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Inleiding 

Van uw behandelend specialist heeft u te horen gekregen dat er bij u de diagnose kanker is vastgesteld. Vanwege de 

diagnose en mogelijke behandeling ontvangt u in een korte tijd veel informatie. Juist in een periode van spanning en 

onzekerheid is het moeilijk om alle informatie te onthouden. Daarom dit Patiënten Informatie Dossier (PID), waarin 

alle informatie voor u gebundeld is. Dit biedt u de mogelijkheid om de informatie thuis rustig door te lezen. 

 

Door de informatie die wij u aanbieden in dit patiënten informatie dossier, krijgt u meer inzicht in uw ziekte, de 

behandeling en de gevolgen hiervan. Natuurlijk proberen wij de informatie zoveel mogelijk individueel af te 

stemmen. Soms lopen dingen anders dan gepland omdat er omstandigheden kunnen zijn waarin uw situatie 

verandert. Dit kunnen persoonlijke omstandigheden zijn maar ook medische. Niemand is immers hetzelfde en ook 

darmkanker is niet bij iedereen gelijk. Soms is uw persoonlijke situatie dus anders dan in dit PID staat beschreven.  

 

Gedurende uw ziektetraject kunt u te maken krijgen met meerdere hulpverleners. Denk hierbij aan arts(en), 

verpleegkundig specialisten verpleegkundige(n), huisarts, medewerker(s) van de Thuiszorg, enzovoort. In 

uw PID vindt u terug hoe, maar ook wanneer, u contact kunt opnemen met de diverse hulpverleners. 

 

Patient Journey app 

Veel informatie over uw behandeling kunt u vinden in onze Elkerliek behandelapp; De Patient Journey app. Deze is 

gratis te downloaden via de Apple store of Google Play store.   
  



  

Algemene ziekenhuisinformatie 
 

Het Elkerliek ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor de inwoners van de regio Helmond en Deurne. Het 

ziekenhuis is gevestigd op meerdere locaties, namelijk in Helmond, Deurne, Gemert en Asten. Dagbehandeling en 

opnames vinden alleen plaats op de locatie in Helmond. 
 
Parkeren 

Op het parkeerterrein van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond is betaald parkeren van kracht. Meer informatie over 

de tarieven, mogelijkheid voor een dag- week- of maandkaart vindt u in de folder ‘Parkeren bij het Elkerliek 

ziekenhuis locatie Helmond’ of op de website www.elkerliek.nl. 

 
Opname in het ziekenhuis 

Hoewel de meeste onderzoeken en behandelingen poliklinisch gebeuren, kan het zijn dat u toch in het ziekenhuis 

moet worden opgenomen. De afdeling Planning en Opname neemt contact met u op om de opname af te spreken. 

Meer informatie over de opname in het ziekenhuis vindt u in de folder ‘Algemene informatie rondom de opname’. 

 
Vragen 

Mocht u vragen hebben over uw ziektebeeld of behandeling, neem dan contact op met de  verpleegkundig 

specialist. Indien de  verpleegkundig specialist niet aanwezig is, kunt u contact opnemen met de polikliniek van uw 

behandelend arts, de polikliniek Interne geneeskunde/MDL, de polikliniek Chirurgie of de polikliniek Oncologie. Als u 

een afspraak wil verzetten kunt u contact opnemen met de polikliniekassistente van de betreffende polikliniek. 

 

Tijdens het gehele traject komt u met verschillende hoofdbehandelaars in contact: 

 
● gedurende de diagnostische fase is de MDL-arts of internist uw hoofdbehandelaar;  
● tijdens de behandelfase is dit de chirurg of oncoloog; 
● indien u geopereerd wordt, is het mogelijk dat er meerdere chirurgen bij uw behandeling zijn betrokken en dat u 

met verschillende chirurgen polikliniekafspraken heeft. Dit is om de planning van afspraken en het traject tot en 
met het moment van de operatie snel te laten verlopen. Uiteraard zorgen zij ervoor dat informatie en gegevens 
over uw diagnose en behandeling onderling wordt uitgewisseld en bekend is. 
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Belangrijke telefoonnummers & team Darmoncologie 
 

Op onderstaande lijst vindt u een overzicht van verschillende hulpverleners met bijbehorende contactgegevens. 

 

 

Hulpverlener Naam Bereikbaarheid 

Ziekenhuis  

algemeen 

Locatie 

Deurne 

Locatie 

Helmond 

T: 0493 – 32 88 88 

 

T: 0492 – 59 55 55 

Diëtiste 

 

 T: 0492 – 59 55 60 

E: dietetiek@elkerliek.nl  

Ma t/m vrij: 8.15 tot 10.00 uur 

 

Nazorgteam  T: 0492 – 59 57 17 

E: 

meldpuntnazorgteam@elkerliek.nl 

   

Afdeling 

Revalidatie 

 Via secretariaat Sport Medisch 

Adviescentrum (SMA) 

T: 0492 – 59 59 66 

E: secretariaatsma@elkerliek.nl 

 

 
Wanneer contact opnemen? 

Het is belangrijk om in onderstaande gevallen altijd contact op te nemen: 
● opgeblazen gevoel en/of misselijkheid; 
● braken; 
● toenemende buikpijn; 
● als u geen ontlasting meer kunt krijgen en/of drie dagen geen ontlasting gehad heeft.  

 

Neem bij deze klachten direct contact op met uw verpleegkundig specialist. T: 0492 - 59 51 77 

 

Indien de verpleegkundig specialist niet aanwezig is, bel dan de  

polikliniek Chirurgie.  

T: 0492 - 59 59 61 

 

Buiten kantooruren (avond-, nacht- en weekenduren) neemt u contact op met de Spoedeisende hulp.  

T: 0492 - 59 55 71 

 

Wanneer u contact opneemt met het ziekenhuis is het belangrijk  

dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: 
● uw naam en geboortedatum; 
● de naam van uw behandelend arts. 

 

Voor het maken, verzetten of annuleren van een afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.  

  

mailto:dietetiek@elkerliek.nl
mailto:meldpuntnazorgteam@elkerliek.nl
mailto:secretariaatsma@elkerliek.nl


  

Verpleegkundig specialist 
  

  
 

 

 

 
Bereikbaarheid: 
Via polikliniek chirurgie 
T: 0492 - 59 59 43 of 
T: 0492 - 59 51 77 
 
 
Chirurgen 

         
 

 

 

 
  

Mw. B.M.D. 

Lemaire 

dr. P.H.E. 

Teeuwen 

Mw. E.E. 

Schipper 

dr. T. de Vries 

Reilingh 

  Mw. J. Hogeweg Mw. M. van Lieshout  

 



  

       
Chirurgen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dhr. J. Wegdam 
 
Bereikbaarheid: 
Via polikliniek chirurgie 
T: 0492 - 59 59 61  
 
 
Coloncareverpleegkundigen 
 

 

 

     
 
 
 
 

 
 
 

 
Coloncare (stoma) verpleegkundige 
E-mail: stomazorg@elkerliek.nl  
  

Inge van Lieshout 
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Internisten/(hemato)oncoloog 
 

         
 

 

 

 

 
Maag-, Lever-, Darmartsen (MDL-artsen) 

 

            
 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid: 

Via polikliniek interne geneeskunde 
T: 0492 - 59 59 59 

mw. M.M. 

Teeuwen 

 

Dhr. M.A. van 

Dijk  

 

Mw M.L. Hazen  Dhr. J.M. 

Ramaker 

 

S.H.C.  

van Stiphout 

 

Dhr. J. Vincent Mw. dr. M. Pepels 

Dhr. A. 

Reumkens 

 



  

De verpleegkundig specialist binnen het zorgpad darmoncologie 

Op onze polikliniek Chirurgie werken we met verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialist is een 

universitair opgeleide verpleegkundige die zich (binnen dit zorgpad) gespecialiseerd heeft in darmkanker. Zij is een 

zelfstandig behandelaar. Samen met het team van darmoncologie is zij verantwoordelijk voor de zorgverlening aan 

een geselecteerde groep patiënten die deze afdeling bezoekt.  

 

De verpleegkundig specialist heeft zowel medische als verpleegkundige kennis en is in staat besluiten te nemen op 

het gebied van diagnose en behandeling. De verpleegkundig specialist chirurgie brengt uw klachten in kaart, verricht 

lichamelijk onderzoek, regelt de onderzoeken die u nodig heeft en vertelt u samen met chirurg de uitslag. Dit alles 

vindt plaats volgens vaste richtlijnen die zijn opgesteld door het darmkankerteam. De verpleegkundig specialist 

vormt samen met de darmchirurg, gespecialiseerd coloncareverpleegkundige, radioloog, patholoog, internist 

oncoloog en radiotherapeut uw behandelteam. In dit behandelteam wordt nauw samengewerkt. Hierdoor worden 

behandeling en informatie zorgvuldig op elkaar afgestemd conform geldende nationale en internationale richtlijnen. 

 

Uw verpleegkundig specialist kunt u bereiken via telefoonnummer  

0492 - 59 51 77 of via e-mail: vsgechirurgie@elkerliek.nl.  
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Informatie over uw ziektebeeld 
 
Wat is kanker 

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten. Al deze verschillende soorten kanker 

hebben één gemeenschappelijk kenmerk: een ongeremde deling van lichaamscellen.  

 

Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden bouwstenen: de cellen. Voortdurend maakt ons lichaam nieuwe cellen aan. 

Op die manier kan het lichaam groeien en beschadigde en verouderde cellen vervangen. Nieuwe cellen ontstaan 

door celdeling. Bij celdeling ontstaan uit één cel twee nieuwe cellen, uit deze twee cellen ontstaan er vier, dan acht, 

enzovoort. 

