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1. Darmkanker

Alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75
jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging voor
het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het
bevolkingsonderzoek darmkanker wordt sinds 2014
stapsgewijs ingevoerd. In Nederland wordt jaarlijks bij circa
13.000 personen de diagnose dikke darmkanker gesteld,
waarmee dikke darmkanker op de derde plaats van
kwaadaardige aandoeningen komt. 

Er zijn veel mensen bij wie al dikke darmkanker aanwezig
is, maar bij wie de diagnose nog niet gesteld is omdat
ze geen klachten hebben. Uit grootschalig onderzoek,
waarbij 52.000 mensen (Europeanen tussen de 50 en 75)
zonder klachten een scopie van de dikke arm (coloscopie)
is uitgevoerd, blijkt 0,8% dikke darmkanker te hebben.
Wanneer je deze uitkomst extrapoleert naar de
Nederlandse bevolking, dan bedraagt het aantal mensen
met darmkanker alleen al in die groep 36.000 mensen. 

Bij het bevolkingsonderzoek 
wordt gekeken of er bloed in
uw ontlasting zit. Bloed in de 
ontlasting is niet altijd
met het blote oog zichtbaar, 
daarom worden mensen
gevraagd een zelfafnametest 
(immunologische fecale
occult bloedtest) uit te voeren. 
Wanneer men voor het eerst 
in aanmerking komt voor het 
bevolkingsonderzoek darm-
kanker, ontvangt u een brief 
met informatie en de vraag 
wel of niet mee te doen. 
Deelname is immers vrijwillig. 
Bij de daadwerkelijke 
uitnodiging ontvangt men een 
buisje met daarin een staafje. 

Met het staafje prikt u op vier verschillende plekken in uw
ontlasting, waarna het staafje terug in het buisje gaat.
Dit buisje met daarop een kleine hoeveelheid van uw

ontlasting dient u op tijd weer retour te sturen voor
laboratoriumonderzoek. 

De test zelf toont geen kanker aan, maar slechts de
aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Bloed in uw
ontlasting kan te maken hebben met darmkanker of
poliepen. Poliepen kunnen een vorm van darmkanker
zijn. Het bloed kan ook afkomstig zijn van aambeien of
andere aandoeningen. Binnen één tot twee weken na de
zelfafnametest krijgt men een brief thuisgestuurd met de
uitslag.

Er zijn verschillende uitslagen mogelijk:
- De uitslag is gunstig: Dit betekent dat er geen aanleiding
 is voor vervolgonderzoek in het ziekenhuis. Na de
 gestelde termijn van twee jaar ontvangt men opnieuw
 een uitnodiging om deel te nemen aan het
 bevolkingsonderzoek. 
- Er is bloed in uw ontlasting gevonden: Er is
 vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig om te kijken
 waardoor er bloed in de ontlasting zit. In de brief vindt 

men meteen een uitnodiging voor een intakeafspraak. 
- Geen uitslag bekend: Het is ook mogelijk dat nog geen
 uitslag bekend is. Men krijgt dan het verzoek om 

opnieuw de ontlastingstest uit te voeren.

De test biedt geen volledige zekerheid, zoals bij alle
gezondheidstesten. De kans dat de ontlastingstest juist
aangeeft dat er geen bloed gevonden is, is ongeveer 92%.
De kans dat de test terecht aangeeft dat er wel bloed is
gevonden, is bij de eerste keer meedoen, ongeveer 65%.
Er bestaat dus een kans dat men een uitslag krijgt dat
er geen bloed gevonden is, terwijl toch darmkanker
of een voorstadium daarvan aanwezig is, waardoor
men onterecht is gerustgesteld: bij aanhoudende
darmklachten is het daarom belangrijk om altijd de
huisarts te raadplegen, ook al blijkt de uitslag van de test
gunstig. 
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2. Borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker
onder Nederlandse vrouwen. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen
in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. Elk jaar
sterven in Nederland ongeveer 3.000 vrouwen aan
borstkanker. Vrouwen hebben na hun 50e meer kans op
borstkanker, 80% van de vrouwen met borstkanker is
ouder dan 50 jaar. Het is niet bekend wat de oorzaak is
van borstkanker. Wel is bekend dat borstkanker vooral
voorkomt bij vrouwen van 50 jaar en ouder in westerse
landen.

De volgende klachten kunnen voorkomen bij borstkanker:
- Een voelbaar knobbeltje in de borst;
- Een deukje of kuiltje in de huid van de borst;
- Indien de huid van de borst op een plek dikker is dan
 normaal;
- Als er bloed uit de tepel komt;
- Als de tepel verandert;
- Als de borst anders aanvoelt.

Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2
jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker. Deze leeftijdsgrenzen zijn zo gekozen omdat
de meeste vrouwen die borstkanker krijgen, ouder dan
50 jaar zijn en bij vrouwen boven de 75 jaar groeit een
tumor meestal heel langzaam (de voordelen van het
onderzoek wegen bij deze vrouwen meestal niet op tegen
de nadelen). Het onderzoek is gratis en je kan zelf beslissen
of je mee wil doen of niet.
Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans op
een succesvolle behandeling groter en vaak is ook een
minder ingrijpende behandeling nodig. Met het
bevolkingsonderzoek kan dus eerder ontdekt worden of
iemand borstkanker heeft. 

Het bevolkingsonderzoek gaat als volgt in zijn werk:
- De brief: Alle vrouwen van 50 t/m 75 jaar uit dezelfde
 wijk worden in dezelfde periode uitgenodigd voor het
 onderzoek middels een uitnodigingsbrief en een folder.
- Het onderzoekscentrum: Het onderzoek gebeurt
 meestal in een mobiel onderzoekscentrum dat 

tijdelijk in de buurt staat. Bij binnenkomst controleert 
de medewerker de gegevens en vraagt naar de 
naam van uw huisarts. Een identiteitsbewijs en de 
uitnodigingsbrief moeten meegenomen worden.  

- Borstfoto (mammografie): Een mammografie
 (röntgenfoto van de borst) wordt gemaakt door de borst
 tussen twee plexiglasplaten plat te drukken, zodat er 

van twee kanten een foto kan worden gemaakt. Met 
name dit platdrukken van de borst kan pijnlijk zijn, 
maar het is niet schadelijk en het duurt slechts enkele 
seconden. Bij het samendrukken van de borst kan het 
voorkomen dat er vocht uit de tepel komt.

- Evaluatie kwaliteit foto’s: De laborant bekijkt of de
 borsten voldoende zijn afgebeeld en of de foto’s 

technisch gelukt zijn. De laborant kijkt niet of er 
afwijkingen te zienzijn.

- Beoordeling foto’s: Alle röntgenfoto’s gaan naar het
 beoordelingscentrum. Daar wordt ervoor gezorgd dat 

twee gespecialiseerde radiologen de foto’s beoordelen.
- Uitslag: Binnen tien werkdagen ontvangen deelnemers
 een brief met de uitslag. Als er vervolgonderzoek nodig 

is, neemt de huisarts contact op.

Belangrijk om te weten is dat het bevolkingsonderzoek de
kans vergroot dat de borstkanker in een vroeg stadium
ontdekt wordt. Door het bevolkingsonderzoek overlijden
jaarlijks 775 vrouwen minder aan borstkanker. Daar staat
tegenover dat de uitslag geen volledige zekerheid geeft. Op
de röntgenfoto’s worden niet alle afwijkingen gevonden. In
3 op de 10 gevallen wordt de borstkanker niet ontdekt. 

Afbeelding 3: Kenmerken borstkanker

Afbeelding 4: Schematische weergave BVO borstkanker
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3. Baarmoederhalskanker

De veroorzaker van baarmoederhalskanker
Bij het ontstaan van baarmoederhalskanker
(cervixcarcinoom) speelt het HPV virus een belangrijke
rol. HPV staat voor Humaan Papilloma Virus en valt dus
onder de virussen. HPV is een klein virus met een
dubbel-strengs DNA bestaande uit ongeveer 7900
basen paren. Er zijn wel meer dan 200 typen van HPV.
Ongeveer 40 typen kunnen het genitale systeem
infecteren. Toch veroorzaken
niet alle HPV virussen
baarmoederhalskanker. Met
name type 16 en type 18  zijn
geassocieerd met het
ontstaan van baarmoederhalskanker. Daarnaast zijn er
nog 10 hoog-risico varianten van HPV die kanker kunnen
veroorzaken. HPV wordt overgedragen via seksueel
contact. In principe verdwijnt bijna altijd binnen
anderhalf jaar na besmetting het virus weer vanzelf uit
het lichaam. In sommige gevallen blijft het virus echter
langer in het lichaam en kan het op latere leeftijd
kankerveroorzaken. 

