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Voorwoord

Wanneer u te horen krijgt dat u eierstokkanker heeft, komt 
er veel op u af. Er is onzekerheid over wat er gaat gebeuren, 
wat er allemaal bij uw behandeling komt kijken en hoe uw 
toekomst eruit zal zien. 

Tegelijkertijd komt u voor keuzes te staan: welke 
onderzoeken en behandelingen zijn er mogelijk, en welke 
wilt u ondergaan? Wat zijn de kansen en risico’s die u kunt 
afwegen in uw beslissing? Hierbij kan het lastig zijn om 
de uitleg van de arts goed te begrijpen en verhelderende 
vragen te stellen.

Het doel van dit boekje is een korte uitleg te geven over het 
medische traject dat voor u ligt, om u en uw naasten op 
weg te helpen en houvast te geven. Samen met uw arts 
kunt u aanvinken wat de kenmerken van uw ziekte zijn, en 
welke behandelingen jullie besluiten te gaan doen. Op de 
laatste pagina’s is ruimte voor notities van de gesprekken 
met uw artsen en verpleegkundigen en achteraan vindt u 
een verklarende woordenlijst. Hierin kunt u opzoeken wat de 
betekenis is van veel voorkomende medische termen rondom 
eierstokkanker. Het boekje sluit af met een aantal betrouwbare 
websites waar u eventueel meer informatie kunt vinden.

Zo heeft u de meest relevante medische 
achtergrondinformatie bij elkaar en kunt u samen met uw 
arts bespreken welke behandelmogelijkheden er zijn bij 
uw diagnose. Hiermee kan dit boekje mogelijk helpen bij 
het maken van keuzes in uw behandeltraject die zo goed 
mogelijk passen bij uw persoonlijke situatie en wensen.
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Inleiding

1. De eierstokken

2. Eierstokkanker

3. Behandeling op maat



De twee eierstokken (ovaria) liggen in de buik, links en 
rechts naast de baarmoeder. Ze zijn belangrijk voor de 
voortplanting. Een gezonde eierstok is ongeveer drie 
centimeter groot.

Eierstokken hebben twee functies:

1. Hormoonhuishouding: de eierstokken maken 
hormonen aan. Deze hormonen regelen bijvoorbeeld 
uw menstruatiecyclus en bepalen uw uiterlijke 
geslachtskenmerken. 

2. Voorplanting: vanaf de geboorte zijn er wel een miljoen 
onrijpe eicellen opgeslagen in de eierstokken. Onder 
invloed van hormonen worden deze onrijpe eicellen 
gedurende het leven rijp en dit zorgt ervoor dat een 
vrouw vruchtbaar wordt.
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In een eierstok gebeurt in grote lijnen het volgende:

De onrijpe eicellen noemen we de kiemcellen. Ze zijn 
heel klein en zitten in een omhullend ‘jasje’: de follikel. 

De hormonen zorgen ervoor dat er elke maand een 
eicel begint te rijpen. De cel en de follikel eromheen 
groeien totdat de cel na een maand helemaal rijp is. 
We noemen het dan een ‘Graafse follikel’. 

De Graafse follikel barst en de rijpe eicel komt in 
de eileider terecht. Dit wordt de eisprong (ovulatie) 
genoemd. De vrouw is dan vruchtbaar. De eicel kan 
bevrucht worden en zich ontwikkelen tot een embryo. 
Een niet bevruchte eicel lost vanzelf op.
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Door allerlei controlemechanismen wordt in een gezond 
lichaam constant in de gaten gehouden of alle cellen in orde 
zijn: of ze op de juiste manier groeien, of er ergens schade 
gerepareerd moet worden en of er geen verkeerde of 
schadelijke cellen in het lichaam voorkomen. Wanneer een 
cel niet in orde is, wordt deze óf gerepareerd, óf opgeruimd. 
Op die manier blijf je gezond. 

Soms ontsnapt een beschadigde cel deze controle-
mechanismen. Ze gebruiken een soort trucjes waardoor ze 
niet worden herkend, niet worden opgeruimd en zich dus 
kunnen blijven vermenigvuldigen. Dan kunnen kankercellen 
ontstaan.   

Bij eierstokkanker is er binnen een van uw eierstokken 
een wildgroei aan zulke kwaadaardige cellen ontstaan. 
Dit wordt een tumor of kanker genoemd.

De medische term voor eierstokkanker is 
ovariumcarcinoom.

Eierstokkanker
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Eierstok Kankercellen



Eierstokkanker is een ziekte die vaak pas laat wordt 
opgemerkt. Veel vrouwen ervaren in de beginfase van de 
ziekte helemaal geen klachten. Na verloop van tijd kunt u 
last krijgen van een dikke buik, een opgeblazen gevoel of 
buikpijn. Andere symptomen zijn bijvoorbeeld misselijkheid, 
geen trek, vaak moeten plassen, moeite met ontlasting, 
vermoeidheid en gewichtsverlies.

Deze klachten treden vaak pas op na verloop van tijd, 
wanneer de tumor al een tijdje heeft kunnen groeien. Het 
kan daarom lang duren voordat de ziekte wordt ontdekt.

Helaas, want zolang de tumoren in de buik niet ontdekt 
worden, kunnen de tumorcellen niet gestopt worden en 
groeien ze ongeremd door. Naast doorgroeien kunnen ze 
zich uiteindelijk via het bloed of de lymfeklieren verspreiden 
in de rest van het lichaam. Dit noemen we uitzaaiingen. Hoe 
eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe sneller kan worden 
ingegrepen om verdere groei van de tumor en het ontstaan 
van uitzaaiingen te stoppen.
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De wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 
eierstokkanker gaan snel. Vroeger dachten we dat het één 
ziekte was, maar inmiddels weten we dat er allerlei varianten 
zijn.

Tumoren kunnen uit verschillende soorten cellen 
zijn ontstaan en die cellen gebruiken allemaal 
verschillende manieren om te voorkomen dat ze door 
controlemechanismen ontdekt worden en dus kunnen 
blijven groeien.

Hoe meer er bekend is over de eigenschappen van uw 
tumor, hoe gerichter met medicijnen de groei gestopt kan 
worden. Daarom wordt bij diagnose van eierstokkanker uw 
tumor uitgebreid onderzocht.

Uw arts bepaalt welke testen en onderzoeken er bij u 
nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, een vaginale 
echoscopie, een CT-scan, een punctie of een biopt.