 

Bij zoveel miljoenen celdelingen per dag, kan er iets misgaan.  

Dit kan door toeval, maar ook door allerlei schadelijke invloeden zoals door roken of overmatig zonlicht. 

Doorgaans zorgen ‘reparatiegenen’ voor herstel van de schade. Soms echter faalt dat beschermingssysteem. Dan 

gaan genen die de deling, groei en ontwikkeling van een cel regelen, fouten vertonen. Treden er verschillende van 

dat soort fouten op in dezelfde cel, dan gaat deze zich ongecontroleerd delen en ontstaat er een gezwel of tumor.  

 
Goed- en kwaadaardig 

Er zijn goedaardige en kwaadaardige tumoren. Alleen bij kwaadaardige tumoren is er sprake van kanker. Tumor is 

een ander woord voor gezwel. 

 

Goedaardige gezwellen, bijvoorbeeld wratten, groeien niet door andere weefsels heen en verspreiden zich niet door 

het lichaam. Wel kan zo’n tumor tegen omliggende weefsels of organen drukken. Dit kan een reden zijn om het 

gezwel te verwijderen. Bij kwaadaardige tumoren zijn de genen die de cellen onder controle houden zo beschadigd, 

dat de cellen zich zeer afwijkend gaan gedragen. Zij kunnen omliggende weefsels en organen binnendringen en daar 

ook groeien. Zij kunnen ook uitzaaien. 

 
Uitzaaiingen 

Van een kwaadaardige tumor kunnen cellen losraken. Die kankercellen kunnen via het bloed en/of lymfe ergens 

anders in het lichaam terecht komen en ook daar uitgroeien tot gezwellen. Dit zijn uitzaaiingen (metastasen). 

 

             

                    
 

  Goedaardig gezwel                                    Kwaadaardig gezwel 

 

 

 

 

 
 
 
  

De gevormde cellen dringen omliggend 

weefsel niet binnen. 

De gevormde cellen dringen omliggend 

weefsel wel binnen. 



  

Darmkanker 
 

In 2021 zijn er ongeveer 13.000 nieuwe patiënten met dikke darmkanker gediagnosticeerd. Mannen hebben meer 

kans om dikke darmkanker te krijgen dan vrouwen. De kans op dikke darmkanker neemt toe met de leeftijd tot 85 

jaar en neemt daarna af. 

 
Functie van de dikke darm 

De dikke darm is het laatste gedeelte van ons spijsverteringskanaal. Het bevindt zich in de buikholte en is zo’n 1,25 

meter lang.  

 
 

Dikke darm- en endeldarmkanker wordt in de medische wereld ‘colorectale kanker’ genoemd. Dit is de 

verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum).  

 

De endeldarm is het laatste deel van de dikke darm. Ongeveer 20% van de mensen met darmkanker heeft een tumor 

in de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom).  

 

Bij 80% van de patiënten zit de tumor hoger in de dikke darm: dikke darmkanker (coloncarcinoom). Omdat in de 

dunne darm kanker bijna nooit voorkomt, wordt als men het woord darmkanker gebruikt in feite dikke darmkanker 

bedoeld. Er zijn veel overeenkomsten tussen tumoren in de endeldarm en tumoren hoger in de dikke darm. Alleen 

bij de behandeling zijn er duidelijke verschillen en is gekozen voor een opsplitsing.  

 
Bevolkingsonderzoek darmkanker 

Vanaf 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker ingevoerd. Het bevolkingsonderzoek darmkanker is een 

onderzoek om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. Vrouwen en mannen tussen 55 en 

75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor dit bevolkingsonderzoek. 

 

De ingeleverde ontlasting wordt gecontroleerd op bloedsporen. Bloedsporen kunnen eventueel wijzen op 

darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Wanneer u bloedsporen bij de ontlasting heeft, wordt u 

verder onderzoek naar de oorzaak van de bloedsporen aangeboden. 

 
Oorzaken 

Het aantal mensen met darmkanker neemt toe. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Bij ongeveer 5 – 10 % van 

alle patiënten is erfelijkheid de belangrijkste oorzaak. In die families komt darmkanker veel vaker voor dan in andere 

families. Er zijn verschillende vormen van erfelijke darmkanker.  

 

Bij niet-erfelijke darmkanker lijken omgevingsfactoren een rol te spelen en de vergrijzing van de bevolking. Met 

omgevingsfactoren bedoelen we onder andere ons voedingspatroon en leefstijl. Waarschijnlijk vergroot een Westers 

voedingspatroon en leefstijl de kans op darmkanker.  

 



  

Symptomen/klachten 

Darmkanker geeft meestal geen klachten als de ziekte nog in het beginstadium verkeert. De meeste klachten 

ontstaan pas als darmkanker in een gevorderd stadium is. Ook hangt het ontstaan van klachten af van de plaats waar 

darmkanker ontstaat. Zo geeft kanker in het sigmoïd (het laatste deel van het colon voor de endeldarm) eerder 

klachten dan een tumor aan het begin, de rechterzijde van de darm. 

 

Mogelijke symptomen van darmkanker zijn: een verandering in het ontlastingspatroon, bloed in de ontlasting, loze 

aandrang, verstopping, bloedarmoede, gewichtsverlies en aanhoudende vage buikpijn, darmkrampen of een 

zwelling in de buik. 

 
Diagnose en onderzoek 

Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, als de tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt. 

Hoe eerder darmkanker vastgesteld wordt, hoe groter de kans op volledige genezing is. 

 

Om uw situatie goed in kaart te brengen is een aantal onderzoeken nodig om de diagnose te kunnen stellen: 
● Colonoscopie: Dit is een kijkonderzoek van de darm. Hierbij wordt met een flexibele buis via de anus in uw 

darmen gekeken. Eventueel worden er meteen biopten genomen van het weefsel voor microscopisch onderzoek. 
● CT-scan van de buik: Dit is een driedimensionale röntgenfoto van uw buik.  
● CT-scan van de longen. Dit is een driedimensionale röntgenfoto van uw longen.  

 

Als de diagnose darmkanker gesteld is, moet vervolgens vastgesteld worden hoe ver de kanker is uitgebreid. Zijn er 

uitzaaiingen in het lichaam? Is de tumor wel of niet door de darmwand heen gegroeid? Dit wordt het vaststellen van 

het stadium genoemd. Het is belangrijk dat dit goed gebeurt. Hiervoor gebruiken we de uitslagen van het 

weefselonderzoek en de CT-scan van uw buik en longen. De behandeling is namelijk voor een groot deel afhankelijk 

van het stadium van de kanker. Daarnaast geeft het u en uw familie enig inzicht in de vooruitzichten (prognose). 
 
Behandeling 

Er zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk bij darmkanker. Welke behandeling voor u het beste is, is 

afhankelijk van verschillende factoren. Het stadium van de kanker is bijvoorbeeld erg belangrijk. Daarnaast spelen 

ook persoonlijke factoren een rol. Hoe goed is uw lichamelijke conditie? Waar zit de darmtumor en eventueel de 

uitzaaiingen? En natuurlijk: wat wilt u zelf? Uitgebreide informatie over de behandeling vindt u bij het hoofdstuk 

‘Behandeling’. 

 
Prognose 

De kans op langdurige overleving van darmkanker is groter naarmate de ziekte in een vroeg stadium is ontdekt en 

behandeld. Gemiddeld overleeft ongeveer 60% van alle patiënten met darmkanker de ziekte. Als de ziekte beperkt is 

gebleven tot de dikke darm (stadium I-II) overleeft gemiddeld 80 tot 90% van de patiënten de eerste 5 jaar. Bij 

stadium III bedraagt dat overlevingspercentage gemiddeld 60% (met adjuvante chemotherapie). Als de diagnose 

stadium IV is, dan is de kans om de eerste 5 jaar te overleven aanzienlijk kleiner en varieert van enkele maanden tot 

gemiddeld twee jaar. Gekeken wordt of het mogelijk is uitzaaiingen eventueel plaatselijk te behandelen, maar 

meestal is de behandeling vooral gericht op het beperken van de klachten ten gevolge van de ziekte: een palliatieve 

behandeling. 

 

Overlevingspercentages voor een groep patiënten zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat u 

persoonlijk voor de toekomst mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken. 

 
  



  

Follow-up 

Mensen die voor darmkanker behandeld zijn, blijven gemiddeld  

5 jaar onder controle. De controles zijn vooral gericht op het ontdekken van:  
● eventuele plaatselijke terugkeer van de ziekte; 
● uitzaaiingen in de lever; 
● eventuele tweede, nieuwe tumor in de darm. 

 

De follow-up wordt samen met u afgestemd. Wij doen dit volgens de landelijke CRC richtlijnen. In deze periode 

wordt met u afgestemd of u ons fysiek bezoekt of dat het mogelijk is om telefonisch het één en ander door te 

spreken. Het is een periode waarin we u nauwlettend volgen middels bloedonderzoek. En waarin we zo nodig 

aanvullend onderzoek doen in de vorm van een colonoscopie, echografie en/of CT-scans.  

 

Als eventuele klachten daar aanleiding toe geven kan uw specialist besluiten aanvullend onderzoek te doen. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een röntgenfoto van uw longen of een CT-scan van uw longen en/of buik. 

 

Na 5 jaar wordt er alleen nog gezocht naar nieuwe poliepen of nieuwe tumoren, omdat u er dan zo goed als zeker 

van uit kunt gaan dat u genezen bent. 