Het DNA van HPV virussen codeert voor in totaal
8 eiwitten, twee van deze eiwitten spelen een belangrijke
rol bij het uiteindelijke ontstaan van kwaadaardigheid.
Om uiteindelijk kwaadaardig te worden moeten de
stamcellen of te wel de basaal cellen aangedaan zijn.
Wanneer er
besmetting
plaatsvindt dan zal
op de
overgang van de
baarmoederhals
naar de vagina het
virus het
makkelijkste naar de basaalcellen kunnen komen. 
Dit komt doordat het een overgangszone is van
plaveiselcellen in de vagina naar cilindercellen in de
baarmoederhals. Deze zone heet ook wel de
transformatiezone (afbeelding 6). Het virus heeft de
levende cellen van de baarmoederhals nodig om zich te
kunnen verdelen. Deze eiwitten kunnen invloed
uitoefenen op lichaamseigen genen die normaal

gesproken het delen van onze cellen controleren. De
eiwitten van het virus zorgen op die manier voor het
onsterfelijk worden van baarmoederhalscellen waardoor
ze ongeremd kunnen gaan delen en er uiteindelijk kanker
kan ontstaan (afbeelding 7). 

Hoe vaak komt baarmoederhalskanker nou voor?
In Nederland krijgen per jaar ongeveer 700 vrouwen de
diagnose baarmoederhalskanker. Dit komt neer op 4
op de 50.000 vrouwen. Toch krijgt ongeveer 80% van
de seksueel actieve vrouwen in haar leven te maken
met een HPV-infectie, waarvan een groot deel geen
baarmoederhalskanker krijgt. Baarmoederhalskanker
komt met name voor bij jonge vrouwen in de leeftijd
tussen 35 en 45 jaar. Het duurt namelijk wel 10-15
jaar voordat een HPV infectie zich ontwikkelt tot
baarmoederhalskanker. Gezien het feit dat besmetting
plaats kan vinden vanaf het moment dat vrouwen
seksueel actief worden komt baarmoederhalskanker in
vergelijking met andere kankers op deze jonge leeftijd 
voor. 

Wat zijn de klachten?
Over het algemeen zijn er geen klachten van een
besmetting met HPV. Toch kunnen er klachten zijn
van bloedingen tijdens of na seksueel contact. Of
hebben vrouwen een branderig en/of pijnlijk gevoel
in de vagina. Naast dat bepaalde typen HPV
baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken zijn er ook
typen die genitale wratten kunnen veroorzaken. Type 6
en type 11 zijn de veroorzakers van genitale wratten die
met name jeuk en irritatie bij de geslachtsorganen
als klachten geven. Naast dat vrouwen
baarmoederhalskanker kunnen krijgen door hoog-risico
varianten van HPV. Kunnen ook andere vormen van
kanker veroorzaakt worden door HPV. Het gaat dat om
vormen van kanker in de vagina, schaamlippen, anus, aan
de penis, in de mondholte, in een gedeelte van de keel en
in de slokdarm. 
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4. Beeldvormend onderzoek

Beeldvormend onderzoek, hiermee worden beelden
gemaakt van inwendige organen. Dit kan helpen bij het
opsporen van vele soorten afwijkingen. Bij kanker zijn er
meerdere onderzoeken mogelijk. Kanker kan namelijk in
het hele lichaam voorkomen en afhankelijk van het
weefsel dat afgebeeld moet worden is de ene methode
beter dan de andere.

Röntgenfoto
Hierbij gaan er röntgenstralen door het lichaam, die weer
worden opgevangen. De X-stralen gaan gemakkelijker
door het ene dan door het andere weefsel. Stralen
makkelijk door lucht, water, vet en spieren. Deze worden
op de foto zwart afgebeeld. Bot en metaal houden de
stralen echter bijna volledig tegen en zijn op de foto wit.
Een röntgenfoto is een platte afbeelding. Je kunt het zien
als een schaduwbeeld. Als er een plekje wordt gezien,
weet je dus niet of deze dicht bij de borstkas zit of juist
op de rug. Hiervoor wordt er ook van zij een foto
gemaakt.
Een röntgenfoto is snel, goedkoop en relatief niet
belastend. Op een x-thorax (een foto van de borstkas) zou
longkanker opgespoord kunnen worden.

Röntgenfoto met contrastvloeistof
Soms zijn verschillende weefsels
lastig te onderscheiden. Zo kan
het in de darmen moeilijk zijn
verschil te zien tussen de darm,
de darminhoud en een eventuele
tumor. De patiënt krijgt dan
contrastvloeistof te drinken. Dit
kleurt wit aan. Een tumor die d
darm vernauwd laat dan een
zwarte vorm achter. 

