
De ziekte van Hodgkin 
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Met wie kan ik erover 
praten?

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

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo (van 
maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00).
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen,
verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten)
nemen er de tijd voor iedereen die met kanker
geconfronteerd wordt.

Kankerinfo
VOOR AL UW VRAGEN OVER KANKER

0800 15 802
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Voor wie is deze brochure 
bestemd? 

Dit document is in de eerste plaats bedoeld voor 
mensen die lijden aan de ziekte van Hodgkin. 

Na een kankerdiagnose wordt u overspoeld door
heel wat vragen en gevoelens. U wilt weten hoe
en waarom de ziekte zich ontwikkelt, welke de
noodzakelijke onderzoeken en behandelingen zijn en
hoeveel tijd deze in beslag gaan nemen …
U vraagt zich misschien af of genezing mogelijk is, of  
u ondanks de behandelingen een normaal leven kunt  
blijven leiden, of u zich zal moeten laten begeleiden … 
U vraagt zich af hoeveel de ziekte gaat kosten en
wat u beter wel of niet vertelt aan uw omgeving …

Op die en tal van andere vragen moeten geleidelijk
aan antwoorden komen, afhankelijk van geval tot
geval en de persoonlijke ontwikkeling bij elke patiënt.
Uw arts speelt hierin een essentiële rol.
Hij of zij is de enige die u correcte informatie kan
geven over uw situatie.

Deze brochure heeft niet de ambitie u alles te leren
over uw ziekte. Ze geeft u wel belangrijke algemene  
informatie over uw aandoening en de behandeling.
Ze kan u ook helpen de juiste vragen te stellen aan
uw arts of medisch team, als u meer wenst te weten
over uw specifieke situatie.

Vergeet ook uw naasten niet. Ook zij stellen zich
heel wat vragen. Dit document kan ook voor hen
interessant zijn.
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Een laatste opmerking: een tumor hoeft niet altijd 
een symptoom van kanker te zijn. Een tumor is een 
massa cellen die al dan niet kankerachtig kan zijn. 
Men spreekt respectievelijk van een kwaadaardige 
(kanker) of goedaardige tumor (adenoom, cyste, enz.).

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

Wat is kanker?

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

Oorzaak

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

Evolutie

Na een min of meer lange evolutietijd kunnen 
sommige kankercellen zich losmaken uit de tumor 
(gezwel) en zich verplaatsen naar andere delen 
van het lichaam, via de bloed- of lymfevaten. Deze 
“secundaire” kolonies worden uitzaaiingen genoemd. 
Carcinogenese is meestal een traag proces dat  
zich uitspreidt over verschillende jaren, soms zelfs  
tientallen jaren, na de eerste celschade. Dat verklaart  
waarom het aantal gevallen van kanker stijgt met  
de leeftijd. En daarom is de vroegtijdige opsporing 
van bepaalde kankertypes ook zo belangrijk.  
De aandoening kan dan behandeld worden voordat 
de kanker zich uitzaait. 
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Het lymfestelsel 

Het systeem van de bloedvaten is u wellicht bekend. 
Hoe het lymfestelsel eruitziet en hoe het werkt, 
weten minder mensen.

Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten en lymfe
weefsel (klieren en andere organen). Op pagina 7 is 
schematisch weergegeven waar zich de belangrijkste 
lymfevaten en lymfeklieren bevinden. 

Lymfevaten zijn kanalen, gevuld met een 
kleurloze vloeistof (de lymfe), afkomstig uit de 
weefsels. 
De lymfe vervoert afvalstoffen die door het lichaam 
worden geproduceerd. Er bevinden zich ook witte 
bloedcellen in de lymfe. Via steeds grotere kanalen 
komt dat weefselvocht uiteindelijk in de bloedbaan 
terecht. Voordat de lymfe in het bloed komt, 
passeert zij minstens één lymfeklier. 

