
Behandelingen

Het einde van de behandelingen -   
de opvolging

De keuze voor een behandeling of een combinatie
van behandelingen hangt af van verschillende
factoren. De belangrijkste zijn: het type kanker, de
graad van uitzaaiing, de leeftijd van de patiënt en
zijn algemene gezondheidstoestand. Behandelingen
zijn met andere woorden individueel aangepast.
Om meer te weten over de mogelijke behandelingen
in uw situatie in het bijzonder, kunt u de volgende
vragen gebruiken:
• Welke behandelingen zijn mogelijk om deze vorm
 van kanker te bestrijden?
• Wat zijn in mijn geval de aanbevolen behandelingen?
 Waarom?
• Waaruit bestaan de aanbevolen behandelingen?
• Wat zijn de voordelen en de risico’s van deze
 behandeling?
• Wat zijn de effecten ervan op korte en op lange  
 termijn?
• Wat zouden de gevolgen zijn als een behandelings-
 sessie niet gebeurt?
• Waar zal de behandeling worden toegediend en wie
 zal ervoor instaan?
• Wanneer zal de behandeling van start gaan?
• Hoelang zal de behandeling duren?
• Zijn er bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig
 (dieet, infectie, andere behandeling)?
• Hoe zult u weten of de behandeling doeltreffend is?
 Welke andere opties zijn er, indien het misloopt?
• Hoe zal de behandeling mijn dagelijks leven
 aantasten?
• Hoeveel kosten de behandelingen?
• Wat gebeurt er, als ik beslis om de behandeling niet
 te ondergaan?
• Moet ik onmiddellijk beslissen over de behandeling
 of heb ik tijd om erover na te denken en meer
 informatie te verzamelen?
• Wat zijn de slaagkansen van de behandeling?
 Bestaat er hoop op genezing?

Het einde van de behandelingen gaat vaak gepaard
met opluchting, maar soms ook met angst. Er rijzen
meestal heel wat vragen: is het nu echt achter de 
rug? Wat gaat er nu met mij gebeuren? Daarnaast
leven er nog een boel andere vragen. Die draaien
rond de medische opvolging, het dagelijkse leven
thuis of op het werk, steun, enzovoort. Hierna vindt
u enkele voorbeeldvragen, die u misschien kunnen
helpen om de periode na het einde van de 
behandelingen serener aan te vatten.
• Hoe vaak moet ik mijn oncoloog nog zien voor
 controleonderzoeken, zodra mijn behandeling
 achter de rug is?
• Wanneer moet ik mijn huisarts raadplegen?
• Wat zijn de risico’s op herval en wat zijn de
 symptomen ervan?
• Wie kan me helpen bij problemen met voeding 
 of pijn?
• Waar kan ik andere mensen ontmoeten, die
 dezelfde ervaringen als ik achter de rug hebben?
• Bestaat er een hulpgroep waarbij ik me zou
 kunnen aansluiten?
• Welk type steun bestaat er voor mijn familie en
 naasten?
• Hoe moet ik mijn leven nu aanpakken? 
 Op het werk? Thuis?
• Zal ik thuishulp nodig hebben?

Welke vragen kunt u
aan uw arts stellen?

Met wie kan ik erover 
praten?
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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 de Kankerfoon.
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen, 
verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten) 
nemen er de tijd voor iedereen die met kanker 
geconfronteerd wordt.

Iedere werkdag van 9 tot 13 uur, 
op maandag van 9 tot 19 uur.

Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
T. 02 733 68 68
info@stichtingtegenkanker.be - www.kanker.be 
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1

            Volg ons op
            http://www.facebook.com/stichtingtegenkanker

• Zal ik na de behandeling nog kinderen kunnen   
 krijgen?
• Op wie moet ik een beroep doen, als ik vragen
 heb? Op welk moment stoort dat het minste?



Diagnoseonderzoeken

Bij mensen die te horen krijgen dat ze kanker hebben,
laaien de emoties hoog op. Hun hele leven verandert.
Ze moeten beslissingen nemen over de behandelingen
en moeten hun gezins- en beroepsleven in functie 
daarvan aanpassen. Ze krijgen te maken met artsen,
verpleegkundigen en andere professionele 
gezondheidswerkers. 

Iedereen speelt een belangrijke rol, want hun kennis 
en zorg zullen de genezingskansen en de levens-
kwaliteit danig beïnvloeden.
 
Wist u dat de vragen die een patiënt tijdens het
doktersbezoek stelt de hoeksteen van het bezoek
vormen? De informatie die de patiënt geeft, is altijd
nuttig. Ze helpt de arts om een diagnose te stellen en
een gepaste behandeling aan te bevelen. Elk consult 
vergt dus een zorgvuldige voorbereiding. Dat komt de 
doeltreffendheid en een voldaan gevoel na afloop ten 
goede.