 
AYA-Zorg: zorg voor jongvolwassenen met kanker 

Het Elkerliek ziekenhuis biedt jongvolwassenen met kanker leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die 

samenhangt met hun medische behandeling. Het AYA-team van het Elkerliek bestaat uit zorgprofessionals die 

specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd / speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met 

kanker optimaal te begeleiden. 

 

Jongvolwassenen met kanker kampen met andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren 

bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek 

dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De 

medische behandeling dient daarom afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep.  

 

De AYA-verpleegkundig specialist heeft hierin een centrale rol.  

Bij de AYA-verpleegkundig specialist kun je in alle fases van je ziekte terecht met vragen over zaken die (in)direct met 

je ziekte en de behandeling daarvan te maken hebben. Voel je vrij je vragen te stellen.  

 

Kijk voor meer informatie over AYA-zorg in het Elkerliek en het AYA-zorg netwerk op www.elkerliek.nl/aya.  

 
Meer informatie 

Meer informatie vindt u in de KWF folder ‘Dikke darmkanker’. 
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Prehabilitatie 
 

De uitkomst van uw behandeling hangt sterk samen met uw algehele conditie. Denk hierbij aan lichaamsgewicht, 

lichamelijke conditie en mentale gezondheid. Ook uw voedingspatroon, rookgedrag, alcoholgebruik zijn factoren die 

het risico op complicaties mede bepalen. Ook uw vermogen om te herstellen na de operatie en/of behandeling 

wordt hierdoor bepaald. 

 
Hoe kunnen we samen zorgen dat u zo goed mogelijk aan de behandeling van uw ziekte kunt beginnen? 

Prehabilitatie is een aanpak om u vóór de operatie of chemokuur fit te krijgen en op deze manier een voorsprong te 

geven. Hierdoor gaat het herstel nadien sneller en heeft u minder kans op complicaties. Ook is de kans op 

complicaties en bijwerkingen van mogelijke chemokuren en/of bestraling kleiner en gaat het herstel vlotter. 

 

Met het prehabilitatie-programma van het Elkerliek helpen we u voor te bereiden op de ingrijpende behandeling. 

Het is een combinatie van conditietraining, krachttraining, ondersteuning in voeding, mentale ondersteuning en hulp  

bij het stoppen met roken. Bij uw traject zijn meerdere zorgprofessionals betrokken. 

In de periode dat er verder onderzoek gedaan wordt om de ernst en omvang van uw ziekte zo goed mogelijk in kaart 

te brengen, gaat u aan de slag met dit programma.  

 

Bij een darmkankeroperatie levert u veel in aan conditie. Tussen de diagnose en het moment van de operatie zitten 

over het algemeen vijf tot zes weken. Dat is relatief kort, maar wel een periode die u optimaal kunt benutten om u 

lichamelijk en geestelijk sterker te maken. 

 
  



  

Prehabilitatie gaat in twee stappen: risico-inventarisatie en risico-beperking. De inventarisatie doet u samen met uw 

verpleegkundig specialist. Aan de hand van een vragenlijst bekijkt u welke onderdelen van het programma voor u 

relevant zijn. Het kan zijn dat de sportarts aanvullend hierop onderzoekt op welke manier u het beste uw 

lichamelijke conditie kunt verbeteren.  

 

Met de tweede stap, de risico-beperking, gaat u actief op de benodigde onderdelen aan de slag. U doet dit onder 

begeleiding van professionele hulpverleners die verbonden zijn aan het prehabilitatie-programma. Zij zijn er 

gezamenlijk op gericht om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie en het herstelproces. 

 
Hulpverleners prehabilitatie-programma 

De volgende hulpverleners kunnen u ondersteunen in uw prehabilitatie: 

 
Sportarts 

Het kan zijn dat, aan de hand van de uitslag van de screening, u nog een consult krijgt bij de sportarts om de mate 

van uw conditie te bepalen. De conditie wordt bepaald middels een CPET (CardioPulmonary Exercise Test). Dit is een 

fietstest waarbij u gaat fietsen tot u niet meer verder kunt. Doordat u fietst met een kapje op uw gezicht kan een 

ademgasanalyse worden gedaan. Aan de hand van uw ademhaling kan dan uw precieze conditie worden bepaald. 

  
Fysiotherapeut 

Onder begeleiding van de (oncologisch) fysiotherapeut traint u 3x per week om uw conditie te verbeteren. Deze 

training duurt een uur en omvat zowel cardiotraining (lopen/fietsen) als krachttraining. De intensiteit hiervan wordt 

aangepast aan uw niveau. Voordat de training start wordt er een aantal testen afgenomen om te bepalen hoe uw 

conditie is. 

 
Diëtist 

De diëtiste kan u helpen als u problemen heeft met eten of als u onder-/ of overgewicht heeft. Daarnaast kan ze 

adviezen geven over voeding die belangrijk zijn voor, tijdens en na de behandeling, om uw herstel te optimaliseren. 

Tijdens het prehabilitatie-programma kunt u begeleiding krijgen van de diëtiste. Meer informatie over voeding en 

diëtetiek vindt u achter tabblad 7. 
 
Medewerker afdeling Geestelijke verzorging en Ethiek  

De diagnose kanker kan van grote invloed zijn op uw leven en dat van uw naasten. Om mentaal sterk de behandeling 

door te komen, te leren ontspannen of voor een luisterend oor wordt u voor mentale ondersteuning verwezen naar 

een medewerker van de afdeling Geestelijke verzorging en Ethiek (AGVE). Meer informatie vindt u in de folder 

‘Mentale ondersteuning’.  

 

De programma’s worden aangeboden in groepsbijeenkomsten. U krijgt hierin uw persoonlijke programma. Waar 

nodig kunnen individuele afspraken gemaakt worden. Er wordt gewerkt op locatie Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond. 

Dit is op korte afstand van het Elkerliek ziekenhuis. De verpleegkundig specialist stelt in overleg met u en alle 

betrokken hulpverleners het programma op. 

 
Longverpleegkundige  

Op de ‘stoppen met roken polikliniek’ krijgt u begeleiding in de weg naar een rookvrij leven. Een 

longverpleegkundige onderzoekt samen met u welke ondersteuning het beste bij u past. 

 
Belangrijk 

Het is van belang dat u voor een operatie geen alcohol gebruikt. Heeft u problemen om te stoppen met het drinken 

van alcohol, raadpleeg dan uw huisarts. Een ondersteunende website hiervoor is www.minderdrinken.nl.  

  
  

http://www.minderdrinken.nl/


  

 

Onderzoek 
 

Om de diagnose kanker met zekerheid te stellen, zijn verschillende onderzoeken nodig. Omdat niet alle patiënten 

dezelfde voorgeschiedenis en klachten hebben, doorloopt u een individuele route voor de onderzoeken. Om de 

juiste behandeling vast te kunnen stellen, kan (aanvullend) onderzoek nodig zijn. De behandelend specialist of 

verpleegkundig specialist bespreekt met u welke onderzoeken nodig zijn om voor u de juiste diagnose en 

behandeling vast te stellen. 

 
Diagnostiekprogramma darmkanker  

Darmkanker is een ingrijpende diagnose. Het wachten op de mogelijke vaststelling brengt angst en spanning met 

zich mee. Het diagnostiekprogramma vermindert de duur van het wachten. In maximaal twee werkweken kan de 

diagnose darmkanker worden gesteld (niet bij iedereen wordt via dit diagnostiekprogramma de diagnose 

darmkanker gesteld. U kunt verwezen zijn door een andere specialist of met klachten opgenomen zijn). 

 

Wanneer er bij u tijdens een darmonderzoek een afwijking is gezien, krijgt u dit van de MDL-arts te horen. Bij dit 

gesprek probeert ook de verpleegkundig specialist aanwezig te zijn. Ongeveer 2-5 werkdagen later, komt u bij haar 

terug op de poli voor een gesprek. U krijgt dan een intake gesprek met alle afspraken voor de onderzoeken om een 

goede diagnose te stellen en behandeling te bepalen.  

 

Het diagnostiekprogramma houdt in dat alle noodzakelijke onderzoeken binnen maximaal twee weken plaatsvinden.  

 
● Er wordt een CT-scan gemaakt van de buik en longen. 
● Als er in de endeldarm een kanker is gevonden dan wordt er  

ook een MRI van de endeldarm gemaakt.  
● Het weefsel (biopt) wat afgenomen is tijdens de coloscopie wordt bekeken door de patholoog. De uitslag van het 

weefselonderzoek wordt ook met u besproken.  
● Er wordt bloed afgenomen.  

 

Als alle onderzoeken bekend zijn, vindt er een multidisciplinair overleg met specialisten plaats. Kort na dit overleg 

krijgt u een afspraak bij uw behandelend specialist, MDL–arts of bij de chirurg om de uitslagen en het behandelplan 

te bespreken.  

 
De kwetsbare oudere patiënt 

Ouderen patiënten in het ziekenhuis lopen een verhoogd risico op het krijgen van bijkomende problemen, zoals 

acute verwardheid, gewichtsverlies, problemen met zelfstandig lopen/aankleden/ wassen en vallen. Door deze 

bijkomende problemen kan het zijn dat de oudere patiënt onnodig langer in het ziekenhuis ligt of slechter zelfstandig 

gaat functioneren dan voorheen. In het Elkerliek besteden we extra aandacht aan de (kwetsbare) oudere patiënt  

met de bedoeling om complicaties/bijkomende problemen zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en verder 

verlies van zelfstandig functioneren te bestrijden.  

 

Tijdens het intakegesprek worden bij alle patiënten van 70 jaar of ouder de risicofactoren in kaart gebracht. Op basis 

van de uitkomsten kan het zijn dat u nog een afspraak bij de geriater (specialist ouderenzorg) krijgt. Alle patiënten 

van 85 jaar of ouder krijgen standaard een verwijzing naar de geriater op basis van de leeftijd. Deze afspraak vindt 

plaats voordat de behandeling wordt gestart. 

