
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Leukemie bij volwassenen 

¬ In cijfers 
In 2014 werden, alle types leukemie door elkaar, 1770 nieuwe 
gevallen van leukemie vastgesteld bij volwassenen ouder dan 
20 jaar. 

¬ Risicofactoren 
Personen die beroepsmatig blootgesteld worden aan bepaalde 
chemische stoffen zoals benzeen, pesticiden of oplosmiddelen 
lopen een groter risico om leukemie te ontwikkelen dan de 
doorsneebevolking. Ook roken zou een negatieve invloed heb-
ben op dit type kanker.

Het risico op leukemie neemt toe wanneer iemand bloot-
gesteld wordt aan een grote dosis radioactiviteit. Een klein 
percentage (ongeveer 3 %) van de patiënten die een kankerbe-
handeling kregen met radiotherapie of chemotherapie, ontwik-
kelen enkele jaren na het einde van hun behandeling leukemie.

Tot slot zou ook erfelijke aanleg een rol kunnen spelen in het 
optreden van bepaalde vormen van leukemie, maar slechts in 
beperkte mate.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing voor leukemie.

Acute leukemie 

¬ Symptomen 
De eerste symptomen van acute leukemie duiken plotseling op. 
Tot vlak ervoor voelde de persoon in kwestie zich gezond. Teke-
nen die erop wijzen dat er iets aan de hand is:

• bleekheid, vermoeidheid, ademnood, hartkloppingen 
enzovoort als gevolg van bloedarmoede;

• spontane bloedingen, infecties die niet genezen, abnormaal 
overvloedige menstruatie, puntbloedingen (kleine 
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onderhuidse puntjes bloed) als gevolg van een tekort aan 
bloedplaatjes;

• aanvallen van koorts of nachtelijk zweten zonder 
aanwijsbare oorzaak, herhaalde infecties als gevolg van 
een tekort aan witte bloedlichaampjes.

¬ Diagnose 
Na een klinisch onderzoek kan een bloedanalyse aangevraagd 
worden om te controleren of:

• het aantal bloedcellen van een bepaald type abnormaal 
hoog of laag is;

• de verhouding tussen die cellen abnormaal is;
• er abnormale cellen in het bloed aanwezig zijn.

Ook wordt het beenmerg grondig onderzocht door een punc-
tie of een biopsie te nemen van het bekkenbot. Zo kan worden 
vastgesteld met welk type leukemie de patiënt eventueel te ma-
ken heeft.

¬ Behandeling
Chemotherapie is de voornaamste behandeling om de leu-
kemiecellen te vernietigen. Omdat de behandeling ook de ge-
zonde bloedcellen aanvalt, loopt de patiënt een groot risico op 
bloedingen of infecties, wat een tijdelijke afzondering recht-
vaardigt. Die periode waarin de patiënt bijzonder kwetsbaar is, 
duurt doorgaans twee tot vijf weken. 

In bepaalde gevallen en als de patiënt niet te oud is, kunnen 
stamcellen van een gezonde donor getransplanteerd worden. 

Ter preventie kan radiotherapie van de hersenen nodig zijn 
om een recidief te vermijden dat het centrale zenuwstelsel aan-
tast (hersenen en ruggenmerg).

¬ Leven na acute leukemie 
Bij acute lymfatische leukemie zal de chemotherapie (oraal of 
via infuus) achteraf nog twee tot drie jaar lang toegediend wor-
den, maar in lagere dosissen.
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Chronische leukemie 

¬ Symptomen 
Chronische leukemie komt als een dief in de nacht en de ab-
normale cellen verspreiden zich zo langzaam dat de patiënt pas 
in een relatief laat stadium van de ziekte vaststelt dat hij zich 
minder energiek voelt of dat zijn lymfeklieren of milt gezwol-
len zijn. Op dat moment is de ziekte zich waarschijnlijk al jaren 
aan het ontwikkelen.

Bij chronische myeloïde leukemie komen overwegend deze 
symptomen voor:

• bloedarmoede en daarmee gepaard gaande symptomen 
zoals vermoeidheid;

• zwelling van de milt.

Bij chronische lymfatische leukemie zijn de belangrijkste 
symptomen: 

• opgezwollen lymfeklieren in de hals, de oksels en/of de lies;
• zwelling van de milt;
• infectie van de bovenste luchtwegen.

Die symptomen hoeven uiteraard niet te wijzen op leukemie, 
maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Alleen medisch 
onderzoek kan uitsluitsel geven over de oorzaak ervan.

¬ Diagnose 
Wanneer een patiënt een of meerdere van deze symptomen 
vertoont, zal de arts een klinisch onderzoek uitvoeren en bloe-
danalyses aanvragen. Wanneer die aantonen dat het aantal 
bloedcellen van een bepaald type abnormaal hoog is, de ver-
houding tussen die cellen afwijkingen vertoont of wanneer er 
abnormale cellen in het bloed aanwezig zijn, dan zijn bijkomen-
de onderzoeken noodzakelijk. Dan wordt een punctie of even-
tueel een biopsie van het beenmerg genomen om te bepalen of 
er sprake is van leukemie en, als dat zo is, welk type leukemie. 

Bij chronische myeloïde leukemie is het aangewezen een 
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echografie of scan van de buik te maken om het volume van de 
milt en de lever beter te kunnen evalueren.

Bij chronische lymfatische leukemie wordt een radiografie 
of scan van de borstkas gemaakt. Er kan eveneens een scan 
van de buik gemaakt worden, om de lymfeklieren te meten die 
bij het klinisch onderzoek buiten bereik liggen en ook de milt 
en de lever.

¬ Behandeling
Chronische lymfatische leukemie en chronische myeloïde leu-
kemie zijn twee verschillende ziektes, die dan ook verschillend 
behandeld worden.

Bij chronische lymfatische leukemie 
Omdat deze vorm van leukemie zich bijzonder traag ontwik-
kelt, kan de arts voorstellen de ziekte voorlopig enkel goed in 
de gaten te houden (door regelmatige controles). Als er infecties 
optreden, zullen daarvoor antibiotica voorgeschreven worden. 

Wanneer de symptomen ernstiger worden, is het noodzake-
lijk om over te gaan tot chemotherapie. Die kan vergezeld gaan 
van een immuuntherapie met monoklonale antilichamen die 
specifiek de kankercellen aanvallen. De immuuntherapie kan 
ook alleen toegediend worden. 

Bij jonge patiënten met chronische lymfatische leukemie in 
een gevorderd stadium kan een stamceltransplantatie nuttig 
zijn.

Bij chronische myeloïde leukemie 
De behandeling van dit type leukemie is de afgelopen jaren 
revolutionair veranderd en de overlevingskansen van de pa-
tiënten zijn dankzij de vooruitgang van het wetenschappelijk 
onderzoek flink gestegen. 

De behandeling met gebruik van tyrosine-kinaseremmers 
geniet de voorkeur. Die gerichte behandeling, toegediend in 
pilvorm, onderdrukt de signalen die de kankercel uitstuurt 
om het woekeren te stimuleren. Het is een behandeling op lan-
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ge termijn. Hoewel ze specifi ek gericht is op de kankercellen, 
kunnen er toch bijwerkingen optreden en mag ze niet gecombi-
neerd worden met bepaalde andere geneesmiddelen.

Een andere mogelijkheid is immuuntherapie met interferon, 
dat via injecties wordt toegediend.

Tot slot kan er ook gekozen worden voor een behandeling 
met chemotherapie gevolgd door een stamceltransplantatie 
wanneer de ziekte vergevorderd is of wanneer de andere be-
handelingen niet aanslaan.

En hoe ziet de toekomst er uit? 
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het wegnemen 
van t-lymfocyten (witte bloedlichaampjes die in staat 
zijn kankercellen te doden) om ze genetisch te wijzigen, 
zodat ze in staat zijn leukemiecellen te herkennen 
en te vernietigen. Ze worden in het laboratorium 
vermenigvuldigd en vervolgens opnieuw bij de patiënt 
ingespoten.

En hoe ziet de toekomst er uit? 
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het wegnemen 
van t-lymfocyten (witte bloedlichaampjes die in staat 
zijn kankercellen te doden) om ze genetisch te wijzigen, 
zodat ze in staat zijn leukemiecellen te herkennen 
en te vernietigen. Ze worden in het laboratorium 
vermenigvuldigd en vervolgens opnieuw bij de patiënt 
ingespoten.
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LYMFOMEN 

Lymfomen zijn kankers die hun oorsprong vinden in de lymfeklie-
ren. Er bestaan veel types lymfomen en die kunnen in twee catego-
rieën worden onderverdeeld: de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkin 
lymfomen.

De ziekte van Hodgkin

Deze ziekte wordt gekenmerkt door een abnormale woekering 
van een bepaald type witte bloedlichaampjes (lymfocyten). De 
ziekte van Hodgkin onderscheidt zich van alle andere types 
lymfeklierkankers door de aanwezigheid van abnormaal grote 
kwaadaardige cellen die met een microscoop kunnen worden 
opgespoord.