Elke aanhoudende afwijking moet u als een alarm-
signaal beschouwen. Dergelijke symptomen wijzen
niet automatisch op kanker, maar moeten u toch 
aanzetten om onverwijld een arts te raadplegen. 
Op die manier kan de arts kennismaken met uw 
probleem. In functie van wat u beschrijft, zal hij een 
reeks hypothesen opstellen, die hij vervolgens aan 
de hand van de nodige onderzoeken zal toetsen. In 
afwachting van de onderzoeken die nodig zijn om 
tot een diagnose te komen, spoken vast allerhande 
ongeruste gedachten door uw hoofd. De volgende 
vragen kunnen u helpen om de situatie op te helderen:
• Hoe kan ik zo snel mogelijk een diagnose krijgen?
• Welke tests of onderzoeken kunt u aanbevelen?
• Hoelang moet ik wachten voor ik de resultaten heb?
• Als mijn probleem goedaardig is (geen kanker),
 wat betekent dat dan precies?
• Bestaat het risico dat het om kanker gaat?
• Als mijn probleem kwaadaardig is (kanker), wat
 houdt dat dan in?

• Blijf kalm.
• Wees goed georganiseerd. Bereid een vragenlijstje
 voor en zorg ervoor dat u iets bij u hebt om te
 schrijven. Rangschik uw vragen per onderwerp.
• Zorg dat u op de hoogte bent van uw medische
 voorgeschiedenis.
• Leer uw lichaam kennen.
• Praat zonder schaamte over waar u bang voor bent  
 en wat u bezighoudt. Erken uw gevoelens 
 (verwarring, neerslachtigheid, kalmte, schaamte,
 angst). Probeer ze zeker niet te verbergen.
• Laat u gelden. Zeg wat u te zeggen hebt, zodat uw  
 gesprekspartner(s) het belang van uw woorden 
 goed begrijpen. Gebruik de ik-vorm in uw bood-  
 schappen (“Ik voel dat…” - “Ik maak me ongerust  
 over…” - “Ik heb tijd nodig om na te denken…”).
• Vraag uw partner, een vriend(in) of uw ouders om 
 mee te gaan op doktersbezoek. Ze kunnen u moreel
 ondersteunen en u helpen om u te herinneren wat 
 u gezegd hebt.
• Stel dezelfde vragen gerust meermaals en vraag
 desnoods om verduidelijking. Het kan zijn dat u de  
 eerste keer niet alle gewenste informatie gekregen  
 hebt, dat u de antwoorden niet begrepen hebt of ze  
 vergeten bent. Bovendien kunnen nieuwe vragen of  
 onrust de kop opsteken, nadat u tijd hebt gehad om  
 na te denken.
• Informeer uw arts steeds wanneer u kruiden,   
 vitaminen of andere supplementen gebruikt (of wilt
 gebruiken) want die kunnen een invloed hebben
 op uw klassieke behandeling.

U zult misschien vragen willen stellen over de
onderzoeken die u moet ondergaan. Hierna vindt u
een aantal vragen die u op weg kunnen helpen.
• Is een biopsie nodig? Wat zijn de risico’s ervan?
• Hoe verloopt dat onderzoek precies?
• Waar zal de test plaatsvinden?
• Wanneer vindt mijn onderzoek plaats?
• Moet ik me erop voorbereiden? Hoe?
• Hoelang zal het onderzoek duren?
• Hoe zal ik me achteraf voelen? Zal ik last hebben
 van bijwerkingen?
• Moet iemand me naar huis brengen?
• Moet ik bijzondere voorzorgsmaatregelen nemen
 voor achteraf?
• Wie zal me de resultaten geven? Wanneer zal ik ze  
 krijgen?

Wees de beste bondgenoot van 
uw arts

Symptomen

Enkele tips voor uw medische      
gesprekken

Vragen die u aan uw arts kunt      
stellen

Geen reden tot paniek

Misschien voelt u zich wat geïntimideerd wanneer u
met uw arts moet praten. U loopt dan het risico dat
u niet meer weet welke vragen u moet stellen. We
hopen dat deze brochure u helpt om u belangrijke
vragen te herinneren en dat ze u toelaat om in uw
welbepaalde situatie de best mogelijke beslissingen
te nemen. De vragen die deze brochure u suggereert,
zijn opgedeeld volgens de vier grote etappes die elke
ziekte kenmerken: symptomen, onderzoeken, 
behandelingen, opvolging.

Waarschijnlijk zijn niet alle vragen op u van toepassing.
Gebruik dan ook enkel die vragen die u echt wilt 
stellen. Stel ook gerust vragen die niet in deze 
brochure staan.

Op de website www.alarmsignalen.be vindt u een
lijst van 10 alarmsignalen die u er moeten toe 
aanzetten een arts te raadplegen. U kunt er ook een
folder ‘10 alarmsignalen voor kanker’ downloaden.
Deze folder kan eveneens gratis besteld worden bij
Stichting tegen Kanker, op het nummer 02 733 68 68. 
Deze symptomen kunnen te wijten zijn aan een
gezondheidsprobleem dat niets te maken heeft met
kanker. Meer nog, om van betekenis te zijn moeten
ze aanhoudend of terugkerend zijn. Ook mag u niet
vergeten dat leeftijd een risicofactor is voor kanker:
hoe ouder u bent, hoe beter u zou moeten opletten
voor de alarmsignalen. Wat er van weze, herhaalde
en hardnekkige afwijkingen, zelfs andere dan diegene 
die in deze lijst zijn opgenomen, rechtvaardigen
een raadpleging van uw arts.