Mammografie (mamma = borst)
Dit is vergelijkbaar met een gewone röntgenfoto, maar
dan specifiek van de borsten.

Hierbij worden de borsten tussen 
twee platen geklemd.
In het bevolkingsonderzoek 
wordt mammografie
gebruikt bij het opsporen van 
borstkanker. Alle vrouwen
van 50-75 krijgen hier elke twee 
jaar een uitnodiging voor.

CT-scan 
Ook deze werkt met 
röntgenstraling. Hierbij ligt de
patiënt en draait het
röntgenapparaat om de patiënt

heen. Zo worden er meerdere plakjes gemaakt. Bij het
bekijken van een CT scan moet je je voorstellen alsof
je vanaf het voeteneind naar het hoofdeind van de
patiënt kijkt; de bovenzijde is buikkant, de onderzijde
de rugkant en links en rechts zijn omgedraaid. Ook bij
een CT-scan kan contrastvloeistof gegeven worden.
Meestal wordt dit ingespoten in de aderen en verspreid
zich dan door de bloedvaten in het hele lichaam. Dit is
handig om bloedvaten, bloedingen of bloedpropjes af te
beelden. Ook hier kan contrastvloeistof gebruikt worden
om de darmen af te beelden.

PET/CT-scan
Bij een PET/CT-scan wordt
radioactief glucose (suiker)
ingespoten. Cellen die erg actief
zijn gebruiken veel suiker. Op de
scan kleuren deze plekken aan.
Kankercellen gebruiken veel
energie en zullen dus oplichten.
Ook andere weefsels die veel
energie gebruiken kunnen
oplichten, zoals de hersenen of het hart.

Botscan
Voor een botscan wordt een kleine, ongevaarlijke
hoeveelheid radioactief materiaal ingespoten bij
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de patiënt. Die stof verspreidt zich via het bloed,
verzamelt zich in het bot en wordt daar opgespoord door
een scanner. Op de botscan kan men op een uiterst
nauwkeurige manier zien of de kanker zich verspreid
heeft naar het skelet.

MRI
Een MRI-scan werkt met een
magnetisch veld. Wanneer
patiënten een implanaat hebben
dat magnetisch metaal bevat kan
deze dan ook geen MRI krijgen. Een
MRI kan de meeste tumoren beter
afbeelden dan andere technieken.
Daarentegen duurt een MRI wel
lang en is het erg duur. Er wordt
dan ook altijd gekeken of een
andere techniek niet al voldoende
antwoord kan geven op de vraag.
Een MRI is wel nodig om de juiste
plaats voor bestraling te bepalen
en wordt vaak gebruikt voor een operatie.

Endoscopie
Hierbij wordt er met een camera aan een slang in het
lichaam gekeken. Deze kan ingebracht worden via de keel
om de luchtpijp, de slokdarm en de maag te bekijken, of
via de anus om de dikke darm te bekijken. Tijdens en
endoscopie kunnen er ook biopten genomen worden.
Als er bij het bevolkingsonderzoek voor darmkanker
bloed in de ontlasting is gevonden dan wordt er een
coloscopie verricht. Dit is een endoscopie van de dikke
darm. Alle mannen en vrouwen tussen de 50 en 75 jaar
krijgen elke twee jaar een uitnodiging om mee te doen.

VCE (video capsule endoscopie)
Hierbij slikt de patiënt een kleine camera in die 2x per
seconde een foto maakt. Via de normale beweging van de
darmen beweegt de camera zich voort en verlaat via
de ontlasting het lichaam weer. Dit onderzoek wordt
gebruikt om de dunne darm te onderzoeken aangezien
een normale endoscopie daar niet kan komen. 

Echografie
Bij echografie wordt een
beeld gemaakt met de
hulp van geluidsgolven.
Veel tumoren zaaien uit
naar de lever. Een echo
is een niet-invasief snel
en goedkoop onderzoek
om te kijken of er
uitzaaiingen te vinden
zijn. Verder kan
het gebruikt worden als hulpmiddel bij het nemen van
een punctie of een biopt.

5. BRCA-gen 

Wat doet het BRCA-gen?
Het BRCA-gen is een mutatie, dit is een verandering
in het gen. We kennen het BRCA1 en BRCA2 dit zijn
twee verschillende soorten mutaties. Samen zijn ze
verantwoordelijk voor 80-90% van de borstkanker die
veroorzaakt zijn door één mutatie. Ze zijn de oorzaak
van ongeveer 3% van alle borstkankers. BRCA1 verhoogt
de kans op eierstokkanker bij vrouwen en prostaatkanker
bij mannen. Terwijl bij BRCA2 zowel mannen als vrouwen
risico lopen op borst-, eierstok-, prostaat-, pancreas-,
galgang- en maagkanker maar ook melanocyten en
B-lymfocyten. 

