
Wat is
kanker? 



3

Waarom een folder over kanker? 

Veel mensen vinden het moeilijk om over kanker 

te praten of praten er liever helemaal niet over.

Soms hebben mensen de verkeerde informatie 

over kanker en zijn er daarom heel bang voor. 

Ze denken bijvoorbeeld dat je altijd dood gaat 

als je kanker hebt. Gelukkig is dat niet zo.   

Ook kan de kans op het krijgen van kanker 

verkleind worden door gezond te leven. 

In deze folder staat algemene informatie over 

kanker. U leest over het ontstaan van kanker, 

hoe u de kans op het krijgen van kanker kleiner 

kunt maken, de behandelingen van kanker, en 

waar u uw vragen kunt stellen.

Is deze brochure ouder dan 4 jaar, informeer dan of er een nieuwe uitgave bestaat. 

De meest actuele informatie is op onze website te vinden. Coverfoto: Renier Gerritsen
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Een groep cellen die 

een bepaalde taak 

heeft, vormt een 

orgaan, zoals: het 

hart, de longen, de 

lever of de darmen.

Wat is kanker? 

Kanker is een ziekte waar veel mensen mee te 

maken krijgen. Kanker komt voor in de hele 

wereld, in rijke en in arme landen. Kanker komt 

het meeste voor bij mensen die ouder zijn dan 

60 jaar, maar soms ook bij kinderen. Hoe ouder 

iemand wordt, hoe groter de kans is om kanker 

te krijgen. Kanker is een ziekte van de cellen in 

ons lichaam.

Wat zijn cellen?
Het lichaam is opgebouwd uit cellen, net zoals 

een huis is opgebouwd uit bouwstenen.  

Cellen in het lichaam zijn nog veel kleiner dan op 

het plaatje hierboven. Cellen zijn zo klein dat 

mensen ze niet kunnen zien. 

Het lichaam bestaat 

uit cellen, net zoals 

een huis uit bouw-

stenen bestaat.

Het lichaam maakt steeds weer nieuwe cellen. 

Een cel maakt namelijk een kopie van zichzelf. Zo 

kan het lichaam groeien. U ziet dit bijvoorbeeld 

wanneer u een wondje heeft. Uw huid is kapot, 

maar vanzelf groeit er weer een nieuwe huid. 

Elke cel heeft een eigen taak in het lichaam. Een 

darmcel helpt met het verwerken van het eten in 

de darmen. Een cel in het hart werkt mee aan 

het rondpompen van het bloed in het lichaam. 

Wat is een tumor?
In het lichaam kan iets fout gaan waardoor 

cellen niet meer stoppen met kopiëren. 

Daardoor ontstaat een hoopje foute cellen. 

Dit hoopje foute cellen heet een tumor (ook wel 

gezwel genoemd). Het hoopje foute cellen is 

eerst heel klein, maar het kan veel groter 

worden. Het kan aan de buitenkant, maar ook 

binnen in het lichaam groeien. 

Er zijn goed aardige tumoren en kwaadaardige 

tumoren. Alleen kwaadaardige tumoren worden 

kanker genoemd.

Wanneer is een tumor goedaardig?
Goedaardige tumoren noemen we geen kanker. 

Het hoopje cellen blijft dan bij elkaar zitten. Ze 

groeien niet door andere weefsels of organen 

heen en verspreiden zich niet in het lichaam. 

Deze tumoren stoppen meestal vanzelf met 

groeien (zie tekening op pagina 6). Hierdoor 

blijven ze klein. Een wrat is een voorbeeld van 

een goedaardige tumor. 
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Waarom zijn er meer dan 100 soorten kanker?
Alle cellen in het lichaam hebben een eigen taak. 

Een longcel is anders dan een maagcel. Deze 

verschillen blijven ook als een cel een kankercel 

wordt. De plaats in het lichaam waar de eerste 

kankercel ontstaat, bepaalt de naam van de 

kanker. Bij longkanker is de kankercel ontstaan 

in de long. Bij maagkanker is de kankercel 

ontstaan in de maag.

Er zijn meer dan 100 verschillende soorten 

kanker. De vier soorten kanker die in Nederland 

het meest voorkomen zijn:

• longkanker

• dikkedarmkanker

• borstkanker

• prostaatkanker.