Behandeling op maat
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vroeger nu
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Om te kunnen bepalen welke behandelingen bij u de beste 
kans van slagen hebben, zijn vier dingen belangrijk om te 
weten:

1. De soort kanker: Uit welk type cellen is de tumor 
ontstaan?

2. Het stadium van de ziekte: In welke mate heeft de tumor 
kunnen groeien en zich in het lichaam verspreid?

3. Biomarkers: Heeft uw tumor een aangrijpingspunt waar-
door hij extra gevoelig is voor bepaalde behandelingen?

4. Erfelijkheid: Sommige soorten eierstokkanker kunnen 
van ouders aan hun kinderen worden doorgegeven. Is 
er bij u sprake van een erfelijk verhoogd risico? Wat 
betekent dit voor u en voor uw familieleden?

 
Het is daarnaast prettig als uw arts weet wat voor u 
belangrijk is, zodat daar zoveel mogelijk rekening mee 
kan worden gehouden. Daarom kunt u ook een vijfde punt 
bespreken:

5. Uw persoonlijke wensen: Wat betekent ‘goede kwaliteit 
van leven’ voor u?

In dit licht wegen u en uw arts de behandelopties tegen 
elkaar af. Zo kan voor iedere patiënt een behandeling op 
maat worden gekozen: optimaal passend bij de tumor én 
de persoon.

We noemen dit ‘personalized medicine’.
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Mijn diagnose

1. Welke soort eierstokkanker heb ik?

2. In welk stadium is mijn ziekte?

3. Heb ik een biomarker voor een doelgerichte therapie?

4. Is mijn ziekte erfelijk?

5. Wat betekent ‘goede kwaliteit van leven’ voor mij?



Welke soort eierstokkanker heb ik?
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Er zijn verschillende typen kwaadaardige gezwellen. Elk type 
is uit een ander soort cellen ontstaan. De cellen waaruit de 
tumor is ontstaan, bepalen het ‘karakter’ ervan. Bij ieder 
tumortype horen specifieke klachten en de ziekte ontwikkelt 
zich op een bepaalde manier.

Er bestaan drie kwaadaardige typen eierstokkanker:

Door te onderzoeken uit welke soort cellen uw tumor is 
ontstaan, is er meer bekend over uw ziekte en dat helpt bij 
het kiezen van een passende behandeling.

U kunt op deze pagina’s aankruisen uit wat voor cellen 
uw tumor is ontstaan, en aanvullende uitleg van uw arts 
noteren.

1. Epitheliale tumor

2. Kiemcel tumor 

3. Gonadale stromacel tumor
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Epitheliale tumor

Deze vorm komt het meeste voor. Ongeveer 90% van 
de eierstoktumoren zijn epitheliaal.

Een epitheliale tumor ontstaat uit de buitenste laag 
cellen van de eierstok. Deze laag heet het epitheel. Een 
tumor uit deze cellen wordt ook wel ‘adenocarcinoom’ 
genoemd.

Er zijn verschillende subtypes.  
Dit zijn de meest voorkomende:

■ Hooggradig sereus carcinoom

■ Laaggradig sereus carcinoom

■ Heldercellig carcinoom

■ Endometroïd carcinoom

■ Mucineus carcinoom

■ Ongedifferentieerd carcinoom

■ Brenner carcinoom

■ Overige:  
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Kiemcel tumor 

Een kiemceltumor ontstaat uit de kiemcellen. Dit zijn de 
onrijpe eicellen die al sinds de geboorte zijn opgeslagen 
in de eierstok. 

Deze vorm is heel zeldzaam en komt vooral voor bij jonge 
meisjes. De klachten lijken op die van een ontstoken 
blinde darm. Doordat de tumor hormonen aanmaakt, 
kan er een vroege puberteit ontstaan met ontwikkeling 
van schaamhaar op jonge leeftijd. De behandeling vindt 
plaats in een gespecialiseerd ziekenhuis.

Er zijn verschillende subtypes.  
Dit zijn de meest voorkomende:

■ Terratoma

■ Dysgerminoma

■ Endodermal sinus tumor

■ Chorio carcinoom

■ Embrionaal carcinoom

■ Overige:  

Welke soort eierstokkanker heb ik?
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Gonadale stromacel tumor

Deze tumor ontstaat uit de cellen van de follikel, het 
‘jasje’ van een eicel. Ook dit tumortype is zeldzaam. 
Het komt meestal op latere leeftijd voor. 

De tumor kan geslachtshormonen produceren. Dit leidt 
soms tot specifieke symptomen, zoals onregelmatig 
bloedverlies, een veranderende stem of meer beharing.

Er zijn verschillende subtypes.  
Dit zijn de meest voorkomende:

■ Granulosa-cel carcinoom

■ Granulosa-thecacel carcinoom

■ Sertoli-Leydigcel carcinoom

■ Overige:  

Aantekeningen / uitleg van mijn arts:



In welk stadium is mijn ziekte?
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Eierstokkanker wordt in vier stadia ingedeeld. Het stadium 
geeft aan hoe de tumor is gegroeid en of de tumor zich 
in het lichaam heeft verspreid. Stadium 1 en 2a worden 
een ‘vroeg stadium’ genoemd. Vanaf stadium 2b wordt 
gesproken over een ‘gevorderd stadium’.

 Stadium 2
De tumor heeft zich verspreid 
binnen het kleine bekken, in de 
organen rondom de eierstokken. 
Hierin zijn 3 fases:

2C2B

 Stadium 1
Kleine tumor, alleen in de 
eierstokken.

2A

Stadium 1 & 2A = Vroeg stadium
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De behandelmogelijkheden verschillen per stadium. Doordat 
symptomen vaak lang onopgemerkt blijven, wordt de ziekte 
helaas meestal pas in een gevorderd stadium ontdekt.

 Stadium 4
Er zijn uitzaaiingen buiten de 
buikholte.

 Stadium 3
Er zijn uitzaaiingen in de 
buikholte buiten het kleine 
bekken.

Stadium 2B t/m 4 = Gevorderd stadium



Biomarkers: een aangrijpingspunt voor behandeling

Een aanwijzing voor een mogelijk aangrijpingspunt van een 
behandeling is een ‘biomarker’. Het is een teken dat de 
tumor een bepaalde eigenschap heeft, waar een passend 
precisie-medicijn voor is ontwikkeld.