  

  



  

Behandeling 
 

Bij het vaststellen van het behandelplan wordt uw situatie besproken in een multidisciplinair overleg (de oncologie 

bespreking). Hierbij zijn meerdere specialisten aanwezig.  

Om uiteindelijk te kunnen bepalen welke behandelingen plaats kunnen vinden, zijn de volgende punten van belang: 
● Locatie/grootte van de tumor. 
● Het stadium van de ziekte. 
● Leeftijd, algehele lichamelijke conditie en bijkomende ziekten. 

 
Stadiumbepaling 

In stadium I beperkt de tumor zich tot het slijmvlies of binnenste laag spierweefsel van de dikke darm en is niet door 

de darmwand gegroeid. Ook zijn er geen uitzaaiingen in de lymfeklieren of ergens anders in het lichaam gevonden.  

Als de tumor door de spierlaag van de darmwand heen is gegroeid maar zich nog niet verspreid heeft in de 

lymfeklieren, spreekt men van stadium II.  

In stadium III is de tumor door de darmwand gegroeid en zijn er uitzaaiingen in de lymfeklieren dicht bij de tumor 

maar niet in andere organen of ver weggelegen lymfeklieren. 

In stadium IV is de kanker uitgezaaid naar elders in het lichaam. Bij darmkanker ontstaan uitzaaiingen meestal in de 

lymfeklieren, de lever of de longen. 

 
Doel van de behandeling 

• Curatieve behandeling 

De behandeling heeft als doel genezing (vrijwel altijd een operatie). 

• Neoadjuvante behandeling 

Een behandeling voorafgaand aan een operatie (radio- en/of chemotherapie) om de tumor te verkleinen, 

zodat de operatie die hierop volgt een betere kans van slagen heeft. 

• Adjuvante behandeling 

Een aanvullende behandeling na een operatie (radio- en/of chemotherapie) om eventuele uitzaaiingen te 

bestrijden en de kans op terugkeer van de kanker te verminderen. 

• Palliatieve behandeling 

Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of verminderen van de klachten als de kanker 

niet meer te genezen is (operatie, radio- en/of chemotherapie, stentplaatsing). 

 

Bij een coloncarcinoom wordt een andere behandeling toegepast dan bij een rectumcarcinoom. Een behandeling 

tegen darmkanker kan een combinatie zijn van onderstaande behandelopties. Uw arts beoordeelt, samen met u, 

welke behandeling(en) het beste bij u, uw ziekte en uw situatie past. 

 
De oncologische darmchirurg  

In het Elkerliek zijn vijf chirurgen werkzaam die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van operaties bij darmkanker. 

Om de planning van afspraken en het traject van het stellen van de diagnose tot en met het moment van de operatie 

snel te laten verlopen, zijn er meerdere chirurgen bij uw behandeling betrokken. Omdat we werken met een digitaal 

dossier beschikt iedere hulpverlener op ieder moment over dezelfde, actuele informatie. 

 
Darmoperatie 

Bij een operatie wordt behalve de tumor ook gezond weefsel weggenomen. Door ruim te opereren wordt de kans 

vergroot dat alle kankercellen zijn verwijderd. Afhankelijk van de locatie van de tumor wordt bepaald welk deel van 

de darm weggehaald wordt.  

Naast de darm worden ook de nabijgelegen bloedvaten en lymfeklieren meegenomen. Zowel de tumor als de 

lymfeklieren worden opgestuurd naar het laboratorium. Deze worden onderzocht op mogelijke uitzaaiingen.  

 
Er zijn twee soorten operaties: laparoscopisch en de ‘open’ operatie. Welke operatietechniek gekozen wordt, is 
afhankelijk van uw lichamelijke conditie, eventuele eerdere operaties en de uitgebreidheid van de tumor. 



  

 

Indien uw behandeling een operatie betreft, krijgt u nog een afspraak met de anesthesioloog, verpleegkundig 

specialist, stomaverpleegkundige  en de fysiotherapeut.  

 

Anesthesioloog 

In het gesprek met de anesthesioloog wordt onder andere de vorm van anesthesie besproken. Hij/zij stelt u vragen 

over uw gezondheid en verricht een lichamelijk onderzoek. Eventueel wordt er aanvullend onderzoek aangevraagd 

en wordt bekeken of een bezoek aan een andere medisch specialist nodig is.  

 

Verpleegkundige specialist 

In het gesprek met de verpleegkundig specialist en/of coloncare verpleegkundige krijgt u uitleg over de operatie, 

beleid na de operatie en indien nodig uitleg over het krijgen van een stoma.  

 

Fysiotherapeut 

Bij de fysiotherapeut krijgt u pre- en postoperatieve ademhalingsoefeningen en uitleg hoe te mobiliseren na een 

darmoperatie. 

 

 

  



  

Dikkedarmkanker (coloncarcinoom) 
 

Bij tumoren in het midden van de dikke darm is het afhankelijk van de plaats van de tumor welk 

type operatie wordt toegepast. Als de tumor zich in het midden van de darm bevindt, wordt het 

colon transversum verwijderd (transversectomie). Als de tumor aan de rechter- of linkerkant van 

het colon transversum ligt, wordt een uitgebreide resectie gedaan (extended hemicolectomie). 

Ook bij deze operatie is de kans op een stoma klein, tenzij het een acute operatie betreft. 

 

 

 

 

Bij tumoren aan de linkerzijde wordt het linkerdeel van de dikke darm (colon descendens), met 

bloedvaten en lymfeklieren verwijderd. Deze operatie wordt een hemicolectomie links genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

Bij tumoren in het s-vormige deel van de dikke darm (sigmoïd) wordt dit deel, samen met de 

bloedvaten en lymfeklieren verwijderd (sigmoïdresectie). Bij deze operatie is de kans op een 

tijdelijk dunne darmstoma aanwezig.    

 

 

 

 

Hartmann procedure 

Na het verwijderen van het zieke deel van de darm, wordt het uiteinde van de overgebleven 

gezonde dikke darm in de buikwand gehecht. Dit wordt een eindstandig colostoma genoemd. 

Omdat een deel van het rectum en anus nog intact zijn, kan dit tot gevolg hebben dat u aandrang 

voelt en slijm verliest via de anus.  
 
 
 

Endeldarmkanker (rectumcarcinoom) 

De chirurgische behandeling van endeldarmkanker is afhankelijk van de afstand van de tumor tot de anus, de mate 

van doorgroei in/door de wand en mogelijke lymfeklieruitzaaiingen. 

 

 

Als de tumor zich voldoende ver van de anus bevindt, kan er een aansluiting gemaakt worden van 

dikke darm of sigmoïd op het korte stukje endeldarm wat dan overblijft (low anterior resectie). 

Omdat het risico op naadlekkage bij deze verbindingen hoog is, wordt vaak tijdelijk een 

ontlastende stoma aangelegd. 

 

 

 

Als de tumor zich in het onderste deel van de endeldarm vlakbij de anus bevindt, dan is het 

onvermijdelijk dat ook de anus moet worden verwijderd (rectumamputatie). Er wordt een 

blijvend stoma aangelegd omdat de natuurlijke uitgang (de anus) is verwijderd. 

 

 

 

 

 

 

Indien het een klinische stadium 1 tumor is, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een TEM-

operatie. TEM betekent Transanale Endoscopische Microchirurgie. Bij een TEM-operatie wordt de 

oppervlakkig groeiende tumor via de anus verwijderd. Het voordeel van deze operatie is dat het 

minder ingrijpend is dan een operatie via de buik en de endeldarm gespaard blijft. De tumor moet 

tussen de drie en vijftien centimeter van de anus gelegen zijn. Zit de afwijking dichter of verder 

verwijderd van de anus, dan wordt er via de buik geopereerd. 

 
  



  

Complicaties & gevolgen 

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij dikke darmoperaties de normale risico’s op 

complicaties van een operatie, zoals trombose, longembolie, blaasontsteking, longontsteking, nabloeding of 

wondinfectie. Daarnaast zijn er enkele specifieke complicaties mogelijk. Zo is een ernstige complicatie lekkage van 

de darmnaad. Deze complicatie komt landelijk gezien ongeveer 5-10% voor. 

 

Bij een uitgebreide endeldarmoperatie (al dan niet in combinatie met bestraling) kunnen er bij zowel mannen als 

vrouwen problemen zijn bij het plassen. Bij mannen treedt soms impotentie op. Vrouwen kunnen problemen 

ervaren met de vochthuishouding van de vagina. 

 

Naast de complicaties kan een darmoperatie ook gevolgen hebben voor het ontlastingspatroon. Dit bespreken de 

verpleegkundig specialist, de chirurg en de coloncare (stoma) verpleegkundige  

met u. 

 
Radiotherapie (bestraling) 

Bij een rectumtumor is er een kans dat de tumor vooraf wordt behandeld met bestraling. Afhankelijk van het 

stadium, grootte en de locatie van de tumor, kan ervoor gekozen worden om kortdurend (5 dagen) of langdurig (5 

weken) te bestralen. Bij langdurige bestraling is dit altijd in combinatie met chemotherapie. 

Bestraling is een plaatselijke behandeling. Het doel is de kankercellen te vernietigen, terwijl de gezonde cellen zoveel 

mogelijk gespaard blijven. Kankercellen verdragen straling slechter dan gezonde cellen en herstellen zich minder 

goed. Gezonde cellen herstellen zich over het algemeen wel. Met de bestraling wordt geprobeerd het gezwel te 

verkleinen. De tumor kan dan gemakkelijker verwijderd worden en de kans op terugkeer van tumorcellen wordt 

kleiner. Voor radiotherapie wordt u doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. U krijgt een afspraak 

met de radiotherapeut (arts). Deze bespreekt onder andere de werking van radiotherapie, de mogelijke bijwerkingen 

en het behandelschema met u. 