Als een goedaardige tumor tegen omliggende 

weefsels of organen aandrukt, haalt de huisarts 

de tumor soms weg. 

Wanneer is een tumor kwaadaardig?
Een tumor is kwaadaardig als de cellen maar 

blijven doorgroeien. Ze kunnen zo groot worden 

dat ze de organen in uw lichaam kunnen 

beschadigen. Ook kunnen kankercellen losraken 

en ergens anders in het lichaam een nieuwe 

tumor vormen (een uitzaaiing). 

Kwaadaardige tumoren noemen we kanker. 

Onderzoek is nodig om te weten of een tumor 

goedaardig of kwaadaardig is. 

Wat is een uitzaaiing?
Het kan gebeuren dat een of meer kwaadaardige 

cellen loskomen van de tumor. Deze losse 

kankercellen kunnen dan via het bloed of de 

lymfe terechtkomen op een andere plek in het 

lichaam. Daar kunnen ze uitgroeien tot een 

nieuwe tumor. Dit heet een uitzaaiing.

Een goedaardige en 

een kwaadaardige 

tumor.

Naast bloed is 

ook lymfe een 

transportsysteem 

in het lichaam.

Een tumor in een 

long kan uitzaaien 

naar de hersenen.

Het blijft een 

longkankercel. 
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Wie krijgt kanker?

Elk jaar krijgen meer dan 95.500 mensen in 

Nederland kanker. 

Van die 95.500 nieuwe kankerpatiënten zijn er 

ongeveer 70.000 (73%) ouder dan 60 jaar. Kanker 

komt dus vooral voor bij oudere mensen. 

Van die 95.500 kankerpatiënten zijn ongeveer 

425 kinderen onder de 15 jaar. Meer dan 75% van 

alle kinderen met kanker wordt weer beter.

Waardoor krijgen mensen kanker? 
Het is niet altijd bekend waardoor iemand 

kanker heeft gekregen. Wel kennen we een aantal 

oorzaken waardoor iemand kanker kan krijgen.

We noemen hier de belangrijkste:

•  Ongezond leven
Kanker kan ontstaan doordat iemand ongezond 

leeft. Bij ongeveer 35 tot 50% van de mensen 

die kanker krijgen, heeft ongezond gedrag 

invloed gehad.  

Door gezond te leven maakt u de kans om 

kanker te krijgen kleiner. 

•  Virus of bacterie
15 tot 20% van alle mensen met kanker, krijgt de 

ziekte door een virus of een bacterie. Een virus 

of bacterie zorgt ervoor dat iemand ziek wordt.  

Baarmoederhalskanker bijvoorbeeld, kan 

ontstaan door een virus dat door seksueel 

contact kan worden doorgegeven.  

En mensen met hepatitis B of C hebben een  

grotere kans op leverkanker. 

Op pagina 10 kunt u 

lezen hoe u gezond 

kunt leven.

•  Erfelijkheid
Het kan zijn dat iemand meer kans heeft om 

een bepaalde soort kanker te krijgen, omdat 

kanker veel voorkomt in zijn familie  

(erfelijkheid). Dit geldt voor ongeveer 5% van 

alle mensen met kanker.  

Als in uw familie veel mensen dezelfde soort 

kanker hebben, dan kunt u uw huisarts vragen 

of er sprake is van erfelijkheid.

Ouders geven 

bepaalde  

eigenschappen 

door aan hun  

kinderen, zoals de 

huidskleur en de 

kleur van de ogen. 

Ook kanker kan 

erfelijk zijn.
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Wat kunt u zelf doen? 

Het risico om kanker te krijgen kunt u zelf 

kleiner maken door gezond te leven. 

U kunt er niet voor zorgen dat u nooit kanker 

krijgt. 

Hoe kunt u gezond leven? 
Door gezond te leven, kunt u de kans dat u 

kanker krijgt kleiner maken. Gezond leven is: 

1. Niet roken
Mensen die roken hebben een grotere kans op 

kanker dan niet-rokers. Van alle mensen met 

longkanker heeft 90% gerookt. Maar ook andere 

soorten kanker komen vaker voor bij rokers dan 

bij niet-rokers. In sigaretten en andere producten 

met tabak zitten veel giftige stoffen die ervoor 

zorgen dat u kanker kunt krijgen (dit noemt men 

kankerverwekkend). Roken is daarom slecht voor 

u en voor de mensen om u heen.

