
Kanker: 
waar gaat het over?
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Welke vragen stellen?

Op het moment van de diagnose van kanker wordt u 
overspoeld door emoties zodat u niet altijd weet welke 
vragen u moet stellen aan uw arts. 

Belangrijk om weten is:

 • over welk type kanker het gaat;

 • welke onderzoeken u moet ondergaan en waarom;

 • welke behandelingen u moet verwachten;

 • welk het doel is van de behandeling (genezen, de 
ontwikkeling van de ziekte vertragen, de pijn 
verzachten);

 • hoe lang de behandelingen zullen duren;

 • welke de meest voorkomende bijwerkingen zijn;

 • of het tijdens de behandelingen mogelijk zal zijn te 
blijven werken;

 • hoeveel het allemaal gaat kosten;

 • wie u zal kunnen helpen, wanneer dat nodig mocht 
blijken.

Wacht niet om hulp te vragen vooraleer u door de 
problemen overspoeld wordt.  

De dokter zal niet altijd of niet onmiddellijk een antwoord 
hebben op al uw vragen. Toch is het belangrijk ze te 
stellen. Hij kan u uitleggen wanneer en hoe hij in staat zal 
zijn erop te antwoorden (bijvoorbeeld na dat onderzoek of 
die behandeling). Als het nodig is, zal hij u kunnen 
doorverwijzen naar andere specialisten (coördinerende 
verpleegster, psycholoog, maatschappelijk werker…).  

Tot wie zich richten?

Eerst en vooral tot de dokter(s) en andere leden van het 
verzorgend personeel. Aarzel nooit om hen uw vragen te 
stellen en hen te vertellen hoe u beleeft wat u overkomt. 
Spreek ook over de moeilijkheden die u buiten de 
ziekenhuisopnames ondervindt.
Vergeet ook uw huisarts niet: hij/zij kan u zeker ook 
ondersteuning geven. 

Er bestaan ook allerlei diensten die alle praktische 
aspecten behartigen (behandelingskosten, thuis hulp, enz.) 
in functie van de noden:

 • de sociale dienst van het ziekenhuis;

 • het ziekenfonds;

 • het OCMW enz.

Patiëntenverenigingen bieden morele steun en Stichting 
tegen Kanker stelt verschillende hulpvoorzieningen ter 
beschikking.

Met wie kan ik erover praten?

• Zoekt u hulp of andere informatie?
• Behoefte om uw hart eens te luchten?
• Zoekt u informatie over een type kanker  

of de behandelingsmogelijkheden?
• Wilt u weten hoe u op een dienst van  

Stichting tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo.
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen, verpleeg-
kundigen en maatschappelijk assistenten) nemen er de tijd 
voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt.

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

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker



Wat kenmerkt al die ziekten?

De term kanker groepeert een groot aantal verschillende 
ziektes (alles bij elkaar meerdere honderden) die de 
verschillende organen van het lichaam kunnen treffen. 
Hun oorzaken, symptomen, behandelingen en prognoses 
zijn verschillend van geval tot geval. 

Alle kankers zijn te wijten aan een ernstige en complexe 
verstoring van de werking van bepaalde cellen. Normaal 
gezien delen onze cellen enkel om de groei en het 
onderhoud van ons organisme te garanderen, maar het 
kan gebeuren dat een cel degenereert. Ze reageert niet 
meer op het controlemechanisme, vermenigvuldigt zich 
ordeloos, waardoor ze nieuwe cellen produceert, die zich 
op hun beurt vermenigvuldigen. Geleidelijk aan 
overmeesteren die kankercellen het orgaan waarin ze 
ontstaan zijn, en daarna de naburige weefsels.  
Zo ontstaat een kwaadaardig gezwel. 
Kankercellen kunnen ook uit hun oorspronkelijke plaats 
ontsnappen. Via de bloedvaten, de lymfevaten of de 
natuurlijke lichaamsholten bereiken ze andere, 
verdergelegen organen. Ze nestelen zich daar en vormen 
secundaire gezwellen, vaak veelvoudige, die we 
uitzaaiingen (of metastasen) noemen.   