Zo’n medicijn noemen we een doelgerichte therapie. Het is 
speciaal gemaakt om bepaalde overlevingsstrategieën van 
de tumor te dwarsbomen. Het richt zich als het ware op de 
zwakke plek van de tumor. 

Deze relatief nieuwe middelen zijn volop in ontwikkeling en 
er komen er steeds meer bij voor allerlei vormen van kanker.

Heb ik een biomarker voor een doelgerichte therapie?
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BRCA-mutatie als biomarker bij eierstokkanker

Bij eierstokkanker in een gevorderd stadium is er op dit 
moment een relevante doelgerichte therapie: de PARP-
remmer. In hoofdstuk 3 kunt u meer over deze behandeling 
lezen.

Bij een groot deel van de patiënten met eierstokkanker 
worden biomarkers gediagnosticeerd, waarvan de 
zogenaamde BRCA-mutatie de meest bekende en meest 
voorkomende is.

Wanneer er een BRCA-mutatie bij u wordt gevonden, kunt 
u mogelijk in aanmerking komen voor behandeling met een 
PARP-remmer.

Er zijn twee soorten BRCA-mutaties. Voor de behandeling 
maakt het niet uit welke soort u heeft.
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De erfelijke mutatie gBRCA

De g in gBRCA staat voor 
germline ofwel kiembaan. Dat 

betekent dat deze mutatie 
in alle cellen van het lichaam 

voor komt. Daardoor is 
deze mutatie erfelijk en van 
ouders op kinderen worden 

overgedragen.

De spontane mutatie sBRCA

De s in sBRCA staat voor 
somatisch ofwel lichamelijk. 
Deze mutatie is spontaan 

gedurende het leven 
ontstaan en komt alleen in de 

tumorcellen voor. Deze mutatie 
wordt niet van ouders op 
kinderen overgedragen.



1. BRCA-test op tumorweefsel (tumortest) vindt beide BRCA-typen

In het laboratorium kan een stukje tumorweefsel worden onderzocht 
op aanwezigheid van een BRCA-mutatie in de tumorcellen. Met zo’n 
tumortest worden zowel de erfelijke als spontane BRCA-mutaties 
gevonden. Met een tumortest wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen een erfelijke en een spontane BRCA-mutatie. Dit is voldoende 
om te weten of u mogelijk in aanmerking kunt komen voor een PARP-
remmer.

Bij een positieve uitslag heeft u ongeveer 55% kans dat de gevonden 
mutatie erfelijk is (gBRCA). Om hier achter te komen, kunt u 
erfelijkheidsonderzoek laten doen. Op de volgende pagina’s leest u 
daar meer over.

Bij een negatieve uitslag heeft u geen spontante BRCA-mutatie en 
heeft u ook zekerheid dat u geen erfelijke BRCA-mutatie heeft.

2. BRCA-test op bloed vindt gBRCA en andere erfelijke mutaties

De erfelijke gBRCA-mutatie kan worden gevonden d.m.v. een 
bloedtest, als onderdeel van erfelijkheidsonderzoek. Er wordt dan ook 
naar andere erfelijke mutaties gezocht, waar (nog) geen doelgerichte 
behandeling voor bestaat.

De spontane sBRCA-mutatie wordt met zo’n bloedtest niet gevonden. 
Deze mutatie is immers niet aanwezig in het bloed, maar alleen in de 
tumor.

Over de bloedtest als onderdeel van erfelijkheidsonderzoek leest u 
meer op de volgende pagina’s.

- 22 -

BRCA-mutatie testen met het oog op behandelmogelijkheden

BRCA-mutaties kunnen op twee manieren worden gevonden:



1. BRCA-test op tumorweefsel (tumortest) vindt beide BRCA-typen

In het laboratorium kan een stukje tumorweefsel worden onderzocht 
op aanwezigheid van een BRCA-mutatie in de tumorcellen. Met zo’n 
tumortest worden zowel de erfelijke als spontane BRCA-mutaties 
gevonden. Met een tumortest wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen een erfelijke en een spontane BRCA-mutatie. Dit is voldoende 
om te weten of u mogelijk in aanmerking kunt komen voor een PARP-
remmer.

Bij een positieve uitslag heeft u ongeveer 55% kans dat de gevonden 
mutatie erfelijk is (gBRCA). Om hier achter te komen, kunt u 
erfelijkheidsonderzoek laten doen. Op de volgende pagina’s leest u 
daar meer over.

Bij een negatieve uitslag heeft u geen spontante BRCA-mutatie en 
heeft u ook zekerheid dat u geen erfelijke BRCA-mutatie heeft.

2. BRCA-test op bloed vindt gBRCA en andere erfelijke mutaties

De erfelijke gBRCA-mutatie kan worden gevonden d.m.v. een 
bloedtest, als onderdeel van erfelijkheidsonderzoek. Er wordt dan ook 
naar andere erfelijke mutaties gezocht, waar (nog) geen doelgerichte 
behandeling voor bestaat.

De spontane sBRCA-mutatie wordt met zo’n bloedtest niet gevonden. 
Deze mutatie is immers niet aanwezig in het bloed, maar alleen in de 
tumor.

Over de bloedtest als onderdeel van erfelijkheidsonderzoek leest u 
meer op de volgende pagina’s.

- 23 -

BRCA-mutatie testen met het oog op behandelmogelijkheden

Is er bij u een tumortest gedaan? 

Is er bij u een bloedtest gedaan? 

De uitgebreide testresultaten 
kunt u invullen op pagina 29.

JA, datum:

JA, datum:

-

-

-

-

BRCA-mutatie (gBRCA of sBRCA)

Geen BRCA-mutatie

Testresultaat:

2

2

0

0
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Is mijn ziekte erfelijk?

Bij ongeveer 10-15% van de patiënten met eierstokkanker, is er 
sprake van erfelijke aanleg. Er zit dan een foutje in uw DNA, dat van 
generatie op generatie kan worden doorgegeven. Dit noemen we een 
DNA-mutatie. Wanneer u drager bent van zo’n erfelijke mutatie, heeft 
u een verhoogd risico om bepaalde soorten kanker te krijgen.

Erfelijke DNA-mutaties die bij eierstokkanker het meest voorkomen, 
zijn de gBRCA-mutatie en het Lynch-syndroom. Er bestaan ook nog 
een paar andere, zeldzamere erfelijke mutaties. Zowel mannen als 
vrouwen kunnen erfelijk risico op eierstokkanker doorgeven aan hun 
kinderen. 