Roken is slecht 

voor u en voor de 

mensen om u heen.

Gebruik anti-

zonnebrandcrème 

en ga in de 

schaduw zitten 

om uw huid te 

beschermen. 

2. Verstandig zonnen 
U kunt huidkanker krijgen van de ultraviolette 

straling die in zonlicht zit. Het is daarom 

belangrijk uzelf tegen de straling van de zon te 

beschermen. Dat kan door anti-zonnebrandcrème 

te gebruiken en in de schaduw te gaan zitten. 

 

Te veel straling van een zonnebank maakt de 

kans dat u huidkanker krijgt ook groter.

Maak nooit langer 

gebruik van de 

zonnebank dan de 

voorgeschreven 

tijd.
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Het eten van 

voldoende groente 

en fruit maakt uw 

lichaam gezond.

Hoe vaker iemand verbrandt (zowel door de 

zon als de zonnebank), hoe groter de kans om 

huidkanker te krijgen. Het is dus altijd goed om 

te voorkomen dat u verbrandt.

De huid van kinderen is gevoeliger dan die van 

volwassenen. Het is daarom heel belangrijk dat 

kinderen extra beschermd worden tegen de zon. 

Dit doet u door:

•  Kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel 

mogelijk uit de zon te houden.

•  Kinderen op zonnige dagen zo veel mogelijk in 

de schaduw te laten spelen.

•  Kinderen door kleding, een petje of hoedje te 

beschermen tegen de zon. 

•  Zelf ook in de schaduw te gaan zitten of uzelf te 

beschermen door kleding en een hoed te dragen 

als u in de zon bent: u geeft dan het goede 

voorbeeld!

3. Gezond eten
Het eten van voldoende groente en fruit zorgt 

ervoor dat uw lichaam vitaminen, vezels en 

gezonde voedingsstoffen krijgt. Dat maakt 

uw lichaam gezond. Het is goed om elke dag 

200 gram groente en twee stuks fruit te eten. 

Ook is het goed als u verschillende dingen eet 

en niet elke dag hetzelfde. 

U kunt het beste zo weinig mogelijk (verzadigd) 

vet eten en niet te veel zout gebruiken. 

Elke dag minimaal 

een half uur 

bewegen is voor 

iedereen gezond. 

U kunt sporten, 

maar even fietsen 

is ook gezond!

Het is niet goed om voedsel met zwarte randjes 

of korstjes te eten, zoals verbrand vlees of te 

donker gefrituurd eten.

4. Voldoende bewegen
Elke dag minimaal een half uur bewegen is voor 

iedereen gezond. Bewegen maakt ook de kans 

op kanker kleiner. U hoeft niet elke dag te 

sporten. Traplopen in plaats van de lift gebruiken 

en op de fiets boodschappen doen in plaats van 

met de auto is ook goed. 
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7. Beschermen tegen schadelijke stoffen
Sommige stoffen, zoals asbest, kunnen de 

kans op kanker groter maken. Mensen met 

bepaalde beroepen komen in aanraking met 

deze schadelijke stoffen, bijvoorbeeld in de 

bouw, in de fabriek of in het laboratorium. 

Deze mensen moeten ervoor zorgen dat ze 

beschermd zijn tegen deze schadelijke stoffen. 

Zij moeten tijdens hun werk speciale kleding 

dragen, bijvoorbeeld een mondkapje of 

handschoenen.

5. Op uw gewicht letten
Mensen die te dik zijn hebben meer kans om 

kanker te krijgen. U kunt ervoor zorgen dat u 

niet te dik wordt door voldoende te bewegen 

(zie punt 4) en door gezond te eten (zie punt 3).

6. Weinig alcohol drinken
Hoe meer alcohol iemand drinkt, hoe groter de 

kans is dat hij of zij kanker krijgt. U kunt af en 

toe alcohol drinken, maar niet elke dag. Een man 

moet niet meer dan 2 glazen alcohol per dag 

drinken. Een vrouw moet niet meer dan 1 glas 

alcohol per dag drinken. 