 
Chemotherapie 

Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn kanker-remmende medicijnen die een 

celdodend effect hebben of de celdeling remmen. Cytostatica hebben invloed op het groeiproces van de kankercel. 

De medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend, bijvoorbeeld via een infuus of met tabletten. 

Chemotherapie kan zowel als monotherapie (één middel) of als combinatietherapie (meerdere middelen tegelijk) 

worden gegeven. Na toediening komen de cytostatica in het bloed en worden door nagenoeg het hele lichaam 

verspreid. Daardoor kunnen de cytostatica behalve op de tumor ook op eventuele kankercellen elders in het lichaam 

grijpen. Meestal worden ze gedurende een dag of een aantal dagen toegediend volgens een vast schema. Hierna 

volgt een rustperiode van een tot enkele weken. U krijgt dan geen cytostatica. Een dergelijk schema met daarna een 

rustperiode heet een cytostaticakuur. Zo’n kuur wordt een aantal keer herhaald. Cytostatica tasten naast 

kankercellen ook gezonde cellen aan. Daardoor kunnen bijwerkingen optreden. Wanneer u behandeld gaat worden 

met chemotherapie krijgt u een informatiegesprek met de oncologieverpleegkundige op afdeling 4A. In dit gesprek 

krijgt u verdere informatie over uw specifieke kuur en ontvangt u de behandelwijzer chemotherapie. 

 
Targeted therapie 

Recent ontwikkelde medicijnen (monoklonale antilichamen) worden soms in combinatie met chemotherapie 

gegeven, en soms alleen als monotherapie of onderhoudstherapie. Ze worden ook wel aangeduid als Targeted 

therapie. Targeted therapie heeft een meer doelgerichte (op de tumorcel of target gerichte) werking. De 

geneesmiddelen richten zich tegen specifieke afwijkingen die een rol spelen in de ontwikkeling en groei van kanker.  

 

Deze afwijkingen kunnen aan de oppervlakte van de kankercellen zitten, maar dit kunnen ook groeifactoren zijn die 

de tumor aanzetten tot groeien of die de groei van bloedvaten naar de tumor stimuleert.  

 

Wanneer u behandeld gaat worden met targeted therapie krijgt u een informatiegesprek met de 

oncologieverpleegkundige op afdeling 4A. In dit gesprek krijgt u verdere informatie over uw specifieke kuur. 



  

 
Toestemming 

U beslist zelf of gestart wordt met de behandeling en geeft hiervoor toestemming. Wilt u er eerst over nadenken? 

Zeg dit tegen uw arts en spreek af wanneer en hoe u uw beslissing laat weten. Het is mogelijk om een andere arts te 

raadplegen (second opinion). Maak dit bespreekbaar met uw behandelend arts zodat deze uw gegevens beschikbaar 

kan stellen.  

 

Belangrijk: informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de kosten voor een second opinion. 

 
Complementaire zorg / alternatieve behandelingen 

De behandeling die u in het ziekenhuis aangeboden krijgt, wordt reguliere behandeling genoemd. Daarnaast vinden 

veel mensen het fijn om zelf iets te kunnen doen aan een vorm van behandeling. Dit wordt complementaire zorg 

genoemd. Er worden verschillende termen gebruikt voor complementaire zorg, zoals ‘alternatieve behandelingen’ of 

‘aanvullende behandelingen’. Het verschil in benaming kan verwarrend zijn, maar het komt erop neer dat 

complementaire zorg een zorg is die aanvullend op de ziekenhuisbehandeling wordt gegeven.  

 

Complementaire zorg gaat uit van een holistische benadering (kijken naar het geheel), waarbij de zorg de 

lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en sociale behoeften omvat. Complementaire zorg kan vermindering 

geven van klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slaapproblemen. Complementaire zorg 

is niet klachtgericht, maar gezondheidsgericht.  

 

Onder de vlag complementaire zorg vinden we bijvoorbeeld op internet een scala aan alternatieve geneeswijzen, 

complementaire behandelingen en andere aanvullende vormen van (gezondheids)zorg. Wanneer u een 

complementaire behandeling overweegt, is het van belang dat u zelf beoordeelt wat bij u past en wat voor u goed 

voelt.  
 
Actief aan de slag 

Complementaire zorg staat steeds meer in de belangstelling, zowel bij zorgvragers als bij zorgverleners. Wanneer u 

kiest voor een complementaire behandeling, is het van belang dat u uw behandelaars op de hoogte houdt van deze 

behandeling.  

 

Informeer goed bij de complementaire behandelaar naar het doel en de kosten van de behandeling. Wanneer er 

grote bedragen gevraagd worden voor behandeling, is het raadzaam om hier kritisch naar te kijken. Daarnaast kan 

het zinvol zijn om bij uw zorgverzekering te informeren in hoeverre u de kosten van de complementaire zorg 

vergoed krijgt. 

 

De meeste complementaire therapeuten zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. Op de website van de 

verschillende verenigingen kun je de eisen voor de therapeuten lezen. Uw zorgverzekeraar heeft een lijst met 

beroepsverenigingen die vergoed worden door de verzekeraar.  

 

Informatiebronnen voor patiënten:  

Op internet zijn verschillende aanbieders van complementaire zorg te vinden. Op onderstaande websites kunt u in 

ieder geval meer informatie vinden: 
 
● www.complementairezorg.nl   
● www.vanpraaginstituut.nl   
● www.kanker.nl  
● www.kanker-actueel.nl  
● www.diagnose-kanker.nl  

 

http://www.complementairezorg.nl/
http://www.vanpraaginstituut.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.kanker-actueel.nl/
http://www.diagnose-kanker.nl/


  

U kunt ook terecht bij inloophuis ‘De Cirkel’ voor meer informatie over complementaire zorg. Via de website 

www.inloophuisdecirkel.nl kunt u contactgegevens vinden. Daar kunt u literatuur vinden over complementaire 

therapieën en kunt u uw vragen stellen aan lotgenoten die zich verdiept hebben in aanvullende therapieën en 

kanker.  

 
Vragen 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd stellen aan uw 

behandeld arts of de verpleegkundig specialist oncologie.   

 
Meer informatie 

Meer informatie over de verschillende behandelingsmogelijkheden vindt u ook in de folders ‘Chemotherapie’ en 

‘Radiotherapie’ van het KWF. 

  



  

Vermoeidheid bij of na kanker 

 

Vermoeidheid bij of na kanker komt veel voor. Bijna iedereen heeft er tijdens de behandeling last van. Ongeveer één 

op de drie patiënten blijft ook na de behandeling langdurig erg moe. De kanker en de behandeling veroorzaken 

aanvankelijk de vermoeidheid. Maar ook als er geen lichamelijke oorzaken voor vermoeidheid meer zijn, kan iemand 

moe blijven. Daar zijn verschillende verklaringen voor.  

 

Algemene verklaringen: 
●   Bijwerkingen  

Tijdens de ziekte en de behandelingen krijgt een lichaam het zwaar te verduren. Het kost energie om te vechten 

tegen kanker en te herstellen van de behandeling. Ook kan de behandeling nawerkingen hebben waardoor u 

moe blijft.  

 
●   Angst  

Door de kanker kunt u angstiger zijn geworden. Eén van de meest voorkomende manieren om met angst om te 

gaan, is er zo min mogelijk aan proberen te denken. Vaak helpt dat, maar soms kost het wegduwen van de angst 

zoveel energie dat u daar erg moe van wordt. Het helpt om te ontdekken hoe u met angst omgaat. Dan kunt u 

vervolgens andere manieren leren. Hierdoor kan uw vermoeidheid afnemen. 

 
●   Slaap  

Onzekerheid, onrust, angst en verdriet kunnen maken dat iemand slecht slaapt. Zo kan een verstoord 

slaappatroon ontstaan. Uw ‘biologische klok’, die bepaalt wanneer u slaperig bent of wakker wordt, raakt dan 

van slag. U kunt deze biologische klok weer in een normaal ritme brengen door gedurende langere tijd op vaste 

tijdstippen te gaan slapen en op te staan. Om een goed ritme te krijgen is het beter om overdag niet te slapen, 

maar zo nodig wel te rusten. Om in slaap te vallen kan het helpen een ontspanningsoefening te doen. 

 
●   Piekeren 

Ook piekeren over uw vermoeidheid maakt moe.  

 
●   Activiteiten 

Het helpt om de pieken van uw activiteiten eraf te halen en uw bezigheden rustig op te bouwen. Dit kan in kleine 

stapjes en met veel afwisseling in uw lichamelijke, sociale en geestelijke bezigheden. 

 
●   Omgeving 

De omgeving ‘vergeet’ misschien op den duur dat u ziek bent geweest en denkt dat alles weer is zoals daarvoor. 

Het is vaak moeilijk duidelijk te maken wat er precies voor u veranderd is. Het kan helpen als u zelf duidelijk 

weet wat u hoopt, verwacht en graag wilt. Ook kan het helpen om te leren aangeven wat uw grenzen zijn. 