Kanker ontstaat door een opeenhoping van talrijke 
celbeschadigingen van meervoudige en verschillende 
oorsprong. Daarom is het meestal onmogelijk om er een 
precieze, unieke en duidelijk geïdentificeerde oorzaak aan toe 
te kennen. 
De opeenhoping van beschadigingen in een cel zal de 
werking ervan beetje bij beetje verstoren. De cel zal dan 
geleidelijk aan degenereren, tot ze uiteindelijk het beginpunt 
wordt van een kanker. Dit neemt vaak heel wat tijd in beslag 
(meerdere tientallen jaren). Dit is de reden waarom kanker 
zeldzaam is bij kinderen, maar daar staat tegenover dat hoe 
ouder mensen worden, hoe vaker de ziekte voorkomt. 

Verschillende risicofactoren houden verband met onze 
levenswijze. Roken en zwaarlijvigheid zijn de voornaamste. 

Quelles questions poser ? 

Door zijn ernst en frequentie is kanker een veront rustend 
probleem. Elk jaar treft de ziekte in ons land meer dan 65 000 
mensen. Een man op 3 en een vrouw op 4 zullen in de loop van 
hun leven, vóór de leeftijd van 75 jaar, te maken krijgen met 
kanker.
Bij vrouwen komen de volgende vier soorten kankers het 
meeste voor: borstkanker (± 35% van de kankers), dikkedarm
kanker (13%), longkanker (8%) en huidkanker (5%)*.  
Bij mannen is de verdeling als volgt: prostaatkanker (23%), 
longkanker (17%), dikkedarmkanker (14%) en blaaskanker (5%)*.  

Belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen in de 20e eeuw 
hebben de totale genezingskans vertienvoudigd. 
Toch blijft kanker na hart en vaatziekten nog altijd de tweede 
doodsoorzaak in ons land.  

Enkele cijfers

De belangrijkste behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, afzonderlijk 
of in combinatie.
Het gaat voornamelijk om

 • chirurgie;

 • radiotherapie (bestraling);

 • chemotherapie (geneesmiddelen).

Andere benaderingen (hormoontherapie, immuun therapie, 
nieuwe doelgerichte behandelingen) zijn in specifieke 
kankergevallen eveneens nuttig. De keuze van de 
behandeling(en) is individueel bepaald, rekening houdend 
met alle eigenschappen van de ziekte (soort kanker, 
uitbreidingsgraad, leeftijd en algemene toestand van de 
patiënt...). 

Een multidisciplinair medisch team, bestaande uit alle 
betrokken specialisten, moet geval per geval een 
behandelingsstrategie uitwerken en aanpassen.
Afhankelijk van de situatie kan een behandeling de 
volledige genezing, de vertraging van de ontwikkeling van 
de ziekte of de verzachting van de pijn van de patiënt als doel 
hebben. 

Aarzel niet om de folder “De voornaamste behandelingen” 
aan te vragen bij Stichting tegen Kanker.

Kanker:  
een ziekte met verschillende vormen

Alcoholmisbruik, overmatige blootstelling aan de zon, te 
weinig lichaams beweging, een onevenwichtige voeding of 
bepaalde chronische infecties zijn ook belangrijke factoren. 
Chemische vervuiling van ons milieu en van onze 
woningen zou gedeeltelijk verantwoordelijk zijn. 
Erfelijkheid speelt ook een rol, maar de invloed ervan zou 
beperkt zijn tot een klein percentage van de kankers 
(ongeveer 5 à 10%).
Uiteindelijk, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, 
zijn er geen bewijzen die bevestigen dat een psychologische 
schok kanker kan veroorzaken. 

Genezingskansen

Genezing is de volledige en definitieve verdwijning van de 
ziekte.
Is dat mogelijk in het geval van kanker?
Jazeker, maar alles is afhankelijk van het type gezwel, het 
stadium waarin het gezwel aan het licht kwam, en de 
individuele reactie op de behandelingen. De genezing is in 
sommige gevallen zeer frequent, in andere zeer zeldzaam. 

Alle kankers en kankerstadia samen genomen, bedroeg het 
aantal genezingen 5% in 1900. In 2015 zijn ongeveer 70% van 
de patiënten nog steeds in leven 5 jaar na de ontdekking van 
de kanker, en een grote meerderheid van hen werd genezen 
verklaard.
Deze statistieken groeperen zo’n uiteenlopende situaties, dat 
ze maar weinig zeggen over de individuele prognose van 
een patiënt. Alleen het verzorgend personeel kan een 
individuele prognose opmaken, rekening houdend met alle 
kenmerken van de ziekte en met de individuele reactie op de 
behandelingen. 

*cijfers 2013

Waarom wordt een cel een kankercel?