Lymfeklieren zijn de "zuiveringsstations" van 
het lymfestelsel: ze maken ziekteverwekkers, met 
name bacteriën en virussen, onschadelijk. Bovendien 
filteren ze afvalstoffen uit de lymfe.
De lymfeklieren bevinden zich op verschillende 
plaatsen in ons lichaam, zoals in de hals (A), in de 
oksels (B), langs de luchtpijp (C), in de nabijheid van 
de longen (D), bij de darmen en achter de buikholte 
(E), in de bekkenstreek (F) en in de liesstreek (G). 

Lymfeweefsel bevindt zich, behalve in de lymfe-
klieren, ook in andere organen, onder meer in de 
keelholte (farynx) , de luchtwegen, de milt (1), de 
darmwand en het beenmerg. In het lymfeweefsel 
bevinden zich bepaalde witte bloedcellen, de 
lymfocyten. 

Lymfocyten worden in het beenmerg, in de 
lymfeklieren en in de milt aangemaakt. Zij circuleren 
in de lymfe en in het bloed en spelen een belangrijke 
rol bij de bestrijding van ziekteverwekkers en de 
productie van afweerstoffen. 

A

B

C

B

D

1E

F

G G

Het lymfestelsel

1 : milt

A, B, C, D, E, F, G : voornaamste lymfekliergebieden
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De ziekte van Hodgkin komt vrij weinig voor. In ons 
land worden elk jaar ongeveer 300 à 400 nieuwe 
gevallen geregistreerd. De ziekte komt vooral voor 
tussen vijftien en vijfendertig jaar en minder tussen 
vijfendertig en vijftig. Boven de vijftig stijgt de 
frequentie naarmate de leeftijd stijgt. Bij mannen 
komt de ziekte iets vaker voor dan bij vrouwen.

De ziekte van Hodgkin

De ziekte van Hodgkin is een vorm van kanker van  
het lymfestelsel. Bij die ziekte treedt abnormale 
celgroei op van een bepaald type witte bloedcellen  
(lymfocyten). De Engelse arts Thomas Hodgkin 
beschreef die ziekte al in 1832. Op grond van de 
aanwezigheid van die kenmerkende cellen en 
het microscopisch uitzicht van de letsels, worden 
verschillende subgroepen beschreven van de ziekte 
van Hodgkin. 

We onderscheiden ze van alle andere soorten 
lymfeklierkanker, die de verzamelnaam non-Hodgkin-
lymfoom hebben. Alle soorten lymfeklierkankers samen 
(zowel Hodgkinlymfomen als non-Hodgkin lymfomen) 
worden maligne lymfomen genoemd (maligne 
betekent kwaadaardig). 

Bij de ziekte van Hodgkin veroorzaakt abnormale 
celgroei vergrote lymfeklieren. Dat heeft tot gevolg 
dat de abnormale lymfocyten niet goed meer 
functioneren. Het lichaam verliest bijgevolg een 
deel van zijn afweer tegen virussen en bacteriën, en 
dus treden gemakkelijker infecties op. 

Vermoedelijk ontstaat de ziekte op één bepaalde 
plaats, meestal in een lymfeklier. In zeldzame 
gevallen ontstaat de ziekte elders in het lymfestelsel: 
in de milt, de lever of het beenmerg. De lymfevaten 
vervoeren de kankercellen naar andere lymfeklieren. 
Uiteindelijk kunnen zij dan in het bloed terechtkomen 
en zich zo door het hele lichaam verspreiden. 
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Symptomen

Meestal is het eerste verschijnsel van de ziekte van 
Hodgkin een goed voelbare zwelling van één of 
meer lymfeklieren in de hals, in een oksel of, minder 
vaak, in een van de liezen. In het algemeen zijn deze 
zwellingen niet pijnlijk. 
Lymfeklierzwellingen in de ruimte tussen de twee 
longen (mediastinum) zijn ook mogelijk. Dat kan 
symptomen geven, zoals bijvoorbeeld benauwdheid 
of pijn in de omgeving van het borstbeen. 
Gezwollen lymfeklieren kunnen ook andere oorzaken  
hebben, zoals een ontsteking. Dergelijke lymfeklier-
zwellingen gaan vaak na enige tijd vanzelf over. 
Wanneer dergelijke zwelling meer dan een maand 
blijft bestaan, is het noodzakelijk om naar de 
huisarts te gaan.