 

Met begeleiding is het mogelijk te ontdekken welke factoren de vermoeidheid in stand houden en wordt het 

mogelijk om hier anders mee om te gaan. Hierdoor kan herstel mogelijk worden of kunt u beter met de 

vermoeidheid om gaan. Het Elkerliek biedt verschillende revalidatieprogramma's aan om onder andere aan de slag 

te gaan met uw vermoeidheid. Afhankelijk van uw situatie wordt gekeken welk programma het beste bij u past: 

 

  
  



  

Revalidatie 
 

In dit hoofdstuk leest u over revalidatieprogramma’s bij of na  

de diagnose kanker. Informeer bij het ziekenhuis naar de mogelijkheden voor vergoeding van oncologische 

revalidatie en of u hiervoor in aanmerking komt.  

 
Cytofys: Fysiotherapie gedurende de periode van chemotherapie/radiotherapie  
● Voor deelnemers die worden behandeld met chemotherapie/radiotherapie. 
● Beweegprogramma: twee keer per week één uur in het Elkerliek, locatie Helmond of Deurne.  
● Start één maand voor de behandeling met chemotherapie en duurt tot één maand na de behandeling. 
● Intake en begeleiding door een fysiotherapeut oncologie.  

 

Vergoeding 

Vanuit de aanvullende verzekering fysiotherapie, afhankelijk van uw zorgverzekering. Hiervoor heeft u een 

verwijzing nodig van uw oncoloog.  

 
Oncofys: Fysiotherapie bij een chronische vorm van kanker 
● Voor deelnemers met een chronische vorm van kanker. 
● Beweegprogramma: twee keer per week één uur (gedurende  

12 weken) in het Elkerliek, locatie Helmond of Deurne.  
● Intake en begeleiding door een fysiotherapeut oncologie.  

 
Vergoeding 

Vanuit de aanvullende verzekering fysiotherapie, afhankelijk van  

de voorwaarden van uw zorgverzekering. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw oncoloog of huisarts. 

 
  



  

Leven in Balans 
● Voor deelnemers met een chronische vorm van kanker. 
● Beweegprogramma: twee keer per week één uur (gedurende  

8 tot 12 weken) in het Elkerliek, locatie Deurne.  
● Intake en begeleiding door een fysiotherapeut oncologie, een maatschappelijk werker oncologie en/of 

oncologieverpleegkundige. 
● Zes themabijeenkomsten waarvan vier met een vaste groep deelnemers en twee voor de partners (zonder 

deelnemers). Uitwisseling over beleving en verwerking van de ziekte in de chronische fase.  

 

Elke bijeenkomst duurt 1 uur en 45 minuten en vindt plaats in Inloophuis de Cirkel. Onderwerpen die aan de orde 

komen zijn:  

- Niet meer beter worden en dan?  

- Wat betekent dit voor mijzelf en mijn omgeving?  

  Vermoeidheid hoe ga ik daar mee om?  

- Begeleiding door een maatschappelijk werker oncologie en een verpleegkundige oncologie.  

 

Vergoeding 

Vanuit de aanvullende verzekering fysiotherapie, afhankelijk van de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering. 

Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw oncoloog. 

 
Meer informatie 

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u contact opnemen met het 

secretariaat Sport Medisch Adviescentrum (SMA),  

T: 0492 - 59 59 66 

E: secretariaatsma@elkerliek.nl   

I: www.elkerliek.nl/oncologischerevalidatie    

 
  

mailto:secretariaatsma@elkerliek.nl
http://www.elkerliek.nl/oncologischerevalidatie


  

Oncologische nazorg  
● Voor deelnemers waarbij de behandeling (gericht op genezing) is afgerond. 
● Intake door de sportarts die samen met u een persoonlijk programma opstelt. 
● Beweegprogramma: 2 x per week, 1 uur (gedurende 8-12 weken) in het Elkerliek ziekenhuis, locatie Helmond of 

Deurne. 
● Vier informatiebijeenkomsten voor deelnemer en partner/familielid. 

 

Elke bijeenkomst duurt ongeveer 60 minuten. De bijeenkomsten hebben een open karakter. Onderwerpen tijdens de 

bijeenkomsten zijn: bewegen en voeding, sociale steun, vermoeidheid, werk en werkhervatting. U kunt afhankelijk 

van het onderwerp en interesse aansluiten. De bijeenkomsten zijn in het Elkerliek ziekenhuis, locatie Helmond.  

 

Of: 

 
● Zes themabijeenkomsten met een vaste groep deelnemers, uitwisseling over beleving en verwerking van de 

ziekte.  

 

Elke bijeenkomst duurt 1 uur en 45 minuten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: kennismaking en 

uitwisseling, vermoeidheid, omgaan met spanning en angst, sociale steun, intimiteit, werk en werkhervatting. De 

bijeenkomst wordt begeleid door een maatschappelijk werker oncologie en een verpleegkundige oncologie.  De 

bijeenkomsten zijn in het Elkerliek ziekenhuis, locatie Deurne.  

 

Vergoeding 

Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor vergoeding van oncologische revalidatie en of u hiervoor in 

aanmerking komt.  

 

  
  



  

Pijn bij kanker 
 

Over pijn bij kanker bestaan veel misverstanden. Niet alle patiënten met kanker krijgen pijn, maar dit kan wel. Het 

gebeurt regelmatig dat deze pijn niet voldoende behandeld wordt. Dit komt onder andere doordat patiënten 

terughoudend zijn in het bespreken van hun pijn met de zorgverleners. De zorgverleners onderschatten vaak de 

ernst van de pijnklachten en de benodigde behandeling. Het is echter van groot belang pijn zo goed mogelijk te 

behandelen.  

 
Wat is pijn 

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel. Er treedt een pijnprikkel op, bijvoorbeeld omdat een tumor op een zenuw drukt. 

Deze pijnprikkel gaat via de zenuwbanen naar de hersenen. Er komt als het ware een verbinding tot stand tussen de 

pijnlijke plaats en de hersenen. Daardoor voelt u pijn. Maar er zitten, naast lichamelijke, ook emotionele en sociale 

kanten aan pijn. Iedereen ervaart pijn op een andere manier. De vraag ‘wat is pijn?’ kunt u dus zelf het beste 

beantwoorden. U alleen voelt de pijn en ervaart de gevolgen ervan in uw dagelijks leven. 

 
Pijnmeting 

Om te voorkomen dat uw pijnklachten niet tijdig onderkend worden, wordt regelmatig aan u gevraagd om uw pijn 

een cijfer te geven. Afhankelijk van het cijfer dat u toekent aan de pijn, kunnen acties uitgezet worden om deze pijn 

te bestrijden.  

 

Het meten van pijn gaat als volgt; u geeft een cijfer tussen 0 en 10. Het cijfer 0 betekent dat u geen pijn heeft, het 

cijfer 10 betekent de ergste pijn die u zich kunt voorstellen. Het gaat om de pijn die u ervaart. 

 
● Wanneer u geen pijn heeft, kunt u dat aangeven met een 0. 
● Als u bijvoorbeeld denkt dat uw pijn een 5 is, dan geeft u ook een 5. Ook al denkt u dat een ander daar een 3 of 

een 7 voor zou geven. 
● Heeft u weinig pijn, dan kunt u kiezen voor een cijfer tussen de 1 en de 4. 
● Bij veel pijn kunt u een cijfer geven tussen de 7 en de 10. 

 

 
 
Omschrijving van de pijn 
● Het gevoel van pijn: 

Niet iedere pijn is hetzelfde en daarbij kan pijn wisselend aanwezig zijn. Pijn kan ontstaan bij bepaalde houdingen 

en/of activiteiten. Het is belangrijk om na te gaan hoe u deze pijn zou kunnen omschrijven. Denk hierbij aan 

termen als: opflikkerend, prikkelend, drukkend, flitsend, stekend, knellend, schietend, doorborend, snoerend, 

branderig, scherp, zeurend, brandend, snijdend, knagend, vlammend, messcherp en/of hardnekkig. 
● De plaats(en) van pijn: 

Pijn kan op 1 of meerdere plaatsen aanwezig zijn. Geef duidelijk aan waar bij u de pijnklachten aanwezig zijn. 
● Houding en/of activiteit bij pijn: 

Probeer bij de ervaring van pijn of een toename aan pijnklachten vast te stellen of een bepaalde houding en/of 

activiteit hier toe bijdraagt.  
● Momenten van pijn: 

Het kan ook zijn dat u alleen op bepaalde momenten pijnklachten of een toename van pijnklachten heeft. 



  

Verlichtende factoren bij pijn 

Omdat u zelf de pijn voelt, kijkt u ook zelf wat u mogelijk het beste helpt. Hierbij kunt u denken aan het aannemen 

van een bepaalde houding, gebruik van een kussen, het nemen van een warme douche, etc. De zorgverlener hoort 

graag van u wat helpt.  

 

Het kan zijn dat u medicatie gebruikt om uw pijn te bestrijden. Laat uw zorgverlener altijd weten welke medicatie u 

gebruikt tegen uw pijn. 

 
Belemmerende factoren bij pijn 

Pijnklachten kunnen belemmerend zijn in uw doen en laten. De zorgverlener hoort graag welk effect de pijn heeft op 

uw dagelijks leven, maar ook op uw welbevinden.  

 
Behandeling van pijn 

Bij het behandelen van pijnklachten wordt eerst gekeken naar de oorzaak van de pijn en of deze kan worden 

weggenomen. Wanneer de oorzaak van de pijn niet behandeld kan worden, wordt gekeken naar mogelijkheden om 

de pijn te verminderen en/of dragelijker te maken.  

 

De meest voorkomende manier van pijnbestrijding is het gebruik van pijnstillende medicijnen. Deze onderdrukken 

de pijn, maar nemen de oorzaak van de pijn niet weg. Ze kunnen in verschillende vormen en combinaties worden 

ingenomen of worden toegediend (tablet, drank, pleister, pompje). Als de pijnstiller werkt, wordt het gevoel van pijn 

minder, maar zodra deze is uitgewerkt komt de pijn weer terug.  