Uw arts zal u voor uitleg over erfelijkheidsonderzoek doorverwijzen 
naar de klinisch geneticus. Dit is een arts die gespecialiseerd 
is in erfelijke ziektes. Hij of zij vertelt u meer over erfelijkheid bij 
eierstokkanker en de risico’s die hiermee gepaard gaan voor u en 
uw familie. U kunt dan beslissen of u erfelijkheidsonderzoek wilt laten 
doen.

Erfelijkheidsonderzoek bestaan uit twee onderdelen: 
stamboomonderzoek en een bloedtest. 



- 25 -

Waarom erfelijkheidsonderzoek?

Door een erfelijke DNA-mutatie aan het licht te brengen, kan een klinisch 
geneticus vertellen wat de risico’s voor uw en uw famlieleden (zussen, 
broers, dochters en zonen) zijn en eventuele vervolgstappen uitleggen. 
Zij en hun kinderen kunnen er dan voor kiezen om zich ook te laten 
testen. Wanneer ze de mutatie hebben, kunnen ze extra goed in de gaten 
worden gehouden. Een beginnende tumor kan dan hopelijk op tijd worden 
ontdekt en behandeld. 

Ook zouden preventieve maatregelen kunnen worden overwogen. Actrice 
Angelina Jolie heeft dit bijvoorbeeld gedaan. Zij ontdekte dat ze grote 
kans had om, net als haar moeder en oma, op jonge leeftijd kanker te 
krijgen. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, heeft ze haar borsten 
en eierstokken laten weghalen. Het verwijderen van de borsten en/of 
eierstokken vermindert de kans op het ontstaan van kanker aanzienlijk. Dit 
is een zeer persoonlijke keuze en de operaties zijn ingrijpend. Een klinisch 
geneticus zal de keuzes bespreken. Meer informatie over preventieve 
maatregelen is te vinden op www.borstkanker.nl of www.hebon.nl.

Ook voor uzelf is de uitslag van belang. Als uw eierstokkanker kan 
worden genezen, kunt u extra alert blijven op het ontstaan van andere 
kankersoorten bij uzelf, die te maken hebben met dezelfde DNA-mutatie. 

Hoe praat ik hierover met mijn familie?
De wetenschap van erfelijke aanleg kan spanning en angst oproepen 
in een familie. Sommige familieleden waarderen het geïnformeerd te 
worden en laten zich testen om zo goed mogelijk beschermd te zijn. 
Anderen willen er helemaal niet van weten. 
De klinisch geneticus kan u met tips, ervaringen van anderen en 
voorbeeldbrieven helpen om uw familieleden te betrekken, en om de 
testuitslag te vertellen. De arts zelf heeft beroepsgeheim en zal uw 
familie dus niet inlichten.
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Stamboomonderzoek

Als eerste stap loopt u samen 
met de klinisch geneticus uw 
stamboom langs. Zo brengen jullie 
bijvoorbeeld in kaart hoe vaak er 
kanker voorkomt in uw familie, en 
welke soorten. Dit maakt inzichtelijk 
of bepaalde soorten vaker dan 
gemiddeld voorkomen in uw familie.

Na het stamboomonderzoek kunt u ervoor kiezen om een DNA-test te 
laten doen. 

Het kan zijn dat de ziekte vaker dan gemiddeld in de familie voorkomt, 
maar dat er in uw bloed geen erfelijke DNA-mutaties worden 
gevonden. Er is dan sprake van ‘familiaire ziekte’ zonder bekende 
genetische oorzaak.

Heeft u stamboomonderzoek laten doen?

JA, datum:

NEE

- -
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Aantekeningen / Conclusies uit het stamboomonderzoek:
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Bloedtest
Na het stamboomonderzoek kunt u beslissen of u een bloedtest 
wilt laten doen. Hiermee wordt onderzocht of er erfelijke afwijkingen 
zijn in uw DNA, zogenaamde DNA-mutaties. In dat geval is er een 
genetisch verhoogde kans op kanker in uw familie, die van generatie 
op generatie kan worden doorgegeven.

gBRCA-mutatie
Een vrouw die draagster is van een erfelijke mutatie in het BRCA1- of 
BRCA2-gen heeft een verhoogd risico om op relatief jonge leeftijd 
borstkanker of eierstokkanker te krijgen. Er wordt onderzocht in 
hoeverre ook mannen met de mutatie een verhoogd risico op kanker 
hebben. Ook zij kunnen de mutatie doorgeven aan hun kinderen. (Let 
op: er bestaan ook spontane BRCA-mutaties. Deze zijn niet erfelijk.)

Lynch-syndroom
Bij het Lynch-syndroom is er sprake van een erfelijke mutatie in 
een DNA reparatiemechanisme. Het wordt ook wel Hereditary 
Non-polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) genoemd. Iemand 
met het Lynch-syndroom heeft grote kans om darmkanker te 
krijgen. Daarnaast hebben vrouwen ook een verhoogde kans op 
baarmoederkanker en eierstokkanker.

Overige mutaties
Wanneer uit het stamboomonderzoek blijkt dat er bepaalde zeldzame 
ziektes of combinaties in uw familie voorkomen, kan er worden 
onderzocht of deze te maken hebben met bepaalde erfelijke DNA-
mutaties die minder vaak voorkomen.

Hier kunt u overige mutaties invullen die bij u zijn onderzocht.
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Is er bij u een bloedtest gedaan? 

JA, datum:

gBRCA 1

MLH1

BRIP1

gBRCA 2

MSH2 / 
EpCAM

PALB2

MSH6

CHEK2

PMS2

RAD51B RAD51C

NEE

- -

Geen gBRCA-
mutatie

Geen Lynch- 
syndroom

Geen overige 
erfelijke 
mutaties

2 0
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Mijn behandeling

1. De start van de behandeling

2. Mogelijke vervolgbehandelingen

3. Behandelingen, ziektevrije periodes en  
terugkeer van de ziekte 

4. Wat betekent goede kwaliteit van leven voor mij?

5. Mijn behandelteam

6. Mijn behandelpaden

7. Mijn consultverslagen



De start van de behandeling
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Operatie (debulking chirurgie) 

Vaak wordt er bij ovariumkanker besloten om te starten met 
een operatie. Bij deze operatie worden de eierstokken, eileiders, 
baarmoeder en zoveel mogelijk tumorweefsel weggehaald uit de 
buik. Dit noemen we een ‘debulking operatie’. Er wordt tijdens 
de operatie goed gekeken hoever de tumor zich heeft verspreid, 
om vast te stellen of te bevestigen in welk stadium de kanker 
zich bevindt. Dit wordt ‘stadiëring’ genoemd.