De ziekte van Hodgkin gaat soms gepaard met één 
of meer van de volgende symptomen:
• perioden met koorts, afgewisseld door perioden met 

normale temperatuur;
• gewichtsverlies of gebrek aan eetlust;
• zware vermoeidheid zonder aanwijsbare reden;
• hevige transpiratie, vooral ‘s nachts, zodanig dat 

verschoning van ondergoed of pyjama noodzakelijk is;
• jeuk over het hele lichaam.

Bij sommige patiënten treden de verschijnselen al 
bij het begin van de ziekte op. Bij andere patiënten 
later of nooit, en zijn lymfeklierzwellingen dus het 
enige verschijnsel. De genoemde symptomen kunnen 
zich daarentegen ook voordoen, wanneer (nog) geen 
zwelling van een lymfeklier voelbaar is. 

Oorzaken 

Over de oorzaken van de ziekte van Hodgkin is nog 
niets met zekerheid bekend. Erfelijkheid speelt 
blijkbaar geen enkele bepalende rol.

Sommige virussen zouden de ontwikkeling van de 
ziekte van Hodgkin kunnen bevorderen, maar hun rol 
is nog steeds heel onduidelijk. 

Zoals alle andere types van kanker, is de ziekte van 
Hodgkin niet besmettelijk.
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Diagnoseonderzoeken 

Als een patiënt een of meer van de genoemde 
verschijnselen vertoont, verricht de arts eerst een 
lichamelijk onderzoek. Vaak zal de arts ook een 
bloedonderzoek adviseren. Deze bloedafname kan 
aanwijzingen geven over mogelijke oorzaken van de 
klachten. 
Op grond van de uitslag van het bloedonderzoek kan 
verder onderzoek noodzakelijk zijn. De patiënt wordt 
dan doorverwezen naar een specialist. Dat kan een 
chirurg, een internist of een hematoloog zijn. Die zal 
eveneens een lichamelijk onderzoek uitvoeren en 
een bloedonderzoek laten verrichten. 

Om met zekerheid vast te kunnen stellen of er sprake 
is van kanker of niet, is altijd een microscopisch 
onderzoek van cel en weefselmateriaal nodig. 
Heeft de patiënt een gezwollen lymfeklier, dan kan 
een punctie of een biopsie van die lymfeklier voor 
microscopisch onderzoek worden verricht. 

Bij patiënten zonder een gezwollen lymfeklier zullen, 
afhankelijk van de verschijnselen, verschillende 
onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken moeten 
uitwijzen waar in het lichaam het verdachte 
lymfeweefsel zich bevindt. Vervolgens wordt een 
staal van het verdacht weefsel weggenomen om te 
bepalen of er sprake is van kanker of niet.

Geen enkel van deze tekens verwijst automatisch naar 
de ziekte van Hodgkin. Koorts, erge vermoeidheid en 
hevige transpiratie kunnen bijvoorbeeld ook bij griep 
optreden. Houden de verschijnselen echter aan, dan is 
het nodig om voor onderzoek naar de huisarts te gaan. 
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Aanvullende onderzoeken 

Is er sprake van de ziekte van Hodgkin, dan is verder 
onderzoek nodig om vast te stellen hoever de ziekte 
zich heeft uitgebreid. Hiervoor kunnen de volgende 
onderzoeken plaatsvinden. 

Radiografie van de thorax

Op een röntgenfoto van de borstkas (thoraxfoto) 
kan eventueel een vergroting van de lymfeklieren in 
de buurt van het hart of de longen te zien zijn. 