Mensen die te dik 

zijn hebben meer 

kans om kanker te 

krijgen.

Hoe meer alcohol 

iemand drinkt, hoe 

groter de kans is 

op het krijgen van 

kanker.

Als u in uw werk te 

maken heeft met 

schadelijke stoffen, 

moet u speciale 

kleding dragen.
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Wanneer naar de huisarts?

Hoe eerder wordt ontdekt dat u kanker heeft, 

hoe beter dat is voor uw gezondheid. De kans is 

dan groter dat u beter wordt. Als u zich zorgen 

maakt over uw gezondheid, kunt u altijd naar 

uw huisarts gaan. 

Wat kunt u zelf doen?
Er zijn 2 dingen die u zelf kunt doen:

1.  Let op de klachten (waarschuwingstekens) 

van uw lichaam.  

Bij ‘Wat zijn de belangrijkste klachten’ (zie 

pagina 17) leest u wat de meest herkenbare 

klachten zijn die met kanker te maken kunnen 

hebben. Als u 1 van deze klachten heeft, maak 

dan een afspraak met uw huisarts.

2.  Doe mee aan een bevolkingsonderzoek. 

Op pagina 23 leest u over bevolkingsonder-

zoeken.

Helaas kan niet altijd snel ontdekt worden of u 

kanker heeft. De meeste soorten kanker zijn niet 

aan de buitenkant van uw lichaam te zien.

Wat zijn de belangrijkste klachten?
Vaak wordt kanker pas ontdekt wanneer u 

al klachten heeft. Hieronder leest u de 9 

belangrijkste klachten die met kanker te maken 

kunnen hebben. Als u 1 van deze klachten heeft, 

moet u naar uw huisarts gaan. Als u 1 van deze 

klachten heeft, betekent dit niet altijd dat u 

kanker heeft. Het kan ook iets anders zijn.

1. Blijvende heesheid of hoest
Als u langer dan 3 weken hees bent (u praat dan 

een beetje schor en u voelt pijn in uw keel) of als 

u langer dan 3 weken moet hoesten, dan moet u 

naar uw huisarts gaan. 

Als er (een beetje) bloed zit in het slijm dat u 

ophoest, moet u direct naar uw huisarts gaan.

Als u langer dan 

3 weken hees bent 

of moet hoesten, 

moet u naar uw 

huisarts gaan. 
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Als u al langere tijd 

pijn heeft bij het 

doorslikken van uw 

eten, dan moet u 

naar uw huisarts 

gaan.

2. Slikklachten
Als het pijn doet als u slikt of als u uw eten niet 

goed kunt doorslikken, en deze slikklachten 

gaan niet vanzelf weg, dan moet u binnen 4 

weken naar uw huisarts gaan.

3. Nieuwe of veranderde moedervlekken
Als u een moedervlek heeft die verandert, dan 

moet u direct naar uw huisarts gaan. 

Het gaat dan om een verandering in de kleur, 

vorm of grootte van uw moedervlek. 

Ook wanneer uw moedervlek jeukt (kriebelt) 

of makkelijk bloedt, moet u direct naar uw 

huisarts gaan. 

U moet ook direct naar uw huisarts gaan als u 

een nieuwe moedervlek krijgt wanneer u ouder 

bent dan 35 jaar.  

Voorbeelden van 

kwaadaardige 

moedervlekken.

4. Een wondje of schilferend plekje op uw huid
Het kan zijn dat u een rood plekje, een wondje of 

schilferend plekje op uw huid ontdekt. Als dit 

plekje of wondje niet binnen 2 weken geneest, 

dan is het belangrijk dat u naar uw huisarts 

gaat.

5.  Een verdikking of knobbel(tje) ergens in  
uw lichaam

Als u een nieuw knobbeltje (bultje) in uw lichaam 

ontdekt, houd dit dan in de gaten. Vaak ontstaat 

zo’n knobbeltje in uw hals, oksel of lies. Ga naar 

uw huisarts als dit knobbeltje na 4 weken nog 

niet weg is. 

Met een knobbeltje in uw borst, zaadbal of 

ergens anders in uw lichaam, is het het beste om 

binnen 1 week naar uw huisarts te gaan. Ook als 

het knobbeltje geen pijn doet.