Beide genen zijn tumorsuppressor genen, dit betekent:
Een gen dat onbeperkte deling van de cel tegenhoudt en
daarmee het ontstaan van een tumor verhindert.
Wanneer er een mutatie in dit gen optreed gaat de cel
ongeremd delen en dit veroorzaakt kanker.  Wanneer de
moeder of vader drager is van het gen bestaat er 50%
kans dat het wordt doorgegeven aan het kind, want het is
een autosomaal dominante mutatie.
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Onderzoek
Patiënten komen in aanmerking voor DNA onderzoek
als men verwacht dat de borstkanker familiaal is.
Dit wordt onderzocht aan de hand van bloed, het
onderzoek duurt 6-8 weken voordat er een resultaat is.
Er zijn enkele criteria om in aanmerking te komen
voor DNA onderzoek: Vrouwen met borstkanker op
jonge leeftijd (< 35 jaar), combinatie mamma
ovariumcarcinoom bij één patiënt of in de familie;
mannen met borstkanker; en sterke familiaire clustering.

Preventie
Wanneer met genetisch onderzoek is aangetoond dat de
patiënt drager is van BRCA1 en/of BRCA 2 dan wordt er
vanaf de leeftijd van 25 jaar preventief borstonderzoek
gepland. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om
preventief borsten en eierstokken te laten verwijderen.
Dit wordt enkel gedaan op verzoek van de patiënt en
roept vaak veel ethische vagen op.  
Het BRCA-gen geeft bij mannen een verhoogde kans
(7%) op borstkanker en voor prostaatkanker (17%).
Vooralsnog zijn er voor mannen geen preventieve
screeningsmaatregelen. 
Omdat er een 50% overervingskans is van het BRCA-gen,
kan men tegenwoordig via IVF eicellen of zaadcellen
uitkiezen die de mutatie niet hebben en deze vervolgens
laten inplanten. 

6. Stadiering kanker

Om een inschatting te kunnen maken van de ernst en
prognose van een tumor, om wereldwijd te kunnen
communiceren over de staat van een tumor en om
richtlijnen te kunnen opzetten over de behandeling
van een tumor, worden tumoren ingedeeld in stadia.
De bekendste stadiëring van tumoren is de
zogenoemde TNM-classificatie. Deze kan bij bijna
alle tumoren toegepast worden. Daarnaast heb je
nummerstadiëring en de CIN-indeling. Hier zullen we
deze drie typen bespreken. 

TNM-classificatie 
De Fransman Pierre Denoix ontwikkelde de TNM
classificatie tussen 1943-1952. In de loop van de jaren
werd deze uitgebreid, aangepast en opnieuw beoordeeld,

tot nu, waar er voor bijna alle typen kanker een TNM
classificatie bestaat. Het basisprincipe waarop de TNM
classificatie berust is: 
- T = primaire tumorgrootte; 
- N = aanwezigheid en hoeveelheid van verspreiding van
de tumor naar lokale lymfeklieren;
- M = aanwezigheid van uitzaaiing (metastasen) op
 andere plekken in het lichaam.

Na de letter wordt een nummer geplaatst voor de
onderverdeling van de ernst hiervan, eventueel in
combinatie met een letter (a/b/c/d) voor subtypes 
hiervan. De exacte indeling van deze nummering
verschilt per type tumor (omdat immers tumoren
verschillend
groeien en
organen
onderling sterk
verschillen). 

In het algemeen
betekent Tx dat
de tumor niet
beoordeeld kon
worden, T0 dat er geen primaire tumor is, Tis dat de
primaire tumor in situ is en zijn T1-4 indicaties van de
(oplopende) grootte van de tumor.  

Nx betekent dat er
geen lymfeklieren beoordeeld konden worden, N0 dat er
0 lymfeklieren  tumorcellen bevatten en N1-3 zijn
indicaties van de (oplopende) aantallen lymfeklieren met
tumorcellen. 

M0 betekent dat er geen metastases zijn
(gevonden), M1 betekent dat er metastases zijn
gevonden. Achter M1 kan eventueel een afkorting van
de locatie van de metastases geplaatst worden
(bijvoorbeeld MAR voor beenmerg marrow). 