Scanner

Een scanner geeft uiterst gedetailleerde beelden 
van de organen. Het apparaat heeft een opening 
waar de patiënt, liggend op een beweegbare tafel, 
doorheen schuift. Tijdens het onderzoek worden een 
aantal foto's gemaakt.
Bij mensen met de ziekte van Hodgkin is een scan 
van de borstkas en de buik gebruikelijk. Soms wordt 
ook een scan van de hals uitgevoerd. Een scan van 
de borstkas maken kan zonder contrastvloeistof. Bij  
een scan van de buik moet de patiënt vooraf wel een  
contrastvloeistof innemen; die maakt bepaalde 
organen op de foto’s beter zichtbaar. Soms krijgt de 
patiënt ook tijdens het onderzoek nog contrastvloeistof  
geïnjecteerd. Dat gebeurt via een bloedvat van een 
arm. Het middel kan een warm en misselijk gevoel 
veroorzaken.
De serie foto’s kan aantonen of er sprake is van 
zwelling van de lymfeklieren en waar ze zich 
bevinden. Tevens levert het onderzoek informatie op 
over de toestand van de milt en de lever. 

Verschillende technieken kunnen worden gebruikt:

Punctie

Bij een punctie worden enkele cellen met behulp van 
een naald opgezogen. Verdoving is niet nodig.  
De opgezogen cellen worden op een glazen plaatje  
uitgesmeerd en vervolgens door een anatoom-
patholoog (een arts gespecialiseerd in dit type  
diagnose-onderzoek) onderzocht onder de microscoop. 

Biopsie

Voor een juiste diagnose heeft de anatoom-
patholoog meer weefsel nodig dan de losse cellen 
die met een punctie zijn verkregen. Daarom moet 
ook een biopsie plaatsvinden (= het verwijderen van 
weefsel) uit de getroffen lymfeklier of het verdachte 
lymfeweefsel. Voor dat onderzoek krijgt de patiënt 
een (meestal plaatselijke) verdoving. 
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De afbeeldingen op het beeldscherm kunnen   
worden vastgelegd. Een echografie is een eenvoudig, 
volledig pijnloos onderzoek dat bijvoorbeeld 
de grootte van de afwijkende lymfeklieren kan 
vaststellen. 

PETscan (positron emission tomography)

De PET-scan geeft beelden weer van het 
stofwisselingsmechanisme van de weefsels en maakt 
een duidelijker onderscheid mogelijk tussen normaal 
en kankerweefsel. Voorafgaand aan het eigenlijke 
onderzoek wordt een "tracer" (een onschadelijke 
radioactieve suiker) in een ader geïnjecteerd. Deze 
suiker zal door de kankercellen opgenomen worden, 
zodat deze kunnen gelokaliseerd worden.

Via de PET-scan kan men bepalen of een verdacht 
weefsel al dan niet een overactiviteit van cellen 
vertoont. Indien dit het geval is, is de ziekte 
hoogstwaarschijnlijk actief op die plaats aangezien 
kankercellen een abnormaal hoge activiteit vertonen. 
In het andere geval kan het om littekenweefstel gaan.

Stadiumindeling

Op basis van de resultaten van de hierboven 
beschreven onderzoeken kunnen de artsen vaststellen 
in welk stadium de ziekte zich bevindt. 

MRI (magnetic resonance imaging)

Soms is ter aanvulling van de scan ook een MRI 
nodig. Die onderzoekstechniek maakt gebruik 
van magnetische velden. De patiënt moet bij dat 
onderzoek, dat relatief lang duurt, onbeweeglijk in 
een soort koker blijven liggen. Sommige personen 
ervaren dit als benauwend. Bovendien maakt dit 
toestel veel lawaai.

Vanwege het gebruik van magneetvelden is het 
onderzoek niet geschikt voor mensen met een 
pacemaker en/of een inwendige gehoorprothese. 

Beenmergonderzoek

Eerst wordt een plekje op het bekken verdoofd waar 
de punctie zal plaatsvinden. Dan prikt de specialist 
met een speciale holle naald doorheen het bot tot in 
het beenmerg om een kleine hoeveelheid merg op 
te zuigen. Dat veroorzaakt, ondanks de verdoving, 
even pijn en meestal ook een eigenaardig trekkerig 
gevoel. Het beenmerg ziet er wat bloederig uit. Dat is 
normaal. 
Met dezelfde naald haalt men daarna een dun pijpje 
merg weg, de zogeheten biopsie. Het beenmerg 
wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht. 