Op de tekening op pagina 20 staan de plekken 

waar knobbeltjes het vaakst voorkomen.
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6.  Ongewoon vaginaal bloedverlies of  
abnormale afscheiding

Als u als vrouw bij of na het vrijen bloed verliest, 

is het belangrijk dat u direct naar uw huisarts 

gaat. 

Ook als u niet ongesteld bent en toch bloed 

verliest of als u na de overgang bloed verliest, 

moet u naar uw huisarts gaan. Dit kunt u 

merken door bruinige afscheiding in uw 

ondergoed. Ook als u ongewone vaginale 

afscheiding heeft (vocht dat uit uw vagina 

komt, meer dan wat u gewend bent), moet u 

naar uw huisarts gaan. 

Houd 

verande ringen 

in uw stoelgang 

in de gaten.

De meeste 

knobbeltjes 

ontstaan op de 

plekken die in de 

tekening met rood 

zijn aangegeven. 

7.  Blijvende verandering in de stoelgang  
zonder duidelijke reden

Als u langer dan 2 weken last heeft van dunne 

waterige poep (diarree) of niet goed kunt 

poepen (verstopping), dan is het belangrijk dat 

u naar uw huisarts gaat. 

Als u de ene keer last heeft van diarree en de 

andere keer van verstopping, of als u bloed of 

slijm in uw poep ziet, moet u binnen 1 week naar 

uw huisarts gaan.

8. Veranderingen bij het plassen
Als u moeilijk plast, pijn heeft bij het plassen, 

bloed in uw plas ziet of als u veel vaker moet 

plassen dan normaal, is het belangrijk dat u 

binnen 1 week naar uw huisarts gaat. 
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9. Gewichtsverlies zonder reden
Als u minder weegt dan u gewend bent of 

dunner wordt zonder dat u weet waarom, dan is 

het belangrijk dat u naar uw huisarts gaat.

Meer informatie
Voor meer informatie over klachten die kunnen 

wijzen op kanker, kunt u ook kijken op internet: 

www.kwfklachtadvies.nl.

Wat is een bevolkingsonderzoek?

Voor sommige soorten kanker is er een speciale 

manier om vroeg te onderzoeken of iemand 

kanker heeft: een bevolkingsonderzoek. In een 

bevolkingsonderzoek wordt een grote groep 

mensen getest op de aanwezigheid van kanker. 

Bij slechts een aantal van hen zal kanker worden 

ontdekt. Het onderzoek is gratis. Wij raden u 

aan om aan zo’n bevolkingsonderzoek mee te 

doen.

Als bij het bevolkingsonderzoek blijkt dat u geen 

kanker heeft, betekent dat niet dat u nooit 

kanker zult krijgen. Daarom wordt u elke paar 

jaar uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek. 

En als u meedoet aan het bevolkingsonderzoek, 

is het nog steeds belangrijk dat u naar uw huis-

arts gaat als u klachten krijgt of veranderingen 

in uw lichaam merkt.

In Nederland zijn er alleen voor vrouwen 

bevolkingsonderzoeken. Het bevolkings-

onderzoek naar borstkanker en naar 

baarmoeder hals  kanker. 

Als u dunner wordt 

zonder dat u weet 

waarom, dan is het 

belangrijk dat u 

naar uw huisarts 

gaat.
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schraapt uw huisarts of zijn assistente met 

een borsteltje een beetje slijm van de 

baarmoedermond. De cellen in dat slijm 

worden dan op kankercellen onderzocht. 

U kunt altijd vragen of het uitstrijkje door een 

vrouw gemaakt kan worden. 

Wat is het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker?
Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke 

2 jaar een uitnodiging van de gemeente voor het 

bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Deze 

uitnodiging ontvangt u per post in uw brieven-

bus. Bij het onderzoek worden röntgenfoto’s 

van uw borsten gemaakt. Zo’n foto heet een 

mammografie. Op een mammografie kan een 

arts in het ziekenhuis afwijkingen zien in uw 

borst die uzelf of uw huisarts nog niet kunnen 

voelen.

Wat is het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker?
Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen om de 

5 jaar een uitnodiging van de huisarts om een 

uitstrijkje te laten maken. Bij een uitstrijkje 

Voor een uitstrijkje 

wordt een beetje 

slijm uit de 

baarmoedermond 

gehaald. 