¬ In cijfers 
De ziekte van Hodgkin komt relatief zelden voor. In 2014 wer-
den in België 355 gevallen gediagnosticeerd. De ziekte slaat 
vooral toe bij jongere mensen (15-35 jaar).

¬ Risicofactoren 
Over de oorzaak van de ziekte van Hodgkin is nog steeds wei-
nig bekend. Wel weten we dat ze vaker voorkomt bij mannen 
dan bij vrouwen. Sommige virussen (het Epstein-Barrvirus, 
dat mononucleose of klierkoorts veroorzaakt, of het HIV-virus, 
dat verantwoordelijk is voor aids) worden soms in verband ge-
bracht met de ontwikkeling van de ziekte, maar hun precieze 
rol is nog steeds onderwerp van discussie.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van deze kanker.

¬ Symptomen 
De ziekte begint doorgaans met een pijnloze zwelling van een 
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of meerdere klieren, meestal in de hals, de oksel of de lies. Zeld-
zamer begint de ziekte in de milt of het beenmerg. Anders dan 
als gevolg van een banale infectie, houdt de zwelling langer dan 
een maand aan. 

De ziekte verspreidt zich in de lymfeklierketens. De lymfe-
cellen functioneren niet meer zoals het hoort en er ontwikke-
len zich gemakkelijk infecties.

Er kunnen ook andere symptomen optreden, zoals:
• afwisselend koortsopstoten en gewone 

lichaamstemperatuur;
• gewichtsverlies of gebrek aan eetlust;
• zware vermoeidheid zonder aanwijsbare reden;
• overvloedig zweten, vooral ’s nachts;
• jeuk over het hele lichaam.

¬ Diagnose 
Om precies te kunnen bepalen over welk type lymfoom het 
gaat, moet via biopsie de verdachte lymfeklier microscopisch 
onderzocht worden. 

¬ Behandeling
Bijna alle patiënten met de ziekte van Hodgkin krijgen meerde-
re chemokuren, gespreid over een periode van 12 tot 24 weken. 
Soms worden ook radiotherapiesessies gegeven op de plaatsen 
waar de ziekte aanwezig is.

In bepaalde gevallen moet er overgegaan worden tot een 
transplantatie van stamcellen uit het beenmerg.

¬ Leven na de ziekte van Hodgkin
Zowel chemotherapie als radiotherapie kunnen invloed heb-
ben op de vruchtbaarheid. Bij jonge vrouwen die nog kinderen 
willen, kan voor de aanvang van de behandeling eierstokweef-
sel weggenomen worden. Dat weefsel wordt dan ingevroren en 
na genezing teruggeplaatst.
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Bij mannen kan voor de behandeling sperma ingevroren 
worden, maar dat heeft enkel zin als het sperma voldoende 
kiemcellen van goede kwaliteit bevat. 

Non-Hodgkin lymfomen 

Dit type lymfomen is bijzonder heterogeen, er zijn meer dan 
30 varianten, afhankelijk van het uiterlijke aspect van de cel-
len onder de microscoop, hun moleculaire en immunologische 
eigenschappen en de manier waarop ze zich ontwikkelen. Ze 
ontstaan het vaakst in een of meerdere lymfeklieren of in het 
lymfeweefsel van de maag, de longen, de darm of de huid. Het 
betreft B-lymfocyten (70 % van de non-Hodgkin lymfomen) of 
T-lymfocyten.

¬ In cijfers 
Sinds een twintigtal jaar zien we een grote, niet te verklaren 
toename van het aantal non-Hodgkin lymfomen (NHL). In 2014 
werden in België 2080 nieuwe gevallen opgetekend. 

Deze ziekte komt vooral voor bij mensen ouder dan 45 jaar 
en iets vaker bij mannen dan bij vrouwen.

¬ Risicofactoren 
De oorzaken van NHL zijn nog niet precies bekend. Erfelijkheid 
zou er geen grote rol in spelen. Het risico neemt vooral toe bij 
immuniteitsstoornissen (verstoord afweersysteem, auto-im-
muunziektes, aids of immuunonderdrukkende behandelingen 
na een orgaantransplantatie). 

Ook bepaalde virussen (het Epstein-Barrvirus dat mononu-
cleose veroorzaakt, het humaan T-lymfotroopvirus type 1 – 
HTLV-1) zouden een stimulerende rol kunnen spelen. Tot slot 
lijkt ook de blootstelling van landbouwers aan bepaalde pes-
ticiden, solventen en chemische meststoffen tot een verhoogd 
aantal gevallen van non-Hodgkin lymfomen te leiden.
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¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van dit type kanker.

¬ Symptomen 
Het eerste teken van het non-Hodgkin lymfoom is vaak een 
gemakkelijk voelbare zwelling van een of meerdere lymfeklie-
ren in de hals, de oksel of de lies. Doorgaans zijn die zwellingen 
pijnloos.

Een non-Hodgkin lymfoom gaat gepaard met symptomen 
die voortvloeien uit beschadiging of volumetoename van het 
betrokken orgaan. Als het in de borstkas optreedt, kan de pa-
tiënt last hebben van kortademigheid, hoesten; in de buik kan 
het aanleiding geven tot spijsverteringsproblemen, duizelig-
heid en braken, ongemak in de buik, een zwelling in de buik; 
als het de hersenen aantast, kan dat leiden tot hoofdpijn, per-
soonlijkheidsveranderingen, epileptische aanvallen; bij aantas-
ting van het beenmerg kunnen herhaalde infecties en bloeduit-
stortingen voorkomen.

Andere algemene symptomen zijn: langdurige koorts, onver-
klaarbaar gewichtsverlies, zware vermoeidheid, overvloedig 
nachtelijk zweten, jeukende huiduitslag.

¬ Diagnose 
Doorgaans wordt er bloed afgenomen om de oorsprong te 
kennen van deze symptomen, die trouwens niet altijd op een 
non-Hodgkin lymfoom wijzen.

Bij een gezwollen lymfeklier kan er een punctie of een biop-
sie gemaakt worden voor microscopisch onderzoek. Wanneer 
de patiënt geen abnormale lymfeklieren heeft, zijn er diverse 
onderzoeken noodzakelijk om de afwijking te lokaliseren die 
verantwoordelijk is voor de symptomen.

In de keel- en neusholte is lymfeklierweefsel aanwezig. Een 
NKO-arts kan een stukje weefsel voor onderzoek wegnemen.

¬ Behandeling
De behandeling hangt vooral af van het type lymfoom, de mate 
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van agressiviteit, het stadium van de ziekte, de prognosefacto-
ren, maar ook van de leeftijd en de algemene toestand van de 
patiënt. 

Als het lymfoom slechts heel langzaam evolueert, wordt er 
soms niets aan gedaan. De patiënt moet echter wel van dichtbij 
opgevolgd worden en indien dat noodzakelijk blijkt, zal er wel 
een behandeling opgestart worden.

Patiënten met een non-Hodgkin lymfoom kunnen behan-
deld worden met radiotherapie of chemotherapie. Soms wordt 
een combinatie van de twee voorgesteld. 

Immuuntherapie, die berust op het toedienen van monoklo-
nale antilichamen die zich op de B-lymfocyten vastzetten, kan  
worden gebruikt om cellen in bepaalde types lymfomen uit te 
schakelen. De antilichaampjes, in combinatie met chemothe-
rapie, kunnen ervoor zorgen dat de kankercellen beter vatbaar 
zijn voor de behandeling. In bepaalde gevallen volgt stamcel-
transplantatie.

Het multipel myeloom of de ziekte van Kahler 

Het multipel myeloom is het gevolg van een woekering van ab-
normale plasmocyten in het beenmerg. Plasmocyten zijn witte 
bloedlichaampjes die een bijzonder type antilichaampjes uit-
scheiden, paraproteïne of M-proteïne genoemd. Die woekering 
verstoort alle bloedcellen die in het beenmerg worden aange-
maakt (rode en witte bloedlichaampjes, bloedplaatjes). De ab-
normale plasmocyten kunnen trouwens ook binnendringen in 
diverse botten en ze zwakker maken (met pijn en een verhoogd 
risico op botbreuken tot gevolg).

¬ In cijfers 
Deze ziekte treedt vooral op na de leeftijd van 60 jaar en komt 
iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. In 2014 werden in 
België 824 nieuwe gevallen geregistreerd. 
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¬ Risicofactoren 
Onderzoekers hebben bij praktisch alle patiënten met de ziekte 
van Kahler een afwijking ontdekt in een of meerdere chromo-
somen van de kwaadaardige plasmocyten. Het verband tussen 
die afwijking en het optreden van het multipel myeloom kon 
echter nog niet duidelijk worden gelegd.

Een chronische ontsteking die de plasmocyten aan het werk 
zet, zou ook voor abnormale plasmocyten de aanleiding kun-
nen zijn om zich te gaan vermenigvuldigen.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van deze kanker.

¬ Symptomen 
De symptomen treden pas op wanneer de ziekte al vergevor-
derd is. Pijnlijke botten zijn vaak een eerste aanwijzing. De pijn 
begint meestal in de rug, maar ze kan zich verspreiden naar de 
ribben, de hals of het bekken, en wordt in de loop van de tijd 
steeds heviger. Soms treedt ze plots op, bijvoorbeeld bij een 
wervelverzakking of een min of meer spontane breuk van een 
rib of pijpbeen.