Nummerstadiëring
Vaak gebeurt deze vorm van stadiëring aan de hand van
de TNM-classificatie. Meestal bestaan er vier stadia,
genoteerd in Romeinse cijfers, dus I tot IV. Naarmate de
kanker groeit
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en zich
verspreidt zal
het cijfer
binnen deze
gradering hoger 
komen te
liggen. Bij
stadium I gaat
het vooral om
een kleine
tumor in een orgaan en wordt het ook wel een
primaire tumor genoemd. Bij stadium II is de tumor al
iets groter dan in stadium I en begint mogelijk de
verspreiding naar omliggende weefsels. Bij stadium III is
de tumor weer iets groter en is er niet alleen verspreiding
naar omliggend weefsel maar ook naar lymfeknopen. Bij
stadium IV is er officieel sprake van metastasering of
secundaire tumoren waarbij ook andere organen zijn
aangedaan.

CIN-indeling
De CIN-indeling wordt gebruik voor cellulaire afwijkingen
in de cervix, oftewel de baarmoederhals. Deze indeling
is een driedelig classificatiesysteem: CIN1, CIN2 en CIN3.
De afkorting CIN staat daarbij voor Cervicale Intra
epitheliale Neoplasie, ook wel cervicale dysplasie
genoemd, wat betekent dat er afwijkingen zijn aan de
cellen van de baarmoederhals als voorstadium van
kanker. 

Bij CIN1 gaat het vooral om geïnfecteerde cellen die op
een abnormale manier veranderen wat leidt tot een
laaggradige CIN. Indien dit zich uitbreidt zal er sprake
zijn van een matige CIN, oftewel CIN2. Indien dit zich

zo ver uitbreidt dat er nog net geen sprake is van
metastasering spreken we van een hooggradige CIN,
oftewel CIN3, ook wel een adenocarcinoom in situ
genoemd.

7. Therapieën

De behandeling van kanker is afhankelijk van de
individuele situatie. Er spelen verschillende factoren een
rol, zoals het type kanker, de omvang van de ziekte, het
stadium van de kanker, de leeftijd van de patiënt, het
bestaan van andere ziekten en de algemene toestand
van de patiënt. De keuze van de behandeling en de
volgorde ervan wordt meestal bepaald door een
multidisciplinair team. De behandeling kan curatief
(genezend) of palliatief (verlichtend) zijn. 

Chirurgische resectie 
Als een tumor operabel is (als de chirurg erbij kan) is een
operatie een optie om kankercellen uit het lichaam te
halen. Opereren kan lastig zijn, zoals wanneer een tumor
in organen of bloedvaten is geïnfiltreerd of wanneer de
patiënt erg verzwakt is. Het gaat vaak om een zware
ingreep, waarbij soms de gehele tumor kan worden
verwijderd. 

Chemotherapie 
Chemotherapie bestaat uit medicijnen die de ongeremde
celgroei bij kanker tegengaan. Hierdoor kunnen tumoren
verkleinen en soms
verdwijnen. Deze
medicijnen worden
ook wel cytostatica
genoemd. Er bestaan
verschillende
soorten cytostatica,
meestal wordt er een
combinatie van
verschillende soorten gebruikt. Chemotherapie wordt
altijd op maat voor de patiënt gemaakt. De arts zoekt
naar een combinatie die zo effectief mogelijk is, met zo
min mogelijk bijwerkingen. Door de aantasting van
gezonde cellen, kan misselijkheid, haaruitval,
vermoeidheid, bloedarmoede en verminderde weerstand
optreden. Er zijn verschillende vormen waarop de
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chemotherapie toegediend kan worden, waaronder
via een infuus. Het wordt vaak in meerdere kuren
toegediend.

Radiotherapie 
Radiotherapie wordt ook wel bestraling genoemd. Dit
wordt vaak in combinatie met andere
behandelingsmogelijkheden toegepast. Tijdens
radiotherapie worden cellen vernietigd door middel van
straling met fotonen. Deze straling beschadigt
het DNA (genetisch materiaal) in de cel waardoor deze
zich niet meer kan delen en kapot gaat. Kankercellen zijn
vaak gevoeliger voor straling, omdat zij zich sneller
delen, dan normale lichaamscellen. De gezonde
cellen zijn beter in
staat om tussen de
bestraling
door te herstellen. Er
kan, afhankelijk van
het type kanker,
gebruik worden
gemaakt van
inwendige of uitwendige bestraling. Bij inwendige
bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, wordt
er radioactief materiaal in het gebied van de tumor
gespoten, tijdelijk of permanent. Bij uitwendige
bestraling wordt de tumor van buitenaf door de huid
heen bestraald. 