Echografie

Een echografie is een onderzoek met behulp van 
geluidsgolven. De weerkaatsing (echo) van de golven 
maakt het orgaan zichtbaar op een beeldscherm. 
Tijdens het onderzoek ligt de patiënt op een tafel. 
Op de huid wordt een gel aangebracht. Vervolgens 
beweegt de arts een apparaat, vergelijkbaar met  
een microfoon, over de oppervlakte van de huid.  
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Nieuwe classificatie

Tegenwoordig gebruikt men steeds vaker een 
andere classificatie. Die is niet alleen gebaseerd 
op het stadium waarin de ziekte zich bevindt, maar 
ook op risicofactoren die met de hoeveelheid 
tumorweefsel te maken hebben. Dit laatste is van 
belang met het oog op de prognose. 

Die risicofactoren zijn onder andere:
• tumoren op drie of meer plaatsen;
• een afwijkende bloeduitslag (verhoogde bloed-

bezinkingssnelheid, te laag hemoglobine of 
albumine);

• grote tumormassa tussen de longen. 

De nieuwe indeling onderscheidt drie groepen 
patiënten:
1.  Patiënten in stadia I en II zonder risicofactoren;
2.  Patiënten in stadia I en II met risicofactoren;
3.  Patiënten in stadia III of IV.

Op basis van deze classificatie wordt een 
behandelingsvoorstel opgesteld en wordt, geval per 
geval, bepaald welke combinatie van behandelingen 
het meest geschikt is. 

Traditioneel onderscheidt men vier stadia:

• Stadium I: de ziekte is beperkt tot één lymfeklier-
gebied of tot één orgaan. 

• Stadium II: de ziekte beperkt zich tot meerdere 
kliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif,  
of tot één orgaan en één of meerdere kliergebieden  
aan dezelfde kant van het middenrif.

• Stadium III: de ziekte bevindt zich in kliergebieden 
boven en onder het middenrif, en soms ook in de 
milt en/of een ander orgaan. 

• Stadium IV: de ziekte heeft zich verspreid naar 
andere organen zoals de longen, de lever en het 
beenmerg. 

Heeft de patiënt geen algemene ziekteverschijnselen,  
dan krijgt het stadium de letter A mee. 

De letter B betekent dat er wel een of meer algemene 
verschijnselen aanwezig zijn: 
• perioden met koorts, afgewisseld door perioden 

met normale temperatuur;
• gewichtsverlies en gebrek aan eetlust;
• zware vermoeidheid zonder aanwijsbare redenen;
• hevige transpiratie, vooral ‘s nachts.
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Bijwerkingen van chemotherapie
Chemotherapie tast naast kankercellen ook 
gezonde cellen aan. Als gevolg daarvan kunnen 
onaangename bijwerkingen optreden, die gelukkig 
van voorbijgaande aard zijn, zoals haaruitval, 
tintelingen in de vingers en voeten, darmstoornissen, 
bloedarmoede, verhoogde vatbaarheid voor infecties 
en toegenomen bloedingsneiging. Misselijkheid 
en braken kunnen grotendeels met medicijnen 
voorkomen worden.  
Een vaak voorkomende bijwerking is vermoeidheid. 
Die kan ook na de behandeling lang aanhouden.

In een aantal gevallen bestaat er een risico op 
definitieve onvruchtbaarheid of steriliteit. Praat 
erover met uw arts alvorens de behandeling te 
starten. Maatregelen om de vruchtbaarheid te 
vrijwaren moeten namelijk voor de start van de 
chemotherapie-behandeling genomen worden.