De botten vertonen soms pijnlijke uitgroeisels door de plaatse-
lijke woekering van plasmocyten. Ook pijn in bepaalde orga-
nen (in de nieren bijvoorbeeld) kan erop wijzen dat er een op-
eenhoping van M-proteïnen is.

Andere symptomen die kunnen optreden, zijn:
• zwakke botten (osteoporose);
• vermoeidheid, ademnood, bleekheid als gevolg van 

bloedarmoede;
• veelvuldige infecties; 
• koorts;
• frequente en overvloedige bloedingen;
• gewichtsverlies; 
• een abnormaal gevoel van dorst;
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• misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust;
• een suf en verward gevoel enzovoort.

¬ Diagnose 
Een bloedanalyse bepaalt de snelheid van de bloedbezinking, 
die bij patiënten met deze ziekte sterk verhoogd is. Het bloed 
wordt ook onderzocht op de aanwezigheid van een specifieke 
proteïne, namelijk de paraproteïne van Bence-Jones, die een 
sterk vermoeden van de ziekte van Kahler wekt. De paraproteï-
ne kan ook in urinestalen zitten.
 
Vaak is een beenmergbiopsie door een punctie in het borstbeen 
of het bekken onvermijdbaar. Ze kan een verhoogd aantal plas-
mocyten aan het licht brengen.

Tot slot kan ook medische beeldvorming (radiografie, CT-scan, 
MRI, scintigrafie) noodzakelijk blijken om na te gaan of bepaal-
de botten al dan niet aangetast zijn.

¬ Behandeling
Een behandeling is niet noodzakelijk als het myeloom zich pas 
in een heel pril stadium bevindt. Het zal wel van dichtbij ge-
volgd worden.

Er zijn verschillende behandelingen om de ziekte te contro-
leren en de symptomen draaglijker te maken. 

Gerichte behandelingen spitsen zich rechtstreeks toe op af-
wijkende genen of de specifieke proteïnen van de kankercellen. 
Ze kunnen ook normale cellen viseren, waarvan de kankercel-
len gebruikmaken om te groeien en zich te vermenigvuldigen. 
Sommige moleculen (lenalidomide en thalidomide) houden na-
melijk de groei van kankercellen in het beenmerg tegen en sti-
muleren het afweersysteem. Andere moleculen (bortezomid) 
verstoren de recyclage van abnormale proteïnen in de kanker-
cellen; dat zorgt ervoor dat de abnormale proteïnen zich gaan 
opstapelen en zo uiteindelijk de kankercellen doden.
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Deze behandeling kan vergezeld gaan van chemotherapie of 
het toedienen van corticoïden die de uitwerking van de chemo-
therapie versterken.

Bij patiënten die in een goede algemene staat verkeren, kan 
na chemotherapie een stamceltransplantatie worden gedaan. 
Die transplantatie kan autoloog zijn (waarbij vóór het begin van 
de behandeling stamcellen bij de patiënt worden weggenomen 
om ze later opnieuw te injecteren) of allogeen (waarbij de stam-
cellen van een gezonde donor komen).

Er kan ook radiotherapie voorgesteld worden, bijvoorbeeld 
omdat de patiënt last heeft van pijn in de rug of de hals, of als 
hij risico loopt op een fractuur.

¬ Leven na multipel myeloom 
Een multipel myeloom heeft een negatieve invloed op de aan-
maak van rode en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes, en 
dat kan aanleiding geven tot bloedarmoede, infecties of bloe-
dingen. 

Het tekort aan rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes kan 
verholpen worden met bloedtransfusies of door erythropoïeti-
ne (ePO) toe te dienen, een stof die de aanmaak van rode bloed-
lichaampjes stimuleert.

Er bestaat een hoger risico op infecties van de lucht- en uri-
newegen. Wanneer er koorts opduikt, moet je meteen een arts 
raadplegen. Vaak is het nodig om antibiotica te nemen.

Tot slot kan het, vanwege het risico op botbreuken, nodig zijn 
behandelingen op te starten tegen botontkalking en hypercalce-
mie (een verhoging van de calciumwaarden in het bloed). In dat 
geval kunnen er bifosfonaten toegediend worden.

De pijn (vooral van neuralgische aard) kan hardnekkig zijn, 
maar kan met pijnstillers verholpen worden.
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HUIDKANKER

We onderscheiden drie grote types huidkanker in functie van de cel-
len waaruit ze zich ontwikkelen:

• melanomen;
• basaalcelcarcinomen; 
• plaveiselcelcarcinomen.

Melanomen ontwikkelen zich in pigmentcellen (melanocyten, waar 
huidpigment wordt aangemaakt). Hoewel het uitzonderlijk is, kun-
nen ook andere organen dan de huid aan de basis van deze kanker 
liggen. Zo zijn er zeldzame gevallen van oogmelanoom, melanoom 
van het mondslijmvlies of neusslijmvlies. Basaalcelcarcinomen en 
plaveiselcelcarcinomen ontwikkelen zich wel altijd vanuit de huid-
cellen.

Melanomen 

¬ In cijfers 
In 2014 werden in België 2925 gevallen van melanoom vastge-
steld. Dat cijfer houdt geen rekening met de talrijke kleine be-
ginnende letsels die vaak niet geregistreerd worden. 

¬ Risicofactoren 
De risicofactoren voor melanoom zijn van tweeërlei aard: er 
zijn zowel individuele factoren als factoren die omgevingsgere-
lateerd zijn.
Bij de individuele factoren spelen een rol:

• het huidtype: mensen met een lichte huid, die snel 
verbranden en niet of nauwelijks bruinen, lopen een groter 
risico; 

• de aanwezigheid van veel moedervlekken (naevi of 
‘schoonheidsvlekjes’) met een onregelmatige vorm en 
veelkleurig (dysplastische naevi genoemd) of met een grote 
omvang;
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• erfelijke factoren: in sommige families komen abnormaal 
veel melanomen voor.

• wat de andere oorzaken van huidkanker betreft, 
vermelden we nog dat melanomen vaker dan 
gemiddeld voorkomen bij een persoonlijke of familiale 
voorgeschiedenis van de ziekte van Parkinson.

Bij de omgevingsgeraleerde factoren is er een verband met de 
blootstelling aan ultraviolette stralen (zon en zonnebank). Ern-
stige zonnesteken, vooral tijdens de kinderjaren, zorgen voor 
een hoger risico op melanomen op volwassen leeftijd.

¬ Screening
In België worden er opsporingscampagnes gevoerd op initiatief 
van de dermatologen (Euromelanoma). Je kunt daar zelf aan 
deelnemen, op vrijwillige basis.

Het melanoom kan immers in een vroeg stadium opge-
spoord worden door moedervlekken te controleren met behulp 
van een dermatoscoop, een soort groot vergrootglas dat de der-
matoloog rechtstreeks op de huid plaatst. Het voordeel van die 
vroegtijdige screening is dat de tumoren in een pril stadium 
behandeld kunnen worden, waarbij een lokale behandeling 
uitstekende kansen op genezing biedt.

Elke volwassene, zeker als hij tot een risicogroep behoort (zie 
risicofactoren), zou op gezette tijden zijn moedervlekken moe-
ten controleren aan de hand van de vijf volgende criteria (be-
kend als de ABCDe-regel): Asymmetrie in de vorm of de dikte, 
Boorden met een onregelmatige vorm, Color: de kleur die niet 
homogeen is (vaak heel erg donker), Diameter van meer dan 5 
mm, Evolutie (verandering in uitzicht, grootte, kleur of dikte). 
Bij afwijkingen is het aangeraden contact op te nemen met je 
dermatoloog.

Bij volwassenen moet elke nieuwe moedervlek trouwens een 
alarmbel doen rinkelen, vooral als ze de bovengemelde eigen-
schappen vertoont.
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¬ Symptomen 
Verdachte symptomen die een aanwijzing kunnen zijn van een 
beginnend melanoom, verschijnen vaak op reeds bestaande 
moedervlekken. Het kan gaan om: 

• bloedingen;
• jeuk;
• het ontstaan van een wonde met korstje.

Niet alle melanomen hebben een donkere kleur. Het kan ge-
beuren dat cancereuze moedervlekken geen pigment meer 
aanmaken. 

¬ Diagnose 
Bij een verdacht huidletsel is een aanvullend onderzoek met 
de dermatoscoop noodzakelijk. Bij twijfel neemt de arts een 
biopsie onder plaatselijke verdoving. Kleine letsels worden 
doorgaans volledig weggenomen, maar bij een verspreide 
moedervlek wordt vaak eerst een stukje weggehaald. Indien 
microscopisch onderzoek inderdaad bevestigt dat het om een 
melanoom gaat, dan zal een uitgebreidere heelkundige behan-
deling volgen.

De arts bevoelt eveneens de lymfeklieren in de omgeving van 
het letsel om te kunnen bepalen of die abnormaal hard of ge-
zwollen zijn, wat er op zou kunnen wijzen dat de kankercellen 
zich naar die klieren verspreid hebben.