De debulking operatie wordt door gespecialiseerde chirurgen 
uitgevoerd. Dit kan niet in ieder ziekenhuis, dus het kan zijn dat u 
voor de operatie naar een ander ziekenhuis wordt doorverwezen. 

Bij eierstokkanker in een vroeg stadium kan een operatie 
voldoende zijn om de ziekte weg te nemen, en is er vaak geen 
aanvullende chemotherapie nodig. 

Heeft u een kinderwens?  
Bespreek dit met uw arts. 
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Chemotherapie

Bij eierstokkanker in een gevorderd stadium wordt de operatie 
meestal aangevuld met chemotherapie. Dit is een behandeling 
met medicijnen die ook wel cytostatica worden genoemd: via een 
infuus krijgt u deze medicijnen toegediend. Het doel van deze 
medicijnen is om de kankercellen doden of ernstig beschadigen, 
zodat hun celdeling wordt geremd. 

De behandeling bestaat uit een aantal kuren, die elke 3 weken 
in het ziekenhuis worden gegeven. De volgorde kan verschillen: 
vaak wordt begonnen met een aantal kuren chemotherapie, dan 
de operatie, en dan het resterende aantal kuren. Maar het kan 
ook zijn dat er eerst wordt geopereerd en dat de chemotherapie 
daarna volgt.

Chemotherapie is erg effectief, maar het bereikt helaas ook gezonde 
cellen. Hierdoor kunt u last krijgen van bijwerkingen. Er zijn veel 
soorten chemotherapie. U kunt met uw arts uw opties bespreken.

Een nieuwe toepassing van chemotherapie is HIPEC. Bij deze 
moderne behandeling krijgt de buikholte tijdens de operatie een 
extra spoeling met verwarmde chemotherapie.



Mogelijke vervolgbehandelingen

- 34 -

PARP-remmer

Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor behandeling met een 
PARP-remmer. Dit zijn tabletten die na een goed effect van de 
chemotherapie thuis dagelijks kunnen worden ingenomen.  

Patiënten met een aangetoonde BRCA-mutatie hebben het 
meeste baat bij deze therapie. Daarom kunnen zij eerder in de 
behandeling in aanmerking komen voor een PARP-remmer dan 
patiënten zonder BRCA-mutatie. Patiënten zonder een BRCA-
mutatie kunnen baat hebben bij een PARP-remmer als de 
teruggekeerde ziekte een goede respons laat zien op een platina 
bevattende chemotherapie. 
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Deze doelgerichte behandeling zorgt ervoor dat het effect van de 
chemotherapie langer behouden blijft. Dat werkt zo: 

De chemotherapie doodt en beschadigt de tumorcellen. Wanneer 
de overlevende cellen zich na verloop van tijd proberen te herstellen, 
gebruiken ze hiervoor hun PARP-enzym. Een PARP-remmer hindert 
het PARP-enzym, zodat de cellen zich niet kunnen herstellen. Het 
wordt daardoor moeilijker voor de kanker om weer terug te komen. 
Op deze manier kan de ziekte lange tijd worden onderdrukt.

Deze behandeling wordt toegepast zo lang een patiënt er baat 
van heeft, we noemen dat een onderhoudsbehandeling. Bij 
behandeling direct na de eerste chemotherapie wordt er na 24 
maanden behandeling de afweging gemaakt om te stoppen.



Mogelijke vervolgbehandelingen
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Angiogenese-remmer

Ook is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor behandeling 
met een angiogenese-remmer. Dit is een behandeling die via een 
infuus wordt toegediend.

Een angiogenese-remmer is een medicijn wat ervoor 
zorgt dat een tumor moeilijker nieuwe bloedvaten kan 
aanmaken. Een tumor is namelijk afhankelijk van bloedvaten 
en zuurstofvoorziening. Een angiogenese-remmer wordt 
tegelijkertijd met de chemotherapie toegediend door twee- 
of driewekelijkse infuusbehandelingen in het ziekenhuis. 
Na afronding van de laatste kuur chemotherapie gaat de 
behandeling met de angiogenese-remmer verder.

De behandeling met een angiogenese remmer kan worden 
ingezet wanneer de eierstokkanker terugkeert en een goede 
response had op platinabevattende chemotherapie. Of een 
patiënt bij het eerste recidief beter een PARP-remmer of een 
angiogenese remmend middel kan krijgen kunt u samen met uw 
behandelend arts bespreken.
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Experimentele behandeling in studieverband (trial)

Deze nieuwe medicijnen worden in studieverband  
onderzocht. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking.

Uw arts kan u vertellen of dit voor u een mogelijkheid is,  
en wat dit voor u zou betekenen.

Ook kan een angiogenese-remmer worden ingezet bij 
patiënten die resistent zijn geworden voor platinabevattende 
chemotherapie en waarbij de ziekte is teruggekeerd.



Behandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van de ziekte
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Ziektevrije 
periode

Recidief: 
de tumor begint 
weer te groeien.

Genezing na de primaire behandeling?
Het weghalen van het tumorweefsel en dit eventueel onder controle 
houden met vervolgtherapieën, is een effectieve manier om de ziekte 
uit het lichaam te verwijderen en te houden. Bij een aanzienlijk deel van 
de patiënten komt de ziekte gelukkig niet meer terug. Een andere groot 
deel van de patiënten heeft een relatief lange goede periode. Deze kan 
vele maanden en soms jaren duren. Hoe vroeger het stadium waarin de 
kanker bij u wordt ontdekt, des te groter is de kans op genezing.

Diagnose Recidief: soms komt
de ziekte terug

Primaire 
behandeling

Behandeling
na 1e recidief



Behandelingen, ziektevrije periodes en terugkeer van de ziekte
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Terugkeer van de ziekte
Helaas komt bij de meeste patiënten, waarbij de ziekte in een 
gevorderd stadium wordt ontdekt, de ziekte na verloop van tijd terug. 
Dit heet recidief. U kunt dan opnieuw worden behandeld, zodat de 
ziekte weer een tijdlang wordt onderdrukt (in remissie gaat).
Wanneer de ziekte terugkeert, bespreekt u samen met uw arts wat uw 
behandelmogelijkheden zijn. Dit is afhankelijk van de eigenschappen 
van uw tumor en van de mate waarin eerdere behandelingen 
succesvol waren.
Na ieder recidief is de ziektevrije periode korter. Het verschilt per 
patiënt hoeveel behandellijnen er gegeven kunnen worden voordat de 
ziekte uiteindelijk de overhand krijgt. Dat is het moment waarop een 
patiënt is uitbehandeld en er alleen nog medicijnen worden gegeven 
als pijnbestrijding.

