
Recidief, herval, 
uitzaaiingen
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Hebt u nog vragen?

Dat is volkomen normaal. Stel ze gerust aan uw 
behandelende arts. Zijn gedetailleerde kennis van uw 
medische toestand maakt van hem de best geplaatste 
persoon om een precies en persoonlijk antwoord te 
formuleren.
  

In functie van dit individuele risico krijgt de patiënt 
adjuvans-behandelingen (radiotherapie, chemotherapie, 
hormoontherapie, gerichte behandelingen, andere 
geneesmiddelen) voorgeschreven als aanvulling op 
chirurgie.

Zijn alle uitzaaiingen even ernstig?
Nee. Alles hangt af van het soort kanker, maar ook van de 
plaats of de agressiviteit van de uitzaaiingen en hun 
gevoeligheid voor de behandelingen. Ook hier tracht het 
wetenschappelijk kankeronderzoek de prognosefactoren 
te bepalen om de uitzaaiingen van elkaar te kunnen 
onderscheiden en hun gevoeligheid voor de verschillende 
behandelingen te kunnen voorspellen. Doel ervan is 
medische behandeling op maat ontwikkelen.

Kunnen in alle organen uitzaaiingen op afstand 
voorkomen?
In theorie wel. In de praktijk stellen we echter vast dat er 
plaatsen zijn waar er zich meer uitzaaiingen voordoen, 
afhankelijk van het type kanker. Bij aantasting van de 
lymfeklieren verplaatsen de kanker cellen zich in het 
lymfe systeem. Een uitzwermen via de natuurlijke 
lichaamsholtes gebeurt soms ook, bijvoorbeeld in het 
peritoneum (buikvlies dat de buikholte bekleedt) bij 
eierstokkankers. Het merendeel van de uitzaaiingen op 
afstand ver spreidt zich via de bloedvaten. De longen of de 
lever, die fungeren als ware bloedsponzen, zijn  
ge liefkoosde doelwitten voor rondzwervende kanker-
cellen. Andere secundaire locaties in de botten, de 
hersenen of de huid zijn ook mogelijk. Er is wel een 
bijzondere affiniteit nodig tussen de rondzwervende 
kankercellen en het doelweefsel om innesteling en 
ontwikkeling van een uitzaaiing mogelijk te maken.

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



Kunnen we het risico op herval beperken?
Ja. Dat is precies de verklaring waarom er adjuvans - 
behandelingen bestaan (chemotherapie, radio therapie, 
hormoontherapie, nieuwe gerichte behandelingen). Naast 
deze behandelingen zou een gezonde levenswijze (fysieke 
activiteit, gewichts controle, evenwichtige voeding, zeer 
beperkt gebruik van alcohol, stoppen met roken, …) in 
zekere mate bijdragen om het risico op herval te beperken. 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op onze 
website www.kanker.be.

Recidief, herval of uitzaaiingen kunnen van kanker tot 
kanker of van patiënt tot patiënt heel verschillend zijn. Deze 
brochure bevat algemene informatie opdat u beter zou 
begrijpen waarover het gaat en om u aan te moedigen elk 
geval apart te bespreken met uw arts.

Herval

Recidief

Er is sprake van recidief wanneer een nieuwe kanker zich 
ontwikkelt in een orgaan dat reeds eerder getroffen is door 
een kwaadaardig gezwel. Neem bijvoorbeeld darmkanker. 
De chirurg verwijdert het deel van de dikke darm dat 
getroffen is door het gezwel. Het kan echter voorkomen dat 
een tweede kanker, verschillend van de eerste, zich 
achteraf elders in de darm ontwikkelt. 

Waarom recidiveren bepaalde kankers?
Ongetwijfeld omdat dezelfde risicofactoren ook hun effect 
laten voelen in de rest van het betrokken orgaan (of 
organen). Bij een roker kan een eerste kanker in de longen 
bijvoorbeeld al andere kankers aankondigen. Alle 
bronchiën in de beide longen zijn immers beschadigd door 
jarenlang roken.