¬ Behandeling
De behandeling van een melanoom begint altijd met het chi-
rurgisch verwijderen van het melanoom. Op basis van de dik-
te van de tumor bepalen de artsen hoeveel huid rond het letsel 
(veiligheidszone) moet worden weggenomen. Die zogezegd ‘de-
finitieve excisie’ gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving, 
soms onder algemene narcose. Indien nodig, zal er een huid-
transplantatie uitgevoerd worden.

De chirurg kan ook beslissen een of meerdere lymfeklieren 
rond het melanoom weg te halen om te controleren of ze al dan 
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niet door kankercellen zijn aangetast. Het onderzoeken van de 
schildwachtklier blijkt dan nuttig: dat is de eerste klier waarin 
kankercellen in geval van uitzaaiing terechtkomen. Door die 
klier op te sporen, te verwijderen en onder de microscoop te on-
derzoeken, kunnen eventuele microscopische metastasen aan 
het licht worden gebracht. Zijn er effectief metastasen aanwe-
zig, dan zullen alle andere klieren in dat gebied weggenomen 
en onderzocht worden. Als de schildwachtklier nog intact is, 
zal dat niet nodig zijn.

Hoe dikker het melanoom, hoe groter het risico dat de kan-
kercellen zich hebben kunnen verspreiden in de huid of naar 
andere organen (metastasen in de longen, de lever, de hersenen 
enzovoort). Over het algemeen krijgen die patiënten dan che-
motherapie aangeboden. 

Ook radiotherapie is een optie, maar die wordt minder vaak 
gebruikt dan de andere behandelingsmethoden.

Immuuntherapie is erop gericht het mechanisme van het af-
weersysteem van de patiënt te versterken tegenover kankercel-
len die na andere huidkankerbehandelingen nog aanwezig zijn 
of in geval van recidief. Daarvoor worden zware dosissen Inter-
feron toegediend, maar de bijwerkingen kunnen heftig zijn.

Momenteel wordt er klinisch onderzoek gedaan naar diver-
se therapeutische vaccinatieproeven. Een nieuwe immuun-
therapiebehandeling biedt patiënten met een gemetastaseerd 
melanoom trouwens een betere kans op overleven. Maar die 
behandeling gaat gepaard met bijwerkingen die heftig kunnen 
zijn.

Voortspruitend uit fundamenteel onderzoek wordt in klini-
sche studies een nieuwe generatie doelgerichte geneesmidde-
len tegen melanomen getest.

Zoals de naam al aangeeft, hebben de doelgerichte behande-
lingen een heel specifieke werking. Ze worden in de richting 
van een precies ‘doelwit’ in de kankercellen gestuurd. De aan-
wezigheid van zo’n ‘doelwit’ is dan ook onontbeerlijk voor het 
slagen van de behandeling. Maar niet alle kankers hebben zo’n 
doelwit. Daarom moet een heel nauwkeurige selectie gemaakt 
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worden van patiënten die voor dit type behandeling in aanmer-
king komen.

 Meerdere Belgische onderzoekers, gesteund door Stichting 
tegen Kanker, hebben zich bijzonder onderscheiden bij de ont-
wikkeling van deze vaccins en andere doelgerichte behande-
lingen.

¬ Leven na een melanoom 
Er zullen regelmatig controles gedaan worden om te kijken of 
er geen recidief is. Daarbij is het onderzoek van het litt eken en 
het gebied van de huid tussen het litt eken en de lymfeklieren 
essentieel. Bij heel oppervlakkige melanomen is een opvolging 
van 5 jaar voldoende. Voor dikkere melanomen bedraagt de op-
volgingsduur 10 jaar.

Elke hormonale verandering kan bij vrouwen (pilgebruik, 
zwangerschap enzovoort) leiden tot het verschijnen van meta-
stasen. Bij twijfel spreek je er het beste met je arts over of het 
niet beter is een toekomstige zwangerschap uit te stellen of een 
ander anticonceptiemiddel te gebruiken.

Het BRAF-gen staat bij talrijke onderzoeken centraal
de identificatie van het Braf-gen is een belangrijke 
stap vooruit voor het wetenschappelijke onderzoek 
naar melanomen, maar ook naar andere kankers. Zijn 
mutatie, waargenomen bij minder van 50 % van de 
melanoomgevallen en bij 7 % van alle menselijke tumoren, 
zorgt voor de aanmaak van een abnormaal eiwit! Het doel 
van de onderzoekers is geneesmiddelen te ontwikkelen 
die dit abnormale eiwit afremmen om de verspreiding van 
de kankercellen tegen te gaan.

Het BRAF-gen staat bij talrijke onderzoeken centraal
de identificatie van het Braf-gen is een belangrijke 
stap vooruit voor het wetenschappelijke onderzoek 
naar melanomen, maar ook naar andere kankers. Zijn 
mutatie, waargenomen bij minder van 50 % van de 
melanoomgevallen en bij 7 % van alle menselijke tumoren, 
zorgt voor de aanmaak van een abnormaal eiwit! Het doel 
van de onderzoekers is geneesmiddelen te ontwikkelen 
die dit abnormale eiwit afremmen om de verspreiding van 
de kankercellen tegen te gaan.
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Basaal- en plaveiselcelcarcinomen 

¬ In cijfers 
Deze huidkankers zijn veruit de meest voorkomende. De in 
2014 geregistreerde gevallen geven aan dat 3858 mannen en 
2773 vrouwen deze kanker kregen, maar in werkelijkheid lig-
gen de cijfers veel hoger, want de meeste gevallen, die in een 
vroeg stadium worden ontdekt, worden niet geregistreerd. Het 
is dus onmogelijk er een precies cijfer op te kleven. Basaalcel-
carcinomen komen vooral voor vanaf de leeftijd van veertig. 
Plaveiselcelcarcinomen zijn minder frequent en verschijnen 
doorgaans pas vanaf 60 jaar.

¬ Risicofactoren 
Overmatige blootstelling aan ultraviolette stralen van natuur-
lijke (zon) of kunstmatige aard (zonnebank, andere uv-lampen) 
is de voornaamste risicofactor. 

Vooral mensen met een lichte huid, die gemakkelijk verbran-
den en moeilijk bruinen, lopen een risico.

Ook patiënten die immuunonderdrukkende geneesmidde-
len slikken (bijvoorbeeld om het risico op afstoting na een or-
gaantransplantatie te verminderen) lopen een hoger risico.

Wie tijdens zijn kindertijd een bestralingsbehandeling heeft 
gehad, heeft ook een verhoogd risico op het ontstaan van huid-
kanker op de plaats waar de huid bestraald is geweest. 

Huidkanker kan op om het even welke plaats op de huid op-
duiken, maar het zijn de zones die tijdens het leven het meest 
aan de zon blootgesteld zijn geweest (gezicht, hals, armen en 
handen) die het vaakst getroffen worden.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van dit soort kankers. 

¬ Symptomen 
Het basaalcelcarcinoom komt vooral voor in het gelaat, en het 
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vaakst op de neus. De patiënt merkt een soort glanzend, door-
schijnend bultje op dat langzaam groeit. Soms zie je er verwijde 
bloedvaten door lopen. Na een tijdje ontstaat er in het midden 
een zweertje omgeven door een parelmoerkleurige rand. Soms 
vormt zich een korstje of een kleine, pijnloze wonde.

Dit bijzondere type huidkanker – met 75 % de meest frequen-
te van alle huidkankers – leidt bijna nooit tot het ontstaan van 
metastasen. Het is de minst gevaarlijke vorm van huidkanker.

Het plaveiselcelcarcinoom komt vooral voor in het gelaat, 
op de rug van de handen of op de hoofdhuid van kale mensen. 
Soms ontwikkelt het zich uit een precancereus letsel, een zo-
genaamd actinische keratose. Het is een ruw plekje op de huid, 
een beetje gelijkend op een wrat of eczeem met een korstje op. 
Meestal begint een plaveiselcelcarcinoom met een rozerood 
plekje of bultje dat een beetje schilfert of waarop zich een korst-
je vormt. Vervolgens kan er een zweertje verschijnen. Het letsel 
zal in 10 tot 20 % van de gevallen ontaarden in een plaveiselcel-
carcinoom.

Het plaveiselcelcarcinoom groeit sneller dan het basaalcel-
carcinoom. Indien het niet behandeld wordt, komen er meta-
stasen tot ontwikkeling, meestal in de lymfeklieren die dicht 
bij de tumor liggen. Het plaveiselcelcarcinoom is bijgevolg 
agressiever dan het basaalcelcarcinoom. 

¬ Diagnose 
Als de dermatoloog huidkanker vermoedt, zal hij een stukje 
weefsel wegnemen, doorgaans onder plaatselijke verdoving 
(biopsie). Een anatoom-patholoog onderzoekt vervolgens het 
monster onder de microscoop om te kijken of het om kanker 
gaat en om de precieze aard ervan te bepalen.