Behandeling
na 2e recidief

Behandeling
na Xe recidief

Behandeling
na 3e recidief



Curatieve behandeling: met het doel te genezen

Bij de behandeling van eierstokkanker wordt waar mogelijk gestreefd 
naar genezing. Hoe eerder de tumor wordt ontdekt, hoe groter de 
kans op genezing. 

Palliatieve behandeling: met goede kwaliteit van leven als doel

Wanneer de ziekte al in een gevorderd stadium is en weer is 
teruggekomen na de primaire behandeling (1e recidief), is genezing 
helaas niet meer mogelijk. U wordt dan palliatief behandeld. Dit 
betekent dat de ziekte zoveel mogelijk wordt vertraagd om tijd te 
winnen en dat de symptomen worden onderdrukt. Het doel is dan dat 
u nog zolang mogelijk ‘goede kwaliteit van leven’ heeft.

Kwaliteit van leven betekent echter voor iedereen iets anders. Hoeveel 
behandellijnen bent u bereid te ondergaan voordat u berust in de 
ziekte? In hoeverre wilt u regelmatig het ziekenhuis bezoeken voor 
controles en behandelingen, mogelijk met bijwerkingen, in ruil voor 
een langere ziektevrije periode? 

Voor de één is het winnen van tijd heel belangrijk, bijvoorbeeld 
om nog een kleinkind geboren te zien worden. U kunt dan alle 
mogelijke behandelopties benutten, en daarmee uw leven zo lang 
mogelijk rekken. Een ander berust eerder in de ziekte, in ruil voor een 
kortere, maar rustige laatste periode, met zo min mogelijk medische 
‘rompslomp’. 

Wanneer u weet wat voor u belangrijk is in deze kostbare laatste 
periode, geeft dat u en uw arts rust en richting in het maken van 
behandelkeuzes. Het maakt het ook makkelijker om uw keuzes uit 
te leggen aan uw naasten. Dit kan hen helpen om uw beslissingen te 
begrijpen en te accepteren.

Wat betekent ‘goede kwaliteit van leven’ voor mij?
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Hoe belangrijk vind ik rust in mijn laatste levensfase?
Op welke manier en met wie wil ik deze periode het liefst 
doorbrengen?

Hoe belangrijk is het winnen van ziektevrije tijd voor mij?
Wat wil ik graag nog doen / meemaken / afronden?

In hoeverre wil ik alle medische kansen aangrijpen, ook wanneer dit betekent dat ik 
misschien vaak naar het ziekenhuis moet of ingrijpende behandelingen zal ondergaan?

In hoeverre ben ik bereid om medische kansen aan me voorbij te laten gaan, in ruil voor 
een rustigere laatste levensfase?



Mijn behandelteam
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Functie

Naam

Ziekenhuis

E-mail

Telefoon

Functie

Naam

Ziekenhuis

E-mail

Telefoon

Patiëntendossier
In sommige ziekenhuizen kunt u zelf online uw patiënten-dossier 
inzien. U kunt hier uw inloggegevens noteren:
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Functie

Naam

Ziekenhuis

E-mail

Telefoon

Functie

Naam

Ziekenhuis

E-mail

Telefoon

Website :

Gebruikersnaam :

Wachtwoord :



Mijn behandelplan (primaire behandeling)
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Toelichting Toelichting

Chemotherapie Operatie

U kunt hieronder samen met uw arts aanvinken 
hoe uw behandeling eruit ziet.
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Toelichting Toelichting

Chemotherapie PARP-remmer
(alleen bij BRCA-mutatie)



Mijn behandelplan (na 1e recidief)
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Mijn wensen 
in deze periode:

Toelichting

Chemotherapie
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Toelichting Toelichting

Angiogenese-remmerPARP-remmer



Mijn behandelplan (na 2e recidief)
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Mijn wensen 
in deze periode:

Toelichting

Chemotherapie
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Toelichting Toelichting

Angiogenese-remmerPARP-remmer



Mijn behandelplan (na 3e recidief)
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Mijn wensen 
in deze periode:

Toelichting

Chemotherapie
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Toelichting Toelichting

Angiogenese-remmerPARP-remmer



Mijn behandelplan (na 4e recidief)
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Mijn wensen 
in deze periode:

Toelichting

Chemotherapie
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Toelichting Toelichting

Angiogenese-remmerPARP-remmer



Mijn behandelplan (na 5e recidief)
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Mijn wensen 
in deze periode:

Toelichting

Chemotherapie
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Toelichting Toelichting

Angiogenese-remmerPARP-remmer



Mijn behandelplan (na 6e recidief)
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Mijn wensen 
in deze periode:

Toelichting

Chemotherapie
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Eventuele ondersteunende behandelingen:

Toelichting Toelichting

Angiogenese-remmerPARP-remmer



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult

- 76 -

Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verslag consult
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Zorgverlener

Ziekenhuis

Datum

Voorbereiding gesprek:
Mijn vragen en aandachtspunten
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Aantekeningen gesprek:
Onderzoeksuitslagen, ontwikkelingen, besproken punten



Verklarende woordenlijst

Bij de diagnose en behandeling van eierstokkanker worden veel vaktermen gebruikt. 
Daarom hebben we een alfabetische lijst voor u samengesteld met de belangrijkste 
woorden en afkortingen waar u mee te maken kunt krijgen. Zo kunt u gemakkelijk 
de betekenis opzoeken wanneer u termen tegenkomt die u nog niet kent.

Anesthesist Medisch specialist die pijnstelling en verdoving geeft 
voorafgaand aan een operatie of belastend onderzoek.

Ascites Vocht in de buikholte.

Ascitespunctie Het laten weglopen van vocht uit de buikholte.

Avastin Een andere naam voor bevacizumab, een angiogenese-
remmer.

Bevacizumab Een angiogeneseremmer. Dit is een behandeling die de 
aanmaak van nieuwe bloedvaten in de tumor bemoeilijkt. 

Beenmergdepressie Tijdelijk tekort aan bloedcellen als bijwerking van 
chemotherapie.