Immunotherapie 
Bij immunotherapie wordt de afweerreactie tegen
kankercellen gestimuleerd. Deze behandeling werkt
niet direct in op de tumor, maar is gericht op het
afweersysteem. Het zorgt voor versterking of verandering
van het eigen afweersysteem, zodat het kankercellen
beter kan doden. Er bestaan verschillende vormen,
waaronder immunotherapie met behulp van
monoklonale antilichamen en cytokinen. 

Protontherapie 
Protontherapie is een vorm van radiotherapie waarbij
gebruik wordt gemaakt van protonen. Hiermee kan de
straling nauwkeuriger en met hogere dosis aan de tumor
worden afgegeven, waarbij het omliggende weefsel meer
wordt ontzien. 

Hormoontherapie 
Hormoontherapie is een behandeling die de werking of
de productie van natuurlijke hormonen probeert te
blokkeren, om zo de ontwikkeling van kankercellen te
verhinderen. Er zijn slechts een aantal type kankers
gevoelig voor hormonen, dit zijn onder meer:
baarmoederkanker, borstkanker en prostaatkanker.
Hormoon therapie kan aanvullend worden gebruikt
op andere behandelingen, en het kan dan adjuvant
worden toegepast of neo-adjuvant. 

8. Metastasen

Wat is een metastase? 
Kanker ontwikkelt zich vanuit een kankercel. Een
kankercel is een cel die zich onbeperkt gaat
vermenigvuldigen, hierdoor ontstaat er een gezwel
gevuld met
kankercellen. De
medische naam voor
een gezwel is
een tumor. De
kankercellen kunnen
zich op twee
manieren verspreiden
naar andere plekken
in het lichaam; via
lokale doorgroei naar naastliggende organen en via
uitzaaiingen. Metastasen is een ander woord voor
uitzaaiingen. Een metastase bestaat uit een groep
kwaadaardige cellen die zich vanuit het oorspronlijke
gezwel (de primaire tumor zich hebben verplaatst naar
een andere plek in het lichaam. Deze metastasen kunnen
in principe overal in het lichaam terechtkomen, de locatie
is afhankelijk van de ‘route’
die de kankercellen gebruiken.
De kankercellen moeten een
aantal stappen doorlopen voordat
deze verspreiding en groei op
een andere plek in het lichaam
mogelijk is. 
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De stappen die metastasen tot stand brengen 
- Kankercellen komen los van hun primaire tumor.
- De cellen groeien vanuit de
 primaire tumor door het
 omringende weefsel. 
- De cellen gaan door de wand van een nabijliggend 

bloedvat en/of lymfevat heen en worden via deze 
vaten vervoert naar andere plekken in het lichaam. 

- De kankercellen komen aan op een andere plek en gaan 
door de wand heen. 

- De kankercellen gaan zich groeperen en vormen een 
“nieuwe tumor”. Er moeten ook nieuwe bloedvaten 
gevormd worden om voedingsstoffen voor de “nieuwe 
tumor” af te leveren, dit wordt de angiogenese 
genoemd. De angiogenese is een essentieel proces, 
want zonder voedingsstoffen kan deze “nieuwe 
tumor” niet overleven. 

De 3 belangrijkste routes voor verspreiding van 
kankercellen

- Via de lymfevaten - dit is de meest voorkomende route. 
De lymfevaten vormen een afvoersysteem voor ons 
lichaamsvocht. 

- Via de bloedvaten - vanwege de dunnere wanden 
worden aders vaker gebruikt dan slagaders als 
transportroute voor de kankercellen. 

- Via lichaamsholtes - via de open ruimtes van het 
lichaam (zoals bv de buikholte) kunnen kankercellen 
zich ook verspreiden. 

De voorkeursplaatsen
Kanker kan zich verspreiden over het hele lichaam. De
meest voorkomende locaties zijn de botten, de lever en
de longen. Echter hebben bepaalde soorten kanker de
neiging om zich naar specifieke plekken te verplaatsen,
dit komt o.a. door de ligging van de primaire tumor en de
locatie van omliggende bloedvaten en lymfevaten. In
onderstaande tabel staan een paar voorbeelden van de
meest voorkomende locaties van metastase. 
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Stellingen

1. Wanneer bij het bevolkingsonderzoek darmkanker
blijkt dat er bloed in de ontlasting zit, kan de diagnose
darmkanker gesteld worden.