¬ Behandeling
De behandeling hangt af van het type kanker, de plaats, de 
grootte en de mate van uitbreiding van de tumor, en de leeftijd 
van de patiënt.
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In de meeste gevallen wordt een chirurgische behandeling 
voorgesteld om de tumor in zijn geheel te kunnen wegnemen, 
soms enkel onder plaatselijke verdoving. Als de tumor bijzon-
der uitgebreid is of zich in de diepte heeft ontwikkeld, kan alge-
mene narcose aangewezen zijn. Bij een wijdverspreide tumor 
kan een huidtransplantatie noodzakelijk blijken.

Als er metastasen zijn in de lymfeklieren rond de tumor, 
moeten die operatief verwijderd of bestraald worden. 

Fotodynamische therapie is een recente behandeling waar-
mee kwaadaardige of abnormale huidcellen extreem gevoe-
lig voor licht worden gemaakt. Die cellen worden vervolgens 
blootgesteld aan een intense lichtbron, waardoor ze afsterven. 
Na enkele weken worden ze vervangen door nieuwe, gezonde 
huidcellen.

Bij oppervlakkige basaalcelcarcinomen kan soms een cel-
dodende en celdelingremmende crème gebruikt worden. Het 
gaat om lokale chemotherapie. Andere crèmes maken gebruik 
van immuuntherapie: de stof die ze bevatten, stimuleert het af-
weersysteem en dat helpt de kankercellen te elimineren.

Laser of cryotherapie (behandeling met bevriezing) kunnen 
gebruikt worden in het precancereuze stadium (actinische ke-
ratose) en bij bepaalde basaascelcarcinomen. 

Radiotherapie wordt zelden gebruikt, maar kan overwogen 
worden bij niet-opereerbare tumoren.

¬ Leven na huidkanker 
Een strenge opvolging is noodzakelijk om andere letsels op an-
dere delen van de huid meteen op te kunnen sporen. Bij een pla-
veiselcelcarcinoom blijft het risico op metastasen 5 tot 10 jaar 
bestaan, bij een basaalcelcarcinoom slechts 2 tot 5 jaar.

Mensen die huidkanker hebben gehad, moeten in de mate 
van het mogelijke blootstelling aan uv-stralen vermijden: ze 
moeten zich vanaf nu goed bedekken en de ‘warmste’ uren ver-
mijden. Ook moeten ze een zonnecrème met een hoge bescher-
mingsfactor gebruiken.
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Wist je dat?
Huidkankers kunnen ook op de lippen ontstaan en dat 
toont des te meer aan dat de zon een grote boosdoener is 
bij het optreden van huidkanker. de onderlip wordt daarbij 
het vaakst getroffen, die staat ook het meeste bloot aan 
de ultraviolette stralen.

Wist je dat?
Huidkankers kunnen ook op de lippen ontstaan en dat 
toont des te meer aan dat de zon een grote boosdoener is 
bij het optreden van huidkanker. de onderlip wordt daarbij 
het vaakst getroffen, die staat ook het meeste bloot aan 
de ultraviolette stralen.
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HOOFD- EN HALSSTREEK 

 
De kankers van de ‘hoofd- en halsstreek’ omvatten hersenkanker (de 
meeste voorkomende hoofdkanker), mondkanker, netvlieskanker, 
kanker van sinussen en neusholtes, keelkanker (farynx) en strotten-
hoofdkanker (larynx).

Hersenkanker 

Er zijn meerdere types cerebrale tumoren. Ze worden onder-
verdeeld in functie van de cellen waaruit ze voortgekomen zijn:

• Gliale tumoren ontspringen in de cellen die rond 
de zenuwcellen zitten. Het zijn de meest courante 
hersentumoren. Ze kunnen in diverse categorieën worden 
onderverdeeld, zoals glioblastomen, astrocytomen, 
oligodendrogliomen en ependymomen; 

• andere tumoren vinden hun oorsprong in andere 
weefsels. Het gaat om medulloblastomen, meningiomen, 
schwannomen en craniofaryngeomen.

¬ In cijfers
In 2014 werden in België 836 nieuwe gevallen van hersenkan-
ker geregistreerd. Net als de meeste andere kankers treft her-
senkanker vooral oudere mensen, maar het komt ook voor bij 
kinderen. Na leukemie is het de meest voorkomende kinder-
kanker.

¬ Risicofactoren 
Bij de meeste gevallen van hersenkanker kan geen aanwijsbare 
oorzaak gevonden worden. Toch zijn een aantal risicofactoren 
bekend:

• familiale aanleg voor gliale tumoren. Bij 5 % van de gevallen 
wordt een genetisch erfelijke afwijking vastgesteld;

• beroepsmatige blootstelling aan straling of bepaalde 
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chemische stoffen (formaldehyde, vinylchloride, 
acrylonitril);

• tot het mannelijke geslacht behoren.
Het mogelijke gevaar van gsm-gebruik blijft de gemoederen be-
zighouden. Er is geen bewijs dat het gebruik van een gsm een 
risico is voor hersenkanker. Maar omdat de golven die door 
gsm’s worden uitgezonden, door het IARC zijn ingedeeld in de 
categorie van mogelijk kankerverwekkend, worden de onder-
zoeken voortgezet.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van deze kanker.

¬ Symptomen 
De symptomen variëren naargelang de grootte van de tumor, 
de aard en de plaats waar hij zich bevindt. De vaakst voorko-
mende symptomen zijn:

• hoofdpijn (vooral ’s ochtends),
• misselijkheid en braken,
• problemen met spraak, zicht of gehoor,
• evenwichtsstoornissen of problemen met de coördinatie 

van gebaren,
• humeurschommelingen of persoonlijkheidsstoornissen,
• problemen met het geheugen,
• concentratieproblemen,
• schokken of spierkrampen,
• gevoelloosheid in de ledematen of tintelingen in handen en 

voeten.
Deze klachten zijn niet specifiek voor een hersentumor. Blijven 
de klachten voortduren, dan moet er een alarmbel gaan rinkelen.

¬ Diagnose 
Bij het vermoeden van een hersentumor stelt de arts eerst een 
volledige neurologische balans op (spierkracht, reflexen, oogon-
derzoek, pupilreflex enzovoort) om te kunnen bepalen welke 
hersenstreek getroffen is, want elke zone in de hersenen heeft 
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een specifieke functie.
Een bloedafname kan markers opsporen die specifiek zijn 

voor hersentumoren.
Medische beeldvorming (CT-scan, MRI, angiografie enzo-

voort) brengt vaak de tumor aan het licht. Wanneer een tumor 
ontdekt is, zal een weefselbiopsie soms noodzakelijk zijn om de 
precieze aard en de graad van agressiviteit te bepalen. De biop-
sie gebeurt onder geleiding van een CT-scan of MRI en zorgt 
ervoor dat het weefsel heel nauwkeurig kan worden wegge-
nomen (stereotactische biopsie) of de hersenen in 3D in beeld 
kunnen worden gebracht.

¬ Behandeling
In functie van het type tumor, de grootte en de ligging kunnen 
diverse behandelingen overwogen worden. 

Er kan een chirurgische ingreep uitgevoerd worden, waar-
bij de tumor volledig wordt weggenomen, of gedeeltelijk, om de 
voortgang te vertragen, de symptomen te verminderen of ter 
voorbereiding op andere, meer efficiënte behandelingen. Tij-
dens de operatie kan een drain worden geplaatst om de druk 
binnen de schedel te verminderen.

De meest voorkomende operatie is de craniotomie: de sche-
delbeenderen worden losgesneden om in de hersenen zelf te 
kunnen opereren. Dankzij de steeds verfijndere technieken 
kunnen artsen met steeds meer precisie werken, waardoor 
gezonde hersengebieden intact blijven en de nawerkingen bin-
nen de perken blijven.

Bij radiotherapie kan het gaan om de klassieke radiothera-
pie, maar ook om zeer doelgerichte technieken, waarbij een 
hoge dosis bestraling wordt toegediend op een vooraf bepaalde 
zone. Dat heet dan radiochirurgie (Gamma Knife, Cyberknife, 
Novalis enzovoort).

Chemotherapie wordt toegediend, ofwel om het risico op 
recidief na chirurgie te verminderen, ofwel tijdens of na radi-
otherapie om betere resultaten te bereiken, ofwel in geval van 
recidief van een hersentumor.
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Toediening van doelgerichte behandelingen: bij bepaalde 
tumoren kan een behandeling met bepaalde doelgerichte the-
rapieën de vorming van nieuwe bloedvaten tegengaan (anti-an-
giogenesebehandeling).

Tot slot worden er ook geneesmiddelen toegediend om de 
symptomen te bestrijden: corticoïden tegen het oedeem dat 
zorgt voor een verhoogde druk in de schedel, anti-epileptica te-
gen stuipen enzovoort.

¬ Leven na hersenkanker 
De kanker of de kankerbehandelingen kunnen de hersenen 
beschadigd hebben en dat kan aanleiding geven tot spraak-
stoornissen, problemen met de coördinatie van bewegingen, 
stoornissen van het evenwicht of het kenvermogen. Een opvol-
ging door specialisten (neuropsycholoog, ergotherapeut, logo-
pedist enzovoort) kan de patiënt helpen om die nawerkingen te 
verminderen of een manier te vinden om ze te omzeilen.