 

Wanneer u pijnstillende medicijnen gebruikt is het van belang dat u deze gebruikt volgens het voorschrift van uw 

arts.  

 

Wanneer u regelmatig pijnstillende medicijnen gebruikt, is het van belang dat u uw zorgverlener op de hoogte 

brengt van wat u aan medicijnen gebruikt. Daarnaast is het van belang om uw zorgverlener(s) te laten weten 

wanneer u het moeilijk vindt om medicijnen te gebruiken.  

 

Uw behandelend arts draagt zorg voor een goede pijnbehandeling. Echter, wanneer de behandeling van uw 

pijnklachten onvoldoende effect heeft, kan uw arts u verwijzen naar één van de pijnspecialisten van het Elkerliek.  

 

Het helpt als u de pijn en medicatie-inname opschrijft in een pijndagboek. Dat geeft een helder beeld tussen 

activiteit, pijn en medicatie-inname met het effect. Deze informatie kan uw zorgverlener helpen om de pijnmedicatie 

weer beter op uw behoeften af te stemmen. 

 

  
  



  

Voeding 
 

Een behandeling bij kanker kan veel van uw lichaam vergen. Uw lichaam heeft nu meer vocht, energie, eiwitten en 

voedingsstoffen nodig dan normaal. Terwijl tegelijkertijd juist uw eetlust kan afnemen door de ziekte en 

bijwerkingen van de behandeling. Ook kan uw smaak en reuk veranderen. Eten dat u voorheen lekker vond kan 

opeens minder smaken en omgekeerd. Ongewenst gewichtsverlies kan optreden en heeft invloed op uw 

voedingstoestand, waardoor u zich moe en lusteloos voelt. Het is belangrijk om op gewicht te blijven en 

gewichtsverlies te voorkomen. Een goed gewicht betekent meer energie, minder kans op complicaties en een 

verbeterde levenskwaliteit. 

 
Signalen waarop u kunt letten 
● Ongewenst gewichtsverlies. Dit betekent dat u in de laatste maand meer dan drie kilo bent afgevallen of in de 

laatste zes maanden meer dan zes kilo bent afgevallen. 
● Veranderende voedselinname, gebrek aan eetlust gedurende meer dan vijf dagen. 

 
Voedingsadviezen 
● Bij gewichtsverlies is in eerste instantie een gezonde basisvoeding (voldoende brood, melkproducten, vers fruit 

en een warme maaltijd) belangrijk. 
● Eet goed verdeeld over de dag. Probeer zes tot achtmaal per dag iets te eten.  
● Probeer veel verschillende producten uit. Varieer in hartig en zoet, koud en warme gerechten. 
● Als u last hebt van smaakveranderingen voeg dan smaakmakers toe, zoals suiker, honing, kruiden, specerijen en 

citroen. 
● Het is belangrijk dat u goed drinkt, maar koffie, thee, water en bouillon leveren weinig energie en 

voedingsstoffen. Frisdranken, vruchtensappen en zuivel bevatten meer energie.  
  



  

Probeer er altijd iets kleins bij te eten zoals een koek, beschuit met beleg of cracker met beleg. 
● Laat dranken en gerechten er 'smakelijk' uit zien. 
● Eet of drink datgene wat u op dat moment het meest aanspreekt. 
● Gebruik geen magere of halvaproducten. 

 
Diëtist 

Als er sprake is van een verslechtering van uw voedingstoestand kunt u uw arts vragen om een verwijzing naar een 

diëtist. Zij geeft gerichte adviezen over uw voeding en kan zo nodig extra bijvoeding voorschrijven. De afdeling 

diëtetiek heeft elke werkdag een telefonisch spreekuur, van 8.15 tot 10.00 uur. 

 
Bijvoeding 

Bijvoeding in de vorm van drinkvoeding kan helpen gewichtsverlies tegen te gaan. Het is vloeibaar en kant-en-klaar 

voor gebruik. Drinkvoeding bevat belangrijke voedingsstoffen die uw lichaam nodig heeft om te kunnen 

functioneren. Daarnaast zorgen deze voedingsstoffen, waaronder energie, voor een betere conditie en weerstand. In 

de meeste gevallen wordt drinkvoeding geadviseerd als aanvulling op de gewone maaltijd. Dat betekent dat u naast 

uw ontbijt, lunch en avondmaaltijd als tussendoortje drinkvoeding neemt. Uw diëtist kan u hierover verder 

informeren. Vraag ook bij uw zorgverzekering na of u in aanmerking komt voor een vergoeding. 

 
Meer informatie 

Meer informatie over voeding vindt u in de KWF folder 'Voeding bij kanker' en op de volgende websites:   
● www.kanker.nl (via zoekterm ‘voeding’) 
● www.kanker.nl/bibliotheek/voeding/gevolgen--2/648-voeding 
● http://voedingenkankerinfo.nl 
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Nazorg 
 
Het nazorgteam 

Nadat patiënten medisch uitbehandeld zijn, verlaten zij het ziekenhuis terwijl er soms nog extra zorg thuis nodig is. 

Of dat men moet worden overgeplaatst naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Om alle zaken rondom de zorg thuis 

of de overplaatsing zo goed mogelijk te laten verlopen, kan een nazorgmedewerker worden ingeschakeld. 

 

Het Nazorgteam bestaat uit nazorgmedewerkers die óf maatschappelijk werker óf transferverpleegkundige zijn. 

De nazorgmedewerker beoordeelt bij iedere bij haar aangemelde patiënt welke mogelijkheden van zorg er zijn 

binnen de geldende wet- en regelgeving. 

 

Bij medisch technische handelingen wordt een transferverpleegkundige gevraagd om uw nazorg te regelen. Zijn er 

problemen op het psychosociale vlak dan regelt de maatschappelijk werker uw nazorg. Bij overige vragen kunnen zij 

beiden uw hulpvraag behandelen.  

 
Om welke zorg gaat het 

Heeft u na uw ziekenhuisopname hulp nodig bij: 

• wassen en/of aankleden, verpleging, huishoudelijke hulp, hulp bij maaltijden 

• hulpmiddelen vanuit AWBZ en/of ZVW 

• tijdelijke of blijvende opname, dag-/groepsopvang in een verzorgingshuis 

• dagbehandeling, tijdelijke of blijvende opname in een verpleeghuis, 

• terminale zorg thuis of elders/hospice 

• opvang bij psychosociale nood of ondersteuning thuis 

dan kan de hulp van het nazorgteam worden aangevraagd.  

 

Naast de hulpverleners uit het ziekenhuis kunt u zelf of kan iemand van uw familie een beroep doen op de 

medewerker van het nazorgteam. Meer informatie vindt u in de folders ‘Nazorgteam’ en ‘Hulp thuis na ontslag’ of 

op onze website onder tabblad afdelingen ‘Vertrek en nazorg’  

 
Beoordeling zorgbehoefte 

De nazorgmedewerker zal in een gesprek met u, persoonlijk of telefonisch, nader bepalen welke zorg nodig is. In dit 

gesprek krijgt u informatie en wordt de zorgvraag geïnventariseerd. Indien nodig wordt er een indicatie aangevraagd 

bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en/of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) via de gemeente 

waar u woont. Ook wordt met u besproken welke zorgaanbieders uw voorkeur hebben. 

 
Begeleiding thuis 

Er zijn mogelijkheden om u thuis te begeleiden. Een van de mogelijkheden is het aanvragen van een AIV (Advies-, 

Instructie- en/of Voorlichtingsbezoek) huisbezoek door de wijkverpleegkundige. Informeer naar de mogelijkheden bij 

uw thuiszorgorganisatie. U kunt hierbij ook denken aan vrijwilligerszorg, zoals buddyzorg of professionele 

ondersteuning. 

 

Vrijwilligers zijn niet bedoeld als zorgbieders, maar kunnen een aanvulling zijn in wat u nodig heeft. Denk 

bijvoorbeeld aan samen boodschappen doen, een wandeling maken of gewoon een praatje maken. De LEV-groep 

heeft hier een ruim aanbod in. U kunt contact met hen opnemen via www.levgroep.nl. Daarnaast is er ook in de 

regio Helmond een vrijwilligerscentrale Helmond voor elkaar, www.helmondvoorelkaar.nl. Meer informatie vindt u 

in de folder ‘Advies-, Instructie- en/of Voorlichtingsbezoek door de wijkverpleegkundige’.  
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Aanvullende zorg 
 

De ziekte kanker kan uw leven in korte tijd ingrijpend veranderen. Naast de lichamelijke problemen die zich 

voordoen, krijgt u ook emotioneel nogal wat te verwerken. Hieronder wordt uitgelegd bij wie u terecht kunt met 

vragen. Voor de meeste mogelijkheden betreffende hulpverlening geldt dat er geen kosten aan zijn verbonden. Als 

dit wel het geval is dan kunt u uw zorgverzekeraar hierover raadplegen.  

 
De Lastmeter  

Het Elkerliek maakt gebruik van de ‘lastmeter’. Dit is een vragenlijst gericht op diverse klachten op praktisch, sociaal, 

psychisch, spiritueel en fysiek gebied. De lastmeter wordt periodiek uitgereikt aan en ingevuld door de patiënt. 