Een herval betekent het opnieuw opduiken van dezelfde 
kanker na een periode van volledige remissie. Alle tekenen 
van de ziekte waren dus verdwenen aan het eind van de 
behandelingen. Na een remissie kunnen twee heel 
verschillende scenario’s volgen. Ofwel zijn alle kanker cellen 
ver wijderd of vernietigd, en is de patiënt dus genezen, ofwel 
zijn er enkele kankercellen ontsnapt aan de behandelingen. 
In dat stadium zijn ze te klein om opspoorbaar te zijn. In dat 
geval kan de kanker zich relatief snel opnieuw ontwikkelen 
en zal er vroeg of laat een herval blijken. 

We onderscheiden meerdere types van herval, 
afhankelijk van hun plaats:

 • plaatselijk herval, op dezelfde plaats als de 
oorspronkelijke kanker;

 • uitzaaiingen in de lymfeklieren die het door kanker 
getroffen orgaan draineren (regionaal herval);

 • op afstand in een ander orgaan (uitzaaiingen in de 
lever, de longen, de botten, de hersenen, de huid, …).

Waarom doet een herval zich voor?
Omdat niet alle kankercellen vernietigd zijn door de 
behandelingen. De aan de behandelingen ontsnapte 
kankercellen gaan zich op een ongecontroleerde manier 
blijven vermenigvuldigen en dat leidt relatief snel tot een 
diagnose van herval (meestal binnen enkele jaren na het 
stopzetten van de behande lingen). Ze kunnen soms echter 
ook gedurende lange periodes een “sluimerend” bestaan 
leiden, in afwachting van een uitlokkende factor. Dat vormt 
meteen de verklaring voor de zeldzame gevallen van heel 
laat herval. Die zijn vastgesteld tot 20 jaar na de 
oorspronkelijke diagnose, zoals bijvoorbeeld in het geval 
van borstkanker.

Uitzaaiingen

Een uitzaaiing is een secundaire “kolonie” kankercellen 
die zich vestigen en ontwikkelen op enige afstand van de 
oorspronkelijke kanker. Het is echter altijd die eerste 
kanker die de aard van de ziekte bepaalt. Zo blijft een 
prostaat kanker met uitzaaiingen in de botten een prostaat  -
kanker, die niets te maken heeft met een “echte” bot kanker, 
ontstaan vanuit de botcellen zelf. Bepaalde uitzaaiingen 
kunnen ontdekt worden bij de oorspronkelijke diagnose 
van kanker of, net integendeel, pas opduiken na een min of 
meer lange remissieperiode.

Kunnen alle kankercellen uitzaaiingen  
veroorzaken?
Zeker niet. Dat zou zelfs uitzonderlijk zijn. Heel wat 
kankercellen verlaten het oorspronkelijke gezwel, maar 
cellen die “wortel schieten” zijn eerder zeldzaam.
Het gastweefsel speelt wellicht een belangrijke rol in de 
lokalisatie en de tragere of snellere ontwikkeling van 
uitzaaiingen. Dankzij tal van onderzoeken is het 
mogelijk om beetje bij beetje de interacties tussen de 
kankercellen en het gastweefsel te ontcijferen. Doel is 
nieuwe behandelingen te ontwikkelen om specifiek het 
ontstaan of de ontwikkeling van uitzaaiingen te 
verhinderen. 

Kunnen we het risico op uitzaaiingen  
voorspellen?
Ja, maar ze kunnen enorm verschillen van kanker tot 
kanker. Denken we maar aan de grootte van het 
oorspron kelijke gezwel, de overwoekering van naburige 
weefsels, bepaalde biologische ken merken van het 
gezwel (biomerkers, genetische hand tekening), enz.  
Deze voorspellende factoren wijzen enkel op een min of 
meer grote waarschijnlijkheid op uitzaaiingen. 
Onderzoekers spannen zich in om hulpmiddelen te 
ontwikkelen die patiënten met een risico op recidief 
nog beter kunnen identificeren. 