Cerebrale metastasen 
de hersenen kunnen overwoekerd worden door 
metastasen afkomstig van andere kankers (borst of 
longen bijvoorbeeld). in dat geval gaat het niet om een 
cerebrale tumor, want een kanker wordt steeds benoemd 
en behandeld in functie van het punt waaruit hij vertrekt.

Keelkanker of farynxkanker 

De farynx ligt op het punt waar spijsverteringswegen en lucht-
wegen elkaar kruisen, tussen de neusholtes en de larynx, ach-
teraan in de mondholte. De farynx bestaat uit de nasofarynx, 
de orofarynx, de hypofarynx en de sinus piriformis. Op al die 
verschillende delen kan zich een kanker ontwikkelen.

Cerebrale metastasen 
de hersenen kunnen overwoekerd worden door 
metastasen afkomstig van andere kankers (borst of 
longen bijvoorbeeld). in dat geval gaat het niet om een 
cerebrale tumor, want een kanker wordt steeds benoemd 
en behandeld in functie van het punt waaruit hij vertrekt.
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¬ In cijfers 
Deze kanker komt in België weinig voor, in 2014 werden 544 
nieuwe gevallen geteld. Keelkanker komt vooral voor bij man-
nen tussen 45 en 65 jaar. 

¬ Risicofactoren 
De voornaamste risicofactoren zijn roken en alcohol, die hun 
schadelijke effecten bovendien wederzijds versterken. Het risi-
co is nog hoger bij mensen die tijdens de uitoefening van hun 
beroep stof (van hout, asbest enzovoort) of giftige stoffen (nik-
kelderivaten, zwavelzuurdampen, koolwaterstoffen, verf enzo-
voort) inademen. Nog een risicofactor voor dit type kanker zijn 
chronische infecties als gevolg van bepaalde HPV-virussen die 
tijdens seksuele contacten (orale seks) worden overgedragen.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van deze kanker.

¬ Symptomen 
De eerste symptomen treden doorgaans laat op, vaak zijn ze 
onopvallend en kunnen ze verward worden met keelirritatie 
die typisch is voor rokers. Vandaar dat er vaak geen aandacht 
aan wordt besteed. De symptomen kunnen zich ontwikkelen 
tot een ongemak of pijn aan één zijde van de keel, een gevoel 
dat er iets in de keel zit of het gevoel van een keelontsteking 
aan één kant, problemen om te slikken, soms gepaard met pijn 
die uitstraalt tot in de oren, of het verschijnen van een pijnloze 
klier op de hoek van de kaak of in de hals.

¬ Diagnose 
Meestal wordt een endoscopie uitgevoerd om alle bovenste 
luchtwegen en delen van de spijsverteringswegen in beeld te 
brengen. Tijdens dat onderzoek worden biopsieën voor micro-
scopisch onderzoek genomen. Een scan van de keel en een ra-
diografie van de longen vervolledigen de balans.
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¬ Behandeling
De behandelingen hangen af van de plaats waar de kanker zich 
bevindt.

• Nasofarynxkanker: de voornaamste behandeling is 
radiotherapie, vaak in combinatie met chemotherapie. 
Naderhand kan chirurgie nodig zijn om de klieren weg te 
nemen.

• Orofarynxkanker: wordt vooral chirurgisch behandeld, 
eventueel aangevuld met radiotherapie via externe 
weg, brachytherapie (interne radiotherapie: er wordt 
een radioactief implantaat in de tumor aangebracht), 
chemotherapie of biotherapie (doelgerichte therapie 
waarbij de ontwikkeling van tumorcellen wordt 
tegengegaan).

• Hypofarynxkanker: wordt behandeld met radiotherapie, 
chirurgie, chemotherapie, laserbehandeling voor 
het vernietigen van kleine tumoren, doelgerichte 
behandelingen (monoklonale antilichamen die de 
groeifactor van de kankercellen blokkeren).

Alcohol en tabak: een bijzonder schadelijke cocktail 
Het risico op keelkanker bij een roker die meer dan 20 
sigaretten per dag rookt, en die dagelijks wijn, bier of 
andere types alcohol drinkt, is 100 maal hoger dan bij een 
niet-roker die geen alcohol drinkt.

Alcohol en tabak: een bijzonder schadelijke cocktail 
Het risico op keelkanker bij een roker die meer dan 20 
sigaretten per dag rookt, en die dagelijks wijn, bier of 
andere types alcohol drinkt, is 100 maal hoger dan bij een 
niet-roker die geen alcohol drinkt.
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HET HORMONAAL STELSEL 

Schildklierkanker 

De schildklier is een orgaan onderaan in de hals, net voor de 
luchtpijp. Haar voornaamste functie is het afscheiden van jodi-
umrijke hormonen.

Er zijn diverse types schildklierkanker. Ze verschillen naar-
gelang de mate van agressiviteit, sommige groeien slechts lang-
zaam. 

¬ In cijfers 
Met 1072 nieuwe gediagnosticeerde gevallen in 2014 komt 
schildklierkanker in België relatief weinig voor. Het is een kan-
ker die vooral vrouwen treft (805 gevallen). De laatste 20 jaar 
zien we een toename van het aantal schildklierkankers, maar 
dat is voornamelijk het gevolg van een betere opsporing.

¬ Risicofactoren 
Bestraling in de halsstreek, vooral tijdens de kinderjaren, leidt 
tot een hoger risico op schildklierkanker, zelfs tientallen jaren 
later. Ook besmetting met radioactief jodium is een risicofac-
tor. Maar het toedienen van kleine dosissen radioactieve pro-
ducten, om een diagnose te stellen (een scintigrafie bijvoor-
beeld), brengt geen bijzonder risico met zich mee.

¬ Screening
Er is geen systematische opsporing van deze kanker.

¬ Symptomen 
Een knobbeltje onderaan in de hals, een gezwollen lymfeklier, 
een kropgezwel dat al lang bestaat en groter wordt, moeilijk-
heden om te slikken of aanhoudende heesheid die veroorzaakt 
wordt door een verlamde stemband kunnen wijzen op schild-
klierkanker. 
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¬ Diagnose 
De diagnose berust voornamelijk op de echografie waarmee de 
grootte van de knobbel en zijn aard worden vastgesteld: hard, 
slap of allebei.

Bij een scintigrafie wordt radioactief jodium ingespoten 
en onderzocht in welke mate het knobbeltje dat opneemt. Bij 
een zwakke opname spreken we over een koud knobbeltje, bij 
sterke opname over een warm knobbeltje. Een harde en koude 
knobbel is verdacht, zelfs al gaat het in de meeste gevallen niet 
om kanker. 

Om zeker te zijn, wordt met een fijne naald een cytopunctie 
van het knobbeltje gemaakt en worden de weggenomen cellen 
microscopisch onderzocht om de diagnose te staven. 

¬ Behandeling
Afhankelijk van het aantal tumorhaarden, zal de helft of de vol-
ledige schildklier chirurgisch worden verwijderd. Ook de klie-
ren rond de schildklier kunnen worden weggenomen om na te 
gaan of ze niet aangetast zijn door de kankercellen afkomstig 
van de tumor.

Bij lokale verspreiding of uitzaaiingen worden tests gedaan 
om te kijken of de tumorcellen jodium vasthouden. Als dat het 
geval is, worden ze vernietigd door een hoge dosis radioactief 
jodium in te spuiten (jodium 131).

In bepaalde gevallen wordt klassieke radiotherapie of che-
motherapie voorgesteld.

¬ Leven na schildklierkanker 
Het schildklierhormoon is noodzakelijk om het lichaam goed 
te laten functioneren. Om de afwezige of ontoereikende pro-
ductie op te vangen, kun je schildklierhormonen slikken.

De opvolging gebeurt door de dosis thyreoglobuline in het 
bloed te meten, de opslagproteïne van de schildklierhormonen 
die door de schildklier worden geproduceerd. Als dat afwezig 
is, wijst dat op genezing. 
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6

DE BELANGRIJKSTE  
BEHANDELINGEN 

Elk kankergeval is uniek. Dat blijkt uit de kennis die in de 
loop van kankeronderzoeken steeds toegenomen is: het type 
kanker, de mate van uitbreiding van de ziekte, de leeftijd en de 
algemene toestand van de patiënt, maar ook het genetische of 
epigenetische profiel van de tumor enzovoort. En omdat elk ge-
val uniek is, wordt voor elke patiënt een behandeling op maat 
opgesteld. Dat gebeurt door het Multidisciplinair Oncologisch 
Consult (MOC), dat uit diverse specialisten bestaat die recht-
streeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling 
van een type kanker. Ze brengen allemaal hun ervaring mee, 
hun vakkennis die een licht kan werpen op de diagnose en de 
keuze van behandeling per individuele patiënt. Inmiddels be-
staat het principe van het MOC al tien jaar en blijkt dat ze in 
belangrijke mate bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. 