Radiotherapie

Radiotherapie (bestraling) kan kwaadaardige cellen 
geheel of gedeeltelijk vernietigen doordat deze 
cellen zich minder vlot herstellen dan normale 
cellen, wanneer ze beschadigd raken door de 
stralen. Radiotherapie wordt bij de ziekte van 
Hodgkin vaak alleen gebruikt na een behandeling 
met chemotherapie, op de plaatsen waar de kanker 
aanwezig was. De behandeling duurt meestal enkele 
weken, aan een ritme van vijf sessies per week. 

Behandelingen 

De beschikbare informatie in deze brochure kan nooit 
volledig overgenomen worden voor uw specifiek geval  
zonder medisch advies! Praat erover met uw arts.

Patiënten met de ziekte van Hodgkin krijgen bijna 
allemaal een behandeling met geneesmiddelen, de 
zogeheten chemotherapie. Die behandeling wordt 
vaak gevolgd door radiotherapie op de plaatsen 
waar de ziekte aanwezig is. Bij bijna alle patiënten 
is de behandeling gericht op definitieve genezing 
(curatieve behandeling). 

Het type chemotherapie, het aantal cycli en de 
eventuele toepassing van radiotherapie hangen af 
van het stadium waarin de ziekte zich bevindt en van 
de grondige analyse van de prognose-factoren. De 
behandelingsstrategie zal dus geval per geval worden 
bepaald. 

Chemotherapie

De meeste patiënten met de ziekte van Hodgkin 
krijgen chemotherapie (een behandeling die meestal 
meerdere cytostatica combineert). Deze medicijnen 
komen in de bloedbaan terecht. Via het bloed 
verspreiden ze zich in het lichaam; zij kunnen dus 
kankercellen bereiken op vrijwel alle plaatsen in het 
lichaam.

Chemotherapie wordt meestal toegediend in een 
aantal cycli of "kuren" afgewisseld met rustperiodes 
om het lichaam toe te laten zich te herstellen. De 
totale duur varieert van enkele weken tot meerdere 
maanden. In eerste instantie is de behandeling gericht 
op het bereiken van een totale remissie. Dat betekent 
dat er geen kankercellen meer aantoonbaar zijn.
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Bij patiënten die roken tijdens de periode van de 
chemotherapie of de radiotherapie, is het risico 
op hart en vaatcomplicaties groter. Dat komt 
door een wisselwerking tussen de behandeling en de 
sigarettenrook. 

Patiënten met de ziekte van Hodgkin, die een 
intensieve behandeling ondergaan, lopen op lange 
termijn iets meer risico op een ander type kanker. 
De keuze van de behandeling houdt rekening met dat  
risico en zal proberen eventuele ernstige bijwerkingen  
op lange termijn zoveel mogelijk te voorkomen. 

Stamceltransplantatie

Aan sommige patiënten zal een zwaardere 
behandeling worden voorgesteld (chemotherapie  
en radiotherapie), gevolgd door stamcel
transplantatie (vroeger beenmergtransplantatie 
genoemd) om de gezonde cellen van het beenmerg 
te vervangen die eveneens werden vernietigd door 
de behandeling. Dit type transplantatie vereist 
meerdere weken hospitalisatie en een revalidatie 
van verschillende maanden. Door de ernst van de 
ingreep wordt een stamceltransplantatie enkel 
overwogen bij relatief jonge personen in goede 
algemene conditie.

U komt meer te weten over dit onderwerp in de 
brochure "Stamceltransplantaties" die volledig 
gewijd is aan dit onderwerp.

Bijwerkingen van radiotherapie
Omdat de bestraling ook gezonde cellen beschadigt, 
kunnen er bijwerkingen optreden. Ze zijn meestal 
van voorbijgaande aard. Een vaak voorkomende 
bijwerking is vermoeidheid. Andere gevolgen hangen 
af van de bestraalde gebieden. 

Gevolgen op lange termijn van chemo en 
radiotherapie

Zowel chemotherapie als radiotherapie kunnen 
de vruchtbaarheid aantasten. Vooral bij vrouwen 
is dat in het geval van chemotherapie niet altijd 
te vermijden. Het risico is sterk afhankelijk van de 
leeftijd van de patiënte. 