De cellen in dat 

slijm worden

op kankercellen 

onderzocht.

Bij een 

mamm0 grafie 

worden 

röntgenfoto’s 

van uw borsten 

gemaakt. 
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Wat is het vaccinatieprogramma tegen 
baarmoederhalskanker?
Er is ook een vaccinatieprogramma (inentings-

programma) om de kans op baarmoederhals-

kanker kleiner te maken. 

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door 

het virus HPV. 

Vaccins beschermen tegen bepaalde ziektes die 

veroorzaakt worden door virussen. 

Het vaccinatieprogramma tegen baarmoeder-

halskanker nodigt meisjes van 12 jaar via de post 

uit om zich te laten inenten. Inenten betekent 

dat het vaccin wordt ingespoten. 

Het vaccin zorgt ervoor dat meisjes later een 

kleinere kans hebben om baarmoederhalskanker 

te krijgen. Het is daarom belangrijk dat u uw 

dochter laat meedoen als u voor haar een oproep 

krijgt. 

Is kanker te genezen?

Kanker is een ziekte die niet vanzelf verdwijnt. 

Daarom moet iemand met klachten die op 

kanker kunnen wijzen altijd naar de huisarts. 

Hoe eerder wordt ontdekt dat iemand kanker 

heeft, hoe kleiner de kans is dat er uitzaaiingen 

zijn. En hoe minder kankercellen zich in het 

lichaam hebben verspreid, hoe groter de kans is 

dat iemand beter kan worden.

Kan iemand beter worden?
Het is per kankerpatiënt verschillend of hij of zij 

wel of niet helemaal beter wordt. Of iemand 

beter wordt hangt af van de soort kanker en of 

er uitzaaiingen zijn. Ook speelt de algemene 

gezondheid (lichamelijke conditie) van de 

patiënt een grote rol. 

De kans dat een kankerpatiënt beter wordt is de 

afgelopen jaren groter geworden. Meer dan de 

helft van alle kankerpatiënten is 5 jaar nadat de 

ziekte bij hen werd ontdekt, nog in leven.

Wat kan een arts tegen kanker doen?
Een arts kan iemand die kanker heeft op 

verschillende manieren proberen beter te maken 

(te behandelen). Deze behandelingen zijn 

verschillend per soort kanker en soms ook per 

patiënt. 

De ene soort kanker is beter te behandelen dan 

de andere soort kanker. 

Inenten verkleint 

de kans op 

baarmoederhals-

kanker.
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De 3 meest gebruikte manieren om kanker te 

behandelen zijn: 

• opereren = chirurgie

• bestraling = radiotherapie

• medicijnen = chemotherapie

Vaak is een combinatie van behandelingen 

nodig.

Wat is opereren?
Tijdens een operatie haalt de ziekenhuisarts (de 

specialist) de tumor uit het lichaam. Dit gebeurt 

in het ziekenhuis. Als er geen uitzaaiingen zijn, 

dan is de kans groot dat de patiënt beter wordt. 

Soms kan niet de hele tumor uit het lichaam 

gehaald worden of zijn er uitzaaiingen. Dan kan 

bestraling of chemotherapie nodig zijn.

Bij opereren wordt 

de tumor uit het 

lichaam gehaald. 

Wat is bestraling? 
Bij bestraling komen onzichtbare stralen 

(speciale sterke röntgenstraling) uit een groot 

apparaat. Dat apparaat kan op elk deel van het 

lichaam gericht worden. De röntgenstraling 

dringt door in het lichaam. Hierdoor gaan de 

kanker cellen dood. 

Bestraling is een plaatselijke behandeling: alleen 

het deel van het lichaam waar de tumor zit, 

wordt bestraald. 

Vaak krijgt een patiënt meerdere bestralingen. 

Een patiënt moet dan meerdere keren naar het 

ziekenhuis.