Dankzij wetenschappelijk onderzoek is de waaier van be-
handelingsmogelijkheden de laatste jaren nog groter gewor-
den. Nieuwe wegen hebben zich geopend, steeds doelgerichter 
en met een meer persoonsgerichte aanpak. Ze kunnen het tra-
ditionele therapeutische arsenaal niet vervangen, maar ze vul-
len het aan en zo kunnen er betere resultaten worden bereikt.
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CHIRURGIE

Chirurgie is ongetwijfeld de oudste techniek die bij kankerbe-
strijding gebruikt wordt. Van anesthesie tot microchirurgie, op 
alle vlakken werd een grote vooruitgang geboekt. Zo werd het 
mogelijk talrijke zieken efficiënter te opereren en hen een zo 
goed mogelijke levenskwaliteit te bieden. 

Chirurgie is een lokale kankerbehandeling die verschil-
lende doelstellingen heeft. In de eerste plaats wil ze de tumor 
behandelen. Chirurgie alleen volstaat vaak om een beginnen-
de tumor, die in een vroeg stadium is ontdekt, te genezen. Uit 
voorzorg verwijdert de chirurg ook een zekere dikte van het 
gezonde weefsel rondom de tumor. Wanneer de kanker groot 
is of zich in een delicate zone bevindt, kan radiotherapie of che-
motherapie de chirurgische ingreep soms voorafgaan. Het doel 
daarvan is het volume van de tumor te verkleinen. Soms volgt 
radiotherapie de chirurgie om het risico op lokaal recidief (te-
rugkeer van de kanker) van bepaalde kankers te verminderen.

Bij zware fysieke gevolgen (amputaties, littekens) kan de pati-
ent een beroep doen op plastische of reconstructieve chirurgie. 
Die wordt vaak uitgevoerd als de behandelingen gedaan zijn, 
maar in bepaalde gevallen kan ze tegelijk met de eigenlijke in-
greep gebeuren.

Chirurgie kan tot slot ook van palliatieve aard zijn. Zo kan 
een interne of externe omleiding gemaakt worden wanneer de 
tumor het orgaan afsluit. 

RADIOTHERAPIE

Radiotherapie gebruikt erg krachtige straling. Het is de bedoe-
ling met die stralen de kankercellen te vernietigen. We gaan er-
van uit dat 6 op de 10 kankerpatiënten op een of ander moment 
van hun therapeutische parcours ‘bestraald’ moeten worden.

De radiotherapie is er sterk op vooruitgegaan. Tumoren kun-
nen doelgerichter worden behandeld, waardoor zoveel moge-
lijk gezond weefsel rond de tumor gespaard wordt. Dat heeft 
ook tot gevolg dat er veel minder bijwerkingen zijn.
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Radiotherapie gebeurt zowel extern als intern.

¬ Externe radiotherapie 
Bij externe of uitwendige radiotherapie komen de stralen uit 
een lineaire deeltjesversneller. Daarbij worden de stralen heel 
precies op de te bestralen zone gericht (vooraf zo precies mo-
gelijk afgebakend). De stralen dringen door de huid en diver-
se organen voor ze de tumor bereiken. Voor dit soort behan-
deling is ziekenhuisopname niet nodig. Er bestaan diverse 
benaderingen van externe radiotherapie, maar bij allemaal is 
het de bedoeling de tumor zo precies mogelijk te treffen en het 
omliggende, gezonde weefsel te sparen. Dat is voor bepaalde 
lichaamsdelen uitermate belangrijk, denk maar aan de herse-
nen. Daarom wordt in bepaalde gevallen gebruikgemaakt van 
een toestel van het type gamma-knife, een toestel dat bijzonder 
precies is, maar niet geschikt voor elk type behandeling.

¬ Protontherapie
Het merendeel van de radiotherapietoestellen brengt foton- of 
elektronbundels voort, maar protontherapie gebruikt proton-
bundels. De protonen kunnen met deze techniek hun energie 
pas vrijgeven als ze de tumor bereiken. De weefsels achter de 
tumor blijven bijna volledig van bestraling gespaard.

¬ Mobetrontechniek 
In tegenstelling tot andere technieken stelt deze techniek ons 
in staat om een heel precieze zone te bestralen, ‘op het bed van 
de tumor’, tijdens de chirurgische ingreep zelf. Het is dus moge-
lijk de plek waar bijvoorbeeld een borsttumor zat, met een hoge 
dosis straling te bestoken vlak nadat de tumor is verwijderd. 
Het voordeel is dat gezond weefsel niet door de stralenbundel 
getroffen wordt en dat de behandeling in één keer wordt toege-
diend: een sessie met de Mobetron vervangt de dertigtal sessies 
klassieke therapie die vaak aanbevolen worden. We weten nog 
niet welke uitwerking deze techniek op lange termijn zal heb-
ben in vergelijking met de klassieke radiotherapie.
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¬ Interne radiotherapie 
Radioactieve implantaten worden rechtstreeks in de tumor of 
dicht in de buurt ervan ingebracht (curietherapie of brachythe-
rapie). De stralingsdosis op de te behandelen zone is hoog en 
wordt minder in de gezonde weefsels, waardoor die in zekere 
mate gespaard blijven. Wanneer de implantaten tijdelijk zijn, 
blijven ze enkele dagen ter plaatse. Tijdens die korte periode is 
het nodig de zieke op te nemen in het ziekenhuis, in een geïso-
leerde en afgeschermde kamer. Andere implantaten worden 
definitief ingebracht. Dat kan bijvoorbeeld gaan om korrels jodi-
um 125 of palladium 103, die de dosis leveren die nodig is, maar 
die erg snel hun radioactiviteit verliezen. Dat verklaart waarom 
ze geen risico vormen voor de omgeving van de patiënt. 

Immunocurietherapie is een andere mogelijkheid, waarbij 
de radioactieve stof vastgehecht wordt aan een monoklonaal 
antilichaam dat zich gedraagt als een ‘doelzoekende raketkop’ 
die kankercellen viseert. Die laatste worden selectief bestraald 
en vernietigd door de radioactieve stof.

Deze technieken gaan steeds gepaard met een precieze dosi-
metrie (meestal gedigitaliseerd), die de bestralingsdosissen op 
het gezonde weefsel en het tumorweefsel uiterst nauwkeurig 
moet meten en ook berekent hoe lang het implantaat in het li-
chaam moet blijven.

CHEMOTHERAPIE 

Meestal bestaat chemotherapie uit een cocktail van verschil-
lende medicijnen die volgens uiteenlopende mechanismen 
werken. Zo worden de kankercellen op meerdere fronten te-
gelijk aangevallen, wat de efficiëntie van de behandeling ver-
hoogt. Het type geneesmiddelen, hun dosering en hun even-
tuele combinatie met andere behandelingen worden geval per 
geval bepaald. 

Soms wordt vóór de chirurgie chemotherapie toegepast om 
het volume van de tumor te verkleinen waardoor de operatie 
minder verminkingen geeft.
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Chemotherapie richt zich vooral op cellen die zich snel ver-
menigvuldigen, wat bij kankercellen doorgaans het geval is. 
Maar ons lichaam heeft ook gezonde cellen die zich verme-
nigvuldigen. De schade die chemotherapie berokkent aan de 
gezonde cellen, verklaart de bijwerkingen van de behandeling 
(vermoeidheid, misselijkheid, haaruitval, steriliteit enzovoort). 
Om het effect van die bijwerkingen te verkleinen en de gezonde 
cellen de kans te geven te herstellen, wordt tussen de behande-
lingscycli een pauze ingelast. Recente geneesmiddelen bestrij-
den die ongewenste neveneffecten van chemotherapie steeds 
efficiënter. Voor de levenskwaliteit van de patiënten is dat een 
grote stap vooruit.

Meestal wordt chemotherapie via intraveneuze weg toege-
diend, maar sommige geneesmiddelen kunnen ook oraal of 
door middel van een injectie in een spier toegediend worden. 
Ze gaan via het bloed naar de kankercellen. 

Meer inzicht in de werkingsmechanismen van de verschil-
lende chemotherapieën stelt ons in staat de verdedigingsme-
chanismen die kankers tegen de behandeling ontwikkelen, uit 
te schakelen.

De inspanningen die geleverd worden op het gebied van re-
search bieden hoop op de ontdekking van nieuwe geneesmid-
delen en nog beter presterende analoge geneesmiddelen. Ze 
openen bovendien mogelijkheden om behandelingen waarvan 
bewezen is dat ze bij bepaalde kankers werken, ook toe te pas-
sen bij andere patiënten die door een andere vorm van kanker 
getroffen zijn.

HORMOONTHERAPIE 

Sommige tumoren zijn zogenaamd hormoongevoelig. Dat bete-
kent dat de aanwezigheid van hormonen hun groei stimuleren. 
Sommige kankercellen hebben aan de oppervlakte immers re-
ceptoren die gevoelig zijn voor hormonen die de celdeling be-
vorderen en zo ook voor de ontwikkeling van de tumor.

Laboratoriumonderzoeken gaan na of die hormonale re-
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ceptoren aanwezig zijn. Als dat zo is, kan hormoontherapie de 
werking of aanmaak van natuurlijke hormonen tegenhouden. 
Dat kan de ontwikkeling van de kankercellen in de war bren-
gen. In tegenstelling tot chemotherapie en radiotherapie, die 
kankercellen zo snel mogelijk doden, is hormoontherapie erop 
gericht de kankercellen op langere termijn te doden door een 
hormonaal milieu te creëren dat hen vijandig gezind is.