2. Borstkanker komt alleen voor bij vrouwen.

3. HPV type 6 en type 11 zijn hoog-risico varianten die
baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.

4. Het radioactieve glucose wat gegeven wordt bij een
PET-CT gaat alleen in kankercellen zitten.

5. Zowel BRCA 1 als BRCA 2 kunnen verantwoordelijk zijn
voor prostaatkanker?

6. Stel: Een patiënt op de oncologie afdeling heeft een
borsttumor van 1,5 cm doorsnede, die zichtbaar is op de
huid, zonder lymfeklier- en verdere metastasen in het
lichaam. De TNM-classificatie van deze patiënt is dus:
T1N0M1.

7. Immunotherapie werkt direct in op de tumor.

8. Zijn de longen een veelvoorkomende plaats voor
metastasen?

Begrippenlijst

1. Bevolkingsonderzoek
- Poliepen: Zwelling van de huid of het slijmvlies.

2. Borstkanker
- Mammografie: Een mammografie is een röntgenfoto 

van de borst. Op de foto zijn vetweefsel, klierweefsel 
en bindweefsel zichtbaar, maar ook afwijkingen in de 
borst.

3. Baarmoederhalskanker
- HPV-virus: Humaan Papilloma Virus.
- Basaal cellen: Stamcellen, hieruit ontstaan nieuwe 

cellen.

4. Beeldvormende technieken
- Punctie: Vloeibaar weefselmateriaal wordt opgezogen 

voor onderzoek.
- Biopt: Er wordt een klein hapje genomen uit het te 

onderzoeken weefsel.

5. BRCA-gen
- IVF: In vitro fertilisatie betekent ‘in glas bevruchting’ 

en wordt ook wel reageerbuisbevruchting genoemd.

6. Stadiering kanker
- TNM-classificatie: Classificatie aan de hand van 

tumorgrootte (T), verspreiding naar lymfeklieren (N) en 
verspreiding naar andere plekken in het lichaam (M).

- Nummerstadiëring: Stadiëring van de kanker aan de 
hand de TNM-classificatie, te verdelen in stadium I tot 
IV.

- CIN-indeling: Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie 
indeling op basis van gevonden cellulaire afwijkingen 
in de baarmoederhals; ook wel cervicale dysplasie 
genoemd.

- Cervix: Latijnse naam voor baarmoederhals 
- Cervicale dysplasie: Cellulaire afwijkingen in de 

baarmoederhals.
- Carcinoma in situ: Primaire tumor: Een tumor die op de 

plaats zit waar hij is ontstaan zonder verspreiding.
- Secundaire tumor: Tumor die verspreid is naar 

nabijgelegen weefsels, lymfeklieren en organen.
- Metastasering: De verspreiding van een tumor naar 
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nabijgelegen weefsels, lymfeklieren en organen.

7. Therapieën
- Multidisciplinair: Verschillende beroepsgroepen 

(disciplines) worden gecombineerd ingezet.
- Fotonen: Hoogenergetische röntgenstraling.
- Monoklonale antilichamen: Eiwitten (antistoffen) 

die zo gemaakt worden dat ze receptoren op de 
buitenkant van specifieke kankercellen kunnen 
herkennen en eraan binden. 

- Cytokinen: Stoffen van het afweersysteem die 
de afweercellen gebruiken om met elkaar te 
communiceren. 

- Protonen: Positief geladen deeltjes.
- Adjuvant: Toegepast na andere behandelingen.
- Neo-adjuvant: Toegepast voorafgaand aan de andere 

behandelingen.

8 Metastasen
- Lokale doorgroei: Wanneer een kankergezwel groter 

wordt kan deze uiteindelijk doordringen in het 
omliggende weefsel en/of organen vanuit de plek 
waar het eerste kankergezwel zit. Dit noemen we 
lokale doorgroei. 

- Primaire tumor: Het eerste kankergezwel dat is 
ontstaan, de kanker zal uit de cellen van dit orgaan 
bestaan (dus bijvoorbeeld levercellen bij leverkanker). 

- Lymfe: Een lichaamsvloeistof die de inhoud vormt van 
het lymfvatenstelsel (loopt in het hele lichaam). De 
hoofdfunctie is de afvoer van afvalstoffen. De vloeistof 
is transparant. Verder speelt het een belangrijke rol 
bij de afweer tegen lichaamsvreemde stoffen en 
ziektekiemen.

- Angiogenese: De vorming van nieuwe bloedvaten 
vanuit reeds bestaande bloedvaten.
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