Bij bestraling 

komen röntgen-

stralen uit een 

apparaat dat op 

elk deel van het 

lichaam gericht 

kan worden. 
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Wat is chemotherapie?
Bij chemotherapie krijgt de patiënt medicijnen 

tegen de kanker. Deze medicijnen kunnen ervoor 

zorgen dat de tumor niet meer groeit en kleiner 

wordt. De patiënt kan de medicijnen krijgen in 

de vorm van pillen. De patiënt moet de pillen 

dan zelf innemen. Ook kunnen de medicijnen via 

een infuus gegeven worden aan de patiënt. De 

patiënt krijgt de medicijnen dan in vloeibare 

vorm toegediend. Dit gebeurt in het ziekenhuis. 

Bij chemotherapie 

krijgt u medicijnen. 

Wat moet u doen als u
vragen heeft?

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over informatie uit 

deze folder, of wilt u meer weten? Stel uw vragen 

dan aan uw huisarts. 

Ook wanneer u informatie niet begrijpt, 

bijvoorbeeld de uitleg van de arts uit het 

ziekenhuis, of als u een oproep voor een 

bevolkingsonderzoek heeft gehad: u kunt altijd 

terecht bij uw huisarts.

Tip 1: Het kan fijn zijn voor uzelf om iemand 
mee te nemen als u naar uw huisarts of het 

ziekenhuis gaat. Bijvoorbeeld een familielid, een 

vriend of uw buurvrouw. 

U kunt aan hem of haar vragen om alles op te 

schrijven wat er wordt gezegd, zodat u ook na de 

afspraak nog eens kunt horen of lezen wat er is 

gezegd door de arts. 

Tip 2: Als u niet goed Nederlands spreekt, kunt u 

het gesprek met uw (huis)arts of verpleegkundige 

laten vertalen door een tolk. Dit kan via de 

tolkentelefoon. U hoeft dan geen familielid te 

vragen om voor u te vertalen.

Het is belangrijk dat u alle informatie goed 

begrijpt, omdat u soms moeilijke beslissingen 

moet nemen. 

Vraag wat het gebruik van de tolkentelefoon 

kost. 
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Tip 3: Een aantal ziekenhuizen werkt met 

allochtone zorgconsulenten. Zij kunnen u helpen 

bij het bezoek aan de arts. De zorgconsulent kan 

u en uw familie meer uitleg geven over de ziekte 

kanker en de behandelmogelijkheden. De zorg-

consulent kan ook als tolk optreden. 

KWF Kankerbestrijding
Patiënten en hun naasten met vragen over de 

behandeling, maar ook met zorgen of twijfels, 

kunnen op verschillende manieren met onze 

voorlichters in contact komen:

•  U kunt bellen met onze gratis KWF Kanker 

Infolijn: 0800 - 022 66 22 (kijk op onze website 

voor de openingstijden). 

•  U kunt via onze website 

www.kwfkankerbestrijding.nl een vraag 

stellen op het tijdstip dat het u het beste 

uitkomt. Klik daarvoor op ‘Contact’ bovenin de 

homepage. Uw vraag wordt per e-mail of 

telefonisch beantwoord.

•  U kunt onze voorlichters ook spreken op ons 

kantoor: Delflandlaan 17 in Amsterdam (ma – 

vrij: 9.00 – 17.00 uur). U kunt daarvoor het 

beste van tevoren even een afspraak maken.

Internet en folders – Op onze website vindt u 

informatie over allerlei onderwerpen die met 

kanker te maken hebben. Onderwerpen die 

mogelijk interessant voor u zijn: 

•  Radiotherapie

•  Chemotherapie

•  Verder leven met kanker

•  Kanker… in gesprek met je arts

•  De dvd ‘Kanker…. en dan?’ met ervaringen van 

mensen met kanker.

Over deze onderwerpen hebben we ook folders 

beschikbaar. Ze zijn gratis te bestellen via 

www.kwfkankerbestrijding.nl/bestellen. 

Patiëntenorganisaties
KWF Kankerbestrijding ondersteunt 25 kanker-

patiëntenorganisaties en de Nederlandse 

Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties 

(NFK). Voor meer informatie kunt u kijken op 

internet: www.nfk.nl.
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KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22 (gratis)
Informatie en advies voor 

kankerpatiënten en hun naasten

www.kwfkankerbestrijding.nl
Voor informatie over kanker en 

het bestellen van brochures

Bestellingen door organisaties
www.kwfkankerbestrijding.nl/bestellen

Bestelcode G96
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Postbus 75508
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