Hormoontherapie wordt voornamelijk gebruikt bij borst- 
en prostaatkankers, maar soms ook bij andere gevallen van 
kwaadaardige tumoren. 

Hormoontherapie is een langetermijnbehandeling. Bij borst-
kanker was de aanbevolen behandelingsduur 5 jaar, maar de 
huidige aanbevelingen willen de duur van de hormoontherapie-
behandeling optrekken tot een totale duur van 10 jaar.

IMMUUNTHERAPIE 

Wanneer het lichaam geconfronteerd wordt met microben of 
abnormale cellen, leidt dat tot heftige reacties van het afweer-
systeem. Tegen kankercellen reageert het afweersysteem ech-
ter weinig efficiënt of te traag. We moeten er wel bij zeggen dat 
kankercellen diverse strategieën hebben om het afweersys-
teem te misleiden! Immuuntherapie is erop gericht die verde-
digingsreacties te stimuleren en de strategieën van de kanker-
cellen te omzeilen. 

Momenteel lopen er talrijke klinische proeven met immuun-
therapie, zowel in België als in het buitenland. Beetje bij beetje 
neemt immuuntherapie haar plaats in bij de behandeling van 
bepaalde kankers, meer bepaald bij sommige huidkankers 
(melanoom), diverse vormen van leukemie, lymfomen en nier-
kanker. 

De nieuwe behandelingen met immuuntherapie richten zich 
rechtstreeks op de lymfocyten. Het is de bedoeling ze ongevoe-
lig te maken voor de stoffen die door de kankercellen worden 
aangemaakt en ze op die manier ‘buitenspel’ te zetten.
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DOELGERICHTE THERAPIEËN 

Het inzicht in het kankerproces is er de laatste decennia met 
reuzenschreden op vooruitgegaan. Onderzoek heeft  ervoor ge-
zorgd dat de moleculaire en genetische basis van kanker beter 
wordt begrepen en dat heeft  geleid tot de ontdekking van nieu-
we behandelingsmethodes.

Sinds verscheidene jaren zijn er nieuwe, ‘doelgerichte’ ge-
neesmiddelen ontwikkeld die specifi ek de kankercellen aan-
vallen door zich te richten op de mechanismen die hun groei of 
verspreiding verzekeren. Nadeel echter is dat het gebruik van 
die medicijnen over een lange tijd moet worden gespreid om 
het eff ect te behouden. Het voordeel is dan weer dan normale 
cellen minder worden verstoord. 

De nieuwe therapeutische benaderingen die we hierboven 
hebben aangehaald, illustreren slechts gedeeltelijk het bre-
de onderzoeksveld dat op dat niveau gevoerd wordt. Ze geven 
niett emin een idee van de creativiteit van de onderzoekers op 
het terrein van de oncologie en kondigen de ontwikkeling aan 
van nieuwe geneesmiddelen die meer op maat van de patiënt 
zullen zijn. Zelfs als er nooit een uniek middel zal bestaan om 
alle kankers te overwinnen (we herinneren er nogmaals aan 
dat het over een heel scala van uiteenlopende ziektes gaat), zal 
de vooruitgang van die kennis vroeg of laat toch leiden tot de 
verbetering van de behandelingen.

Meer informatie?
Kankerinfo (0800 15 802) is er om je te begeleiden en 
geeft antwoord op al je vragen in verband met kanker. 
Het is gratis en garandeert anonimiteit. kankerinfo richt 
zich uiteraard op mensen die door de ziekte getroffen zijn, 
maar ook op hun omgeving in de brede zin van het woord: 
familie, vrienden, collega’s, onderwijzend personeel.
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Brochures over kanker en kankerbehandelingen vind je 
op onze site www.kanker.be onder de rubriek ‘raadpleeg 
onze gidsen’. je kunt ze gratis opvragen of downloaden. 

Brochures over kanker en kankerbehandelingen vind je 
op onze site www.kanker.be onder de rubriek ‘raadpleeg 
onze gidsen’. je kunt ze gratis opvragen of downloaden. 
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STICHTING TEGEN KANKER 

Er is ruimte voor hoop in de strijd tegen kanker! De weten-
schap boekt vooruitgang, de begeleiding van patiënten en hun 
naasten verloopt steeds beter, screening en preventie winnen 
terrein. Dankzij haar donateurs speelt Stichting tegen Kanker 
op al die vlakken een belangrijke rol, in alle onafhankelijkheid 
en transparantie. 

• Stichting tegen Kanker zet in op onderzoekers. Dankzij 
hun werk zijn de kansen op genezing toegenomen en 
zullen ze blijven toenemen. 

• Stichting tegen Kanker is begaan met ieders gezondheid. 
Informatie en preventie zijn essentieel:  
1 kanker op de 3 heeft rechtstreeks met onze manier van 
leven te maken.

• Stichting tegen Kanker biedt begeleiding aan patiënten en 
hun naasten. Iedereen die op een of andere manier met de 
ziekte te maken krijgt, kan rekenen op onze actieve steun 
en op een luisterend oor.

• Stichting tegen Kanker pleit voor een beter beleid inzake 
volksgezondheid. We stimuleren en helpen de autoriteiten 
om steeds meer en beter te doen in de strijd tegen kanker.

HOE KUN JE DE STRIJD TEGEN KANKER STEUNEN?

Wil je ons helpen onze doelstellingen te verwezenlijken, dan 
kun je een gift doen via het rekeningnummer IBAN: 
Be45 0000 0000 8989 – BIC: BPOTBeB1. 

Je kunt ook Vriend van de Stichting worden en het weten-
schappelijk onderzoek steunen vanaf € 5/maand. Meer infor-
matie vind je op www.kanker.be/vriend.
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Je kunt Stichting tegen Kanker ook helpen via een testamen-
taire beschikking. Wil je op die manier een bijdrage leveren, 
neem dan contact op met je notaris of met Greta Van Der 
Gracht, coördinator Legaten bij Stichting tegen Kanker, op het 
nummer 02 743 37 15 of via e-mail aan gvandergracht@stich-
tingtegenkanker.be. We geven je met plezier de nodige infor-
matie.

Er zijn nog meer manieren om je steentje bij te dragen in de 
strijd tegen kanker: vrijwilligerswerk, het organiseren van een 
evenement… Je komt er meer over te weten op www.kanker.
be/steun-ons. 

STICHTING TEGEN KANKER IN DE PRAKTIJK 
 

¬ Onze gegevens 
Stichting tegen Kanker – Stichting van openbaar nut 
Leuvensesteenweg 479 – B-1030 Brussel 
Tel.: 02 736 99 99 – Fax: 02 734 92 50 
Departement communicatie:  
communicatie@stichtingtegenkanker.be 
Wetenschappelijk departement:  
scientif@stichtingtegenkanker.be 
Ons magazine: Samen tegen Kanker (driemaandelijks): 
magazine@stichtingtegenkanker.be 
www.kanker.be
facebook.com/stichtingtegenkanker
Twitter @Samen_tg_Kanker 
Linkedin: Stichting tegen Kanker 

¬ Kankerinfo: 0800 15 802 – www.kankerinfo.be
Kankerinfo is de telefonische hulplijn van Stichting tegen Kan-
ker. Het nummer is gratis, en discretie en anonimiteit zijn er 
gewaarborgd. Je kunt er terecht met al je vragen over kanker 
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en de diensten van de Stichting. Het nummer biedt ook een 
luisterend oor als je daar behoefte aan hebt. Je kunt er al je vra-
gen stellen. Ook op de internetsite vind je veel informatie.

¬ Rekanto: 0800 15 802 – www.rekanto.be
Rekanto is een programma voor fysieke activiteiten, speciaal 
ontworpen voor mensen die af te rekenen hebben of onlangs af 
te rekenen hadden met kanker. Rekanto helpt bij het terugkrij-
gen van een betere lichamelijke conditie en de vermoeidheid 
kwijt te geraken die het gevolg is van de ziekte en de behande-
lingen. 

¬ Tabakstop: 0800 111 00 – www.tabakstop.be
Tabakstop biedt antwoord op alle vragen over roken, versla-
ving, hulp bij rookontwenning en opvolging na het stoppen met 
roken. Een team van erkende tabakologen biedt telefonische 
ondersteuning. Tabakstop heeft ook een website vol informatie 
en handige tools.

¬ Eerder verschenen gezondheidsgidsen 
• 6 verhalen, 6 getuigen, 2016
• Gezond koken met onze topchefs, 2015
• Klassieke en aanvullende kankerbehandelingen:  

naar een nieuwe samenleving, 2014
• Samen vooruit, tijdens en na kanker, 2013 
• 70 recepten voor 4 seizoenen, 2012 
• Gezondheid van kop tot teen, 2012 
• Kanker: laten we erover spreken, 2011 
• Leefmilieu en kanker, een ruime kijk, 2010 
• Belgische seizoensgerechten, 2009 
• Kanker: weg met de vooroordelen, 2008 
• Kanker bij jongeren, 2007 
• Kankergids, 2006  
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