Biopsie Tijdens een biopsie wordt een stukje weefsel (biopt) 
afgenomen van een patiënt, om het in het laboratorium te 
kunnen onderzoeken.

BRCA1- en  
BRCA2-gen

Ieder mens heeft BRCA genen. BRCA staat voor BReast 
CAncer. Als er een foutje in dat gen zit, ook wel genmutatie 
genoemd, ontstaat er een verhoogd risico op het 
ontwikkelen van borst- en eierstokkanker. Elk kind van een 
ouder met een BRCA-genmutatie, heeft vijftig procent kans 
om dit te erven. Dat geldt ook voor jongens.

Chemotherapie Het behandelen van kanker met cytostatica: medicijnen die 
de deling van cellen stoppen. Omdat tumorcellen zich heel 
snel delen, hebben die hier meer last van dan de meeste 
gezonde cellen. De tumorcellen gaan dood of stoppen 
met groeien. Gezonde cellen die zich heel snel delen, zoals 
nagels en haren, kunnen er ook door beschadigen.

CT-scan Bij een CT-scan (Computer Tomografie) wordt er een 
serie röntgenfoto’s gemaakt. Elke opname is een 
dwarsdoorsnede van het lichaam. De patiënt ligt op een 
beweegbare tafel. Deze schuift elke keer een klein stukje 
verder onder de scanner. Dit gebeurt net zo lang totdat het 
hele te onderzoeken lichaamsdeel in beeld is gebracht. De 
computer voegt later de plaatjes samen tot een geheel. Van 
de CT-scan voelt u niets.
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Curatief Een curatieve behandeling heeft als doel de kanker te 
genezen. Het tegenovergestelde van curatief is palliatief.

Debulking Operatie waarbij een gespecialiseerde chirurg de 
eierstokken, baarmoeder en zoveel mogelijk tumorweefsel 
uit de buik verwijdert.

Diagnose Het vaststellen van de precieze ziekte van de patiënt: is het 
longkanker, welk type en met welke eigenschappen? 

Diagnostiek De onderzoeken die worden gedaan om de diagnose te 
kunnen stellen.

DNA-mutatie Een foutje in de opbouw van het DNA. Tumoren maken hier 
soms handig gebruik van. 

Doelgerichte 
therapie

Behandeling die bij bepaalde DNA-mutaties gericht de 
trucjes van de tumor tegenwerkt.

EBUS ‘Endo Bronchial Ultra Sound’. Dit is een onderzoek naar de 
lymfeknopen die langs de luchtpijp zitten. Dit gebeurt d.m.v. 
een bronchoscopie.

Endometriose Aanwezigheid van baarmoederslijmvlies buiten de 
baarmoederholte.

Enzym Een eiwit in het lichaam dat zorgt voor bepaalde reacties in 
of buiten de cellen.

Extraovarieel 
ovariumcarcinoom Eierstokkanker die buiten de eierstokken is ontstaan

FIGO Internationale Federatie van Gynaecologie en 
Geboortezorg.

Gemetastaseerd De tumorcellen hebben zich ook buiten de longen door het 
lichaam verspreid. Dit is stadium 4 van de ziekte. 

Gen Een afgebakend stuk DNA op een chromosoom, waarin 
erfelijke eigenschappen zijn opgeslagen zoals bijvoorbeeld 
de bloedgroep of de kleur van de ogen.

Genmutatiedrager Iemand die een genetische verandering, een mutatie, heeft 
in het erfelijk materiaal.

HIPEC Eenmalige toediening van verwarmde chemotherapie 
tijdens de operatie.
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Verklarende woordenlijst

Hoofdhuidkoeling Bij hoofdhuidkoeling krijgt u een koude kap op het hoofd, 
voor, tijdens en na het chemotherapie-infuus. Zo worden 
de cellen die haar produceren beschermd tegen de 
chemotherapie. Hierdoor is de kans op haaruitval kleiner.

Immunotherapie Behandeling die het immuunsysteem helpt om de 
tumorcellen te herkennen en te vernietigen. Dit is nog niet 
beschikbaar voor eierstokkanker.

Intervaldebulking Eerst neo-adjuvante chemotherapie, dan debulking, en dan 
adjuvante chemotherapie. Deze volgorde van behandelen 
wordt ook wel ‘sandwichtherapie’ genoemd. 

Kiembaanmutatie Een erfelijke DNA-mutatie die vanaf de geboorte aanwezig 
is. Deze mutatie kan worden gevonden door het bloed te 
onderzoeken.

Klinisch genetici Artsen die a.d.h.v. familiesamenstelling kijken of 
erfelijkheidsonderzoek zinvol is.

Laparoscopie Kijkoperatie in de buik.

Laparotomie Buikoperatie

Liquid biopsy Een ‘vloeibaar biopt’, oftewel een buisje bloed dat wordt 
afgenomen voor een CT-DNA onderzoek. 

Lymfeknopen Een soort sluizen op belangrijke knooppunten in het 
immuunsysteem. In zo’n sluis zitten heel veel ‘soldaatjes 
van het immuunsysteem’ (lymfocyten) bij elkaar, die al het 
doorstromende vocht onderzoeken. Zieke cellen worden 
niet doorgelaten; gezonde wel. Een tumorcel kan deze 
sluizen niet zomaar passeren.

Lymfevaten Dunne vaatjes door het hele lichaam die samen het 
‘wegenstelsel’ van het immuunsysteem vormen. Hierdoor 
stroomt een vloeistof: het lymfevocht. Hierin zitten de 
‘soldaatjes’ (lymfocyten). Soms gebruiken kankercellen de 
lymfevaten om zich verder door het lichaam te verspreiden.

Lymfocyten De afweercellen, oftewel ‘soldaatjes’ van het 
immuunsysteem. Ze stromen door het lichaam en 
herkennen foute cellen, die ze vervolgens opruimen. 
Tumorcellen hebben trucjes om niet herkend te worden 
door de lymfocyten.
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Lynch-syndroom Een erfelijk verhoogde kans op een cluster van vooral 
maag-darmtumoren en gynaecologische tumoren. Ook 
wel Hereditair Non-polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) 
genoemd.

Metastasen Uitzaaiingen van tumorcellen via het bloed of de lymfevaten 
naar andere delen van het lichaam.