Samen met uw zorgverlener worden uw antwoorden besproken en wordt beoordeeld of aanvullende begeleiding 

gewenst is. Het is ook mogelijk om de lastmeter online in te vullen op www.elkerliek.nl/lastmeter. De print kunt u 

meenemen naar uw afspraak in het ziekenhuis 

 
Medisch maatschappelijk werker oncologie  

De ziekte kanker heeft vaak grote gevolgen. Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, kan er veel veranderen in uw 

leven. Lichamelijk maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, boosheid en verdriet zijn 

emoties die u parten kunnen spelen. De ziekte kan ook vragen oproepen zoals: Waarom ik? Hoe moet het nu verder, 

met mijn partner, met mijn kinderen? Uw ziekte en/of de behandeling kan invloed hebben op uzelf en de relatie met 

uw partner. De medisch maatschappelijk werker oncologie biedt begeleiding bij de verwerking van uw ziekte, angst 

en/of verdriet, zorgen over thuis, werk en hoe het nu verder moet. De medisch maatschappelijk werker heeft oog 

voor de veranderingen in uw leven en biedt ondersteuning bij het zoeken naar een nieuw evenwicht, waarbij er altijd 

een relatie met uw gezondheidssituatie is. U kunt alleen of samen met uw partner en/of belangrijke naaste(n) deze 

gesprekken voeren. Het is mogelijk de begeleiding op ieder moment te starten, direct na de uitslag maar ook tijdens 

of na de behandeling. De begeleiding kan kort- of langdurend zijn. Omdat kanker ook uw dierbaren raakt, kunnen zij 

eveneens een beroep doen op het maatschappelijk werk.  

 

Medisch psycholoog  

Lichamelijk ziek zijn heeft dikwijls invloed op iemands psychisch functioneren. Het kan gevoelens van angst of 

somberheid teweeg brengen. Ook kan het gevolgen hebben op gebieden als uw zelfbeeld, eigenwaarde, 

afhankelijkheid, seksualiteit, het omgaan met naasten, werkhervatting en het uitvoeren van bezigheden. U kunt een 

onbalans ervaren in datgene wat u aankunt en datgene waar u mee wordt geconfronteerd. In gesprek met de 

psycholoog brengt u samen uw problemen in kaart en krijgt u hulp in het omgaan met uw klachten.  

 
Geestelijk verzorger  

De diagnose kanker kan zeer ingrijpend zijn in iemands leven. Gedachten over de betekenis van het leven, de relaties 

met anderen en de eindigheid van het bestaan hangen daar nauw mee samen. Vanzelfsprekend zijn er ook zorgen 

over de toekomst, afhankelijkheid, de balans opmaken van het leven: wat wil/moet ik nog doen? Ook kun je voor 

ingrijpende keuzes komen te staan, wat kan zorgen voor verwarring en twijfel: Wat is goed voor mij? Is wat de 

dokter wil ook wat ik wil? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe bespreek ik een en ander met de mensen die me lief 

zijn? Een geestelijk verzorger biedt bij dat alles steun en begeleiding, ongeacht geloof of levensopvatting.  

 

Ergotherapie  

U kunt bij een ergotherapeut terecht voor problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel hierbij 

is om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Op deze manier kan de kwaliteit van leven verbeteren. Samen 

met de ergotherapeut werkt u aan persoonlijk gekozen doelen. Bijvoorbeeld als u door vermoeidheidsklachten niet 

meer kan toekomen aan bezigheden en hobby’s waar u plezier aan beleeft. Het werken aan deze doelen heeft een 

positief effect op het gevoel van welbevinden en kan ook weer bijdragen aan opbouwen van uw conditie.  

 

 



  

Specifieke aandachtsgebieden zijn:   
● vermoeidheid;  
● mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid;  
● cognitie (denk aan aandacht, geheugen, planning en organisatie);  pijn;  
● opbouwen van terugkeer naar werk;   
● voorzieningen en hulpmiddelen;  
● handfunctieproblemen;   
● decubitus (beschadiging van de huid);  
● overbelasting mantelzorger.  

 

Samen met u en uw partner/mantelzorger inventariseert de ergotherapeut:  
● welke beperkingen er zijn;  
● waar interesses en behoeften liggen om activiteiten weer zelf uit te voeren.  

 

Dit wordt besproken tijdens een intakegesprek en vervolgens gaat u met de doelen aan de slag. De behandeling kan 

in het ziekenhuis of indien nodig bij u thuis plaatsvinden. Eventueel verwijzen wij u door naar ergotherapie collega’s 

bij u in de buurt. 
 
Look Good .... Feel Better 

Een goed verzorgd uiterlijk draagt bij aan uw zelfvertrouwen. Look Good… Feel Better geeft op een positieve manier 

praktische informatie en advies over uiterlijke verzorging bij kanker. Dit doen ze door het geven van workshops, 

individuele behandelingen en het verstrekken van informatie en tips en adviezen. Het Elkerliek ziekenhuis biedt deze 

workshop in samenwerking met de inloophuizen ‘De Cirkel’ en ‘De Eik’ aan. Voor deelname dient u zich aan te 

melden. U heeft hiervoor een voucher nodig. Meer informatie en de voucher vindt u in de folder Look Good …. Feel 

Better, welke is toegevoegd aan deze map. Voor verdere informatie zie: www.lookgoodfeelbetter.nl. 

 
Lotgenotencontact 

U kunt zelf contact opnemen met een patiëntenvereniging of met lotgenoten; adressen vindt u op www.nfk.nl. U 

kunt ook bellen naar de www.kanker.nl infolijn, telefoonnummer 0800 - 022 66 22. 

 

Voor lotgenotencontact kunt u terecht bij patiëntenverenigingen, maar u kunt ook eens binnenlopen bij een 

inloophuis. Een inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar een luisterend oor geboden wordt aan 

mensen met kanker, hun naasten en (eventueel) hun nabestaanden. In deze regio kunt u gebruik maken van: 

• Inloophuis De Cirkel in Helmond www.inloophuisdecirkel.nl   

• Inloophuis De Eik in Eindhoven www.inloophuis-de-eik.nl  

• Toon Hermans Huis in Venlo www.toonhermanshuisvenlo.nl   

 
Symptoombestrijding en palliatieve zorg 

Palliatieve zorg is de zorg gericht op het behouden van een goede kwaliteit van leven voor patiënten bij wie geen 

genezing meer mogelijk is. Palliatieve zorg kan gelijktijdig met een behandeltraject voor kanker. Het houdt zich 

specifiek bezig met het bestrijden van klachten zoals pijn, misselijkheid, onzekerheid, angst en vragen over de 

toekomst.  

 

De laatste jaren zijn de mogelijkheden in bestrijding van lichamelijke en geestelijke klachten enorm toegenomen. In 

het Elkerliek is hiervoor een gespecialiseerd team werkzaam, bestaande uit een gespecialiseerde arts en een 

verpleegkundig specialist. Uw behandelend specialist kan in overleg met u het team inschakelen. Ook 

verpleegkundigen (in het ziekenhuis en van de thuiszorg) en uw huisarts kunnen een beroep doen op deze expertise. 
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Begeleiding thuis 

Er zijn mogelijkheden om u thuis te begeleiden. Een van de mogelijkheden is het aanvragen van een AIV (Advies-, 

Instructie- en/of Voorlichtingsbezoek) huisbezoek door de wijkverpleegkundige.  Informeer naar de mogelijkheden 

bij uw thuiszorgorganisatie. U kunt hierbij ook denken aan vrijwilligerszorg zoals buddyzorg of professionele 

ondersteuning. Meer informatie vindt u in de folder ‘Advies-, Instructie- en/of Voorlichtingsbezoek door de 

wijkverpleegkundige’. 

 

  

  

 

 
  



  

Aanvullende informatie 

 
Meer informatie: 

Hebben u of uw naasten behoefte aan meer (achtergrond)informatie dan adviseren wij onderstaande 

informatiebronnen. 

 
KWF Kankerbestrijding 

www.kwf.nl  

Veel informatiefolders van het KWF zijn ook te verkrijgen bij de verpleegkundig specialist. 

 
Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 

T. 088 - 002 97 77 

E. secretariaat@nfk.nl   

I. www.nfk.nl   

 
Kanker.nl (online platform met informatie over kanker) 

T. 0800 - 022 66 22 

E. infolijn@kanker.nl   

I. www.kanker.nl   

 
Stichting diagnose kanker (SDK) 

T. 0227 - 54 77 00 

I. www.diagnose-kanker.nl    

 
Maag-Lever-Darm Stichting 

T. 033 - 752 35 00 

E. info@mdls.nl   

I. www.mlds.nl/kanker/darmkanker   

 
Nederlandse Stomavereniging 

T. 030 – 634 39 10 

E. info@stomavereniging.nl   

I. www.stomavereniging.nl   

 
Stichting voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal (SPKS) 

T. 0800 - 022 66 22 

E.  secretariaat@spks.nl   

I.   www.spks.nl   
 
Stichting Lynch Polyposis  

T. 088 - 002 97 77 

E. info@lynch-polyposis.nl   

I. www.lynch-polyposis.nl   

 
Websites 

• www.chirurgenoperatie.nl  

• www.stomaatje.nl   

• www.kankeroperatie.nl   

 

mailto:secretariaat@nfk.nl
http://www.nfk.nl/
mailto:infolijn@kanker.nl
http://www.kanker.nl/
http://www.diagnose-kanker.nl/
mailto:info@mdls.nl
http://www.mlds.nl/kanker/darmkanker
mailto:info@stomavereniging.nl
http://www.stomavereniging.nl/
mailto:secretariaat@spks.nl
http://www.spks.nl/
mailto:info@lynch-polyposis.nl
http://www.lynch-polyposis.nl/
http://www.chirurgenoperatie.nl/
http://www.stomaatje.nl/
http://www.kankeroperatie.nl/
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Telefoonnummers en adressen 
 
 
 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
T: 0492 – 59 55 55 

Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
T: 0493 – 32 88 88 

Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
T: 0492 – 59 55 55 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