Is zij op het ogenblik van de behandeling jonger 
dan dertig jaar, dan blijft de vruchtbaarheid vaak 
behouden. Is ze ouder, dan kan de menopauze 
vervroegd intreden. Symptomen veroorzaakt door 
menopauze kunnen bestreden worden door een 
behandeling met hormonen. 

Om het risico op onvruchtbaarheid te vermijden, kan 
eierstokweefsel weggenomen worden voor het begin 
van de behandeling. Dat weefsel wordt dan bewaard 
in stikstofoxide en na genezing opnieuw ingeplant.

Bij mannen kan overwogen worden om vóór de 
behandeling sperma in te vriezen in vloeibare 
stikstof. Sperma invriezen is alleen zinvol, als er 
voldoende zaadcellen van goede kwaliteit in het 
sperma zitten. Als gevolg van de ziekte blijkt dat 
helaas niet bij alle patiënten het geval te zijn. 
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Nog enkele tips

Vermoeidheid

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

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

Pijn verlichten

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

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

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

Opgelet voor wisselwerkingen 
(interacties)!

Bepaalde middelen (zowel conventionele genees-
middelen als niet-conventionele middelen) kunnen 
het effect van een kankertherapie beïnvloeden 
(versterken of verzwakken). Daarom dient u  
steeds aan uw artsen alle middelen (ook 
supplementen van vitaminen, kruiden, diëten, ...) 
mee te delen. Maak daarom een lijstje van alles 
wat u gebruikt en neem dat mee naar alle artsen 
bij wie u op consult komt. 

U kan meer informatie vinden in onze folder 
“Complementaire geneeskunde en kanker”, alsook 
in de voedingssupplementengids op onze website 
www.kanker.be, rubriek “Leven met kanker”. 
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Het belang van goede moed 

Na het einde van een kankerbehandeling voelt men 
tegenstrijdig genoeg vaak een grote leegte: men 
verliest het vaak warme contact met het zorgteam 
en men krijgt geen goedbedoelde aanmoedigingen 
meer. U moet terug aarden in het “gewone” leven, 
soms terug beginnen werken, en toch voelt u zich als 
een schipbreukeling na een avontuur dat moeilijk te 
beschrijven valt.

Als u het lastig hebt, hou het dan niet allemaal voor 
uzelf. Praat erover met een naaste, iemand van het 
zorgteam, met een psycholoog of met de leden van 
een patiëntvereniging.

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

Belang van de vertrouwensrelatie met  
uw verzorgers 

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

De COZ, uw partner tijdens uw 
behandeling

De "coördinerende verpleegkundigen voor onco-
logische zorgen" zijn aanwezig in het merendeel 
van de ziekenhuisafdelingen gespecialiseerd in 
oncologie. Deze gespecialiseerde ver  pleeg kundige 
is uw persoonlijke contactpersoon
tijdens al uw behandelingen. U zal inderdaad in 
contact komen met verschillende diensten,
verschillende artsen, enz., maar uw COZ blijft 
altijd dezelfde. 

Hij/zij maakt integraal deel uit van het zorgteam, 
neemt deel aan alle bijeenkomsten die u aan-
belangen en regelt al uw afspraken. Uw COZ is 
altijd bereikbaar per telefoon of per mail om 
te antwoorden op de vragen die u zich stelt in 
verband met de ziekte en de behandelingen.
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Op www.kanker.be vindt u:

 • bijkomende informatie over de ziekte, de 
behandelingen, de bijwerkingen

 • tips om beter om te gaan met uw ziekte: 
voeding, schoonheid enz.

 • de gegevens van al onze 
patiëntbegeleidingsdiensten

 • heel wat brochures en folders die u kunt 
bekijken en/of bestellen

U kunt onze publicaties ook bestellen bij 
Kankerinfo (0800 15 802) of op onze website 
kanker.be/publicaties.
 

Stichting tegen Kanker:  
één missie, drie doelstellingen

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

Om dat mogelijk te maken werken we op  
drie niveaus:

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

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

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