MRI-scan ‘Magnetic Resonance Imaging’. MRI is een scantechniek 
waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetische golven 
en radiogolven. Tijdens het onderzoek ligt u stil op een bed 
in een smalle tunnel. Er wordt een nauwkeurig 3D-beeld 
gemaakt van botten, gewrichten en omliggend weefsel 
zoals spieren, pezen en kraakbeen. Ook tumoren en 
eventuele uitzaaiingen kunnen hiermee zichtbaar worden 
gemaakt. Van de magnetische golven voelt u niets. 

MDO ‘Multi Disciplinair Overleg’. Dit is de vergadering waarin 
de medisch specialisten en onderzoekers de patiënten 
bespreken en samen beslissingen nemen over de 
behandeling.

Multidisciplinair 
team

Een behandelteam van artsen en onderzoekers met 
verschillende specialismen.

Mutatie Een verandering in een gen.

Neuropathie Schade aan kleine zenuwen, bijvoorbeeld in de 
vingertoppen, als bijwerking van chemotherapie. Dit kan 
zich uiten in bijv. gevoelloosheid of tintelingen.

Omentum Het buiknet: een beschermende vetlaag rondom de 
buikholtes (in medische termen ook wel ‘de vetschort’ 
genoemd).

Oncologie Het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezig 
houdt met kanker. Het komt uit het Grieks en betekent 
‘wetenschap van tumoren’.

Ovarium Eierstok.

Ovariumcarcinoom Eierstokkanker.

Palliatief Een palliatieve behandeling heeft als doel de kanker te 
vertragen en de pijn te verlichten, maar kan de ziekte niet 
meer genezen.
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PARP Poly ADP-Ribose Polymerase: een enzym dat breuken 
in het DNA repareert. Tumorcellen gebruiken dit 
enzym wanneer ze zich weer proberen te herstellen na 
chemotherapie.

PARP-remmer Een medicijn dat het PARP-enzym remt, en op die manier 
het herstel van de tumorcellen hindert.

Patholoog De medisch specialist die bloed of weefsel onderzoekt in 
het laboratorium.

Peritoneum Het buikvlies.

PET-scan Een PET-scan is een vorm van nucleair geneeskundig 
onderzoek. Hierbij wordt de tumor in beeld gebracht 
met behulp van radioactieve stof en een speciale 
gammacamera. Voorafgaand aan het onderzoek wordt 
een beetje van de radioactieve stof toegediend, die door 
de kankercellen wordt opgenomen. Daarna wordt een 
scan gemaakt met de gammacamera. Hierop is de straling 
te zien die de tumor en eventuele uitzaaiingen uitzenden. 
Dit wordt vaak gecombineerd met een CT-scan, zodat de 
plaats van de tumor precies bepaald kan worden.

Primair peritoneaal 
carcinoom Kanker van het buikvlies.

Progressie Wanneer er progressie optreedt, is de kanker aan het 
groeien en/of verspreidt het zich verder door het lichaam.

Punctie Met een naald worden wat cellen uit het lichaam gehaald 
voor onderzoek in het lab.

Radioloog De medisch specialist die gespecialiseerd is in het maken 
en lezen van scans, (röntgen-) foto’s en echo’s. De 
radioloog heeft een belangrijke rol bij het stellen van de 
diagnose.

Radiotherapeut De medisch specialist die bestralingsbehandelingen 
(radiotherapie) geeft.
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Radiotherapie Radiotherapie, ook wel bestraling genoemd, is een 
behandeling tegen kanker waarbij tumorcellen worden 
gedood met sterke radioactieve stralen. Meestal bestaat de 
behandeling uit een serie bestralingen die met tussenpozen 
worden gegeven. Het lichaam kan dan tussendoor 
herstellen. Bestraling is belastend voor het lichaam. Hoe 
belastend, hangt af van de stralingsdosis en hoe vaak de 
behandeling wordt herhaald.

Recidief Recidief is de terugkomst van de kanker, nadat deze een 
tijd lang verdwenen leek (in remissie was). 

Remissie Soms kan de kanker een tijd lang worden teruggedrongen 
met medicijnen. De ziekte is dan ‘in remissie’. Wanneer de 
ziekte op een gegeven moment weer terug komt, noemen 
we dit ‘recidief’.

Resistent De kanker reageert niet op de behandeling.

Respons De kanker reageert op de behandeling.

Schildwachtklier De eerste lymfeknoop vanaf de tumor gezien. Wanneer de 
tumorcellen zich in het lichaam proberen te verspreiden via 
de lymfevaten, is dit een belangrijke hindernis. Wanneer het 
de tumorcellen lukt om hier langs te komen, kan de kanker 
zich via de lymfevaten uitzaaien.

Somatische mutatie Een DNA-mutatie die in de tumorcellen is ontstaan, maar 
niet in het bloed aanwezig is. Een somatische mutatie is er 
niet al vanaf de geboorte, en is dus niet erfelijk.

Stadiëringsoperatie Operatie bij een laag stadium eierstokkanker, waarbij de 
tumor wordt verwijderd en de buik nauwkeurig wordt 
onderzocht om zeker te weten of de ziekte nog in een laag 
stadium is. Dit bepaalt immers of er vervolgens wel of geen 
chemotherapie nodig is. 

Stadium De mate waarin de kanker zich in het lichaam heeft 
uitgebreid. Eierstokkanker wordt in vier stadia ingedeeld.

Tuba Eileider.

Tubacarcinoom Kanker in de eileider.

Tumor Een wildgroei van kwaadaardige kankercellen. 

Uterus Baarmoeder.
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Relevante websites
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Patiëntenverenigingen
www.olijf.nl (voor vrouwen met gynaecologische kanker)
www.kanker.nl

Over erfelijkheid
www.oncogen.nl (over erfelijke borst- en eierstokkanker)
www.erfelijkheid.nl
www.erasmusmc.nl/klinische_genetica/patient/
erfelijkekanker/4770684
www.nytimes.com/2015/03/24/opinion/angelina-jolie-pitt-diary-of-a-
surgery.html?_r=0 (Angelina Jolie)
www.brca-mutatie.nl

Over de medische zorg
www.iknl.nl
www.oncoline.nl
www.pallialine.nl

Niet-medische ondersteuning en inloophuizen
www.ipso.nl
www.stichting-ook.nl
www.kankerspoken.nl (voor kinderen van kankerpatiënten)

Over hulpmiddelen en uiterlijke verzorging bij kanker
www.lookgoodfeelbetter.nl
www.hoofdhuidkoeling.nl
www.thgn.nl
www.stomavereniging.nl
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