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In de vorige editie van Doorgang stond al de aankondiging: 
‘Doorgang verandert’. Inderdaad een andere vormgeving 
en redactie. 

Graag stel ik me kort voor. Mijn naam is Jolanda Thelosen. In 2010 
ben ik als vrijwilliger bij SPKS betrokken geraakt. Jaren later ook 
als betaalde kracht. Je kent mij misschien niet, maar mijn werk heb 
je waarschijnlijk wel eerder gezien. Zoals de SPKS-nieuwsbrief en 
website. Recent mocht ik meewerken aan de nieuwe brochures van 
SPKS en nu werk ik dus mee aan dit magazine.

In deze Doorgang vertelt Leny Rouma over haar ervaringen met 
magnesium. Ze kreeg het eigenlijk bij toeval en sinds zij magnesium 
slikt, heeft zij nauwelijks nog last van dumping. Zij deelt haar 
ervaring in de hoop dat het ook anderen kan helpen.

Een andere klacht die veel mensen na chemotherapie of doelgerichte 
behandeling ervaren is last van zenuwen (neuropathie). Klachten 
zoals tintelingen en een verdoofd gevoel kunnen problemen geven bij 
alledaagse handelingen. Mensen die deelnamen aan het onderzoek 
over neuropathie gaven informatie hoe zij deze klachten proberen te 
verminderen.

Verderop in dit magazine vertelt Hanneke van Laarhoven over de 
ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van maag- en 
slokdarmkanker, zoals immuuntherapie. Ook licht zij het belang van 
chemotherapie toe.

Misschien roepen de artikelen in deze Doorgang vragen bij je op. 
Laat het ons gerust weten. Wellicht kunnen we op zoek en in een 
volgende editie van Doorgang meer antwoorden geven. 
Ook als je jouw ervaringen wilt delen, horen wij dat graag. Met het 
delen van jouw ervaringen help je anderen. Je kunt ons bereiken via 
hoofdredactie@spks.nl. 

Jolanda Thelosen.

Van de 
redactie
Jolanda Thelosen
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Nieuws van het bestuur

Expertzorg houdt onze aandacht. 
Nog steeds zijn er verschillen 
tussen ziekenhuizen, die van invloed 
zijn op de overlevingskansen en op 
de kwaliteit van leven van mensen 
met maag- of slokdarmkanker. 

Aanvankelijk keken we alleen 
naar de kwaliteit van zorg in de 
individuele ziekenhuizen. Maar 
ziekenhuizen organiseren de zorg 
voor mensen met kanker steeds 
meer in regionale netwerken. 
Daarom richt SPKS zich nu ook op 
de organisatie van de zorg in die 
netwerken. Hoe wordt gezorgd dat 
de samenwerking optimale zorg 
mogelijk maakt en niet onnodig 
ingewikkeld? SPKS vindt het van 
belang dat ook in die netwerken 
de patiënt centraal staat en dat die 
de behandeling kan krijgen die het 
beste bij hem of haar past.

Gelukkig genezen steeds meer 
mensen, of blijven langere tijd in 
leven ondanks de kanker. 

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met kanker aan 
maag of slokdarm is één van de kernactiviteiten van SPKS. Daar werken we 
hard aan, samen met andere kankerpatiëntenorganisaties, zorgverleners en 
ziektekostenverzekeraars. 

Van links naar rechts: Anne Marije Knop, penningmeester a.i., Liesbeth Timmermans, bestuurslid belangenbehartiging en kwaliteit van zorg, 
Jos Ploeg, bestuurslid vrijwilligers, Anja Hepkema, secretaresse.

Vaak met een goede kwaliteit van 
leven. Als genezing niet meer 
mogelijk is, betekent dit niet per se 
dat iemand snel zal overlijden. Wel 
hebben mensen dan vaak andere 
vragen en/of willen ze praten over 
hun emoties. SPKS wil hierbij tot 
steun zijn. SPKS werkt daarom 
ook mee aan projecten om de zorg 
in de palliatieve fase verder te 
verbeteren. Hierover zullen we je 
de komende tijd verder informeren.

Tot slot willen we je alvast laten 
weten dat SPKS ook dit jaar 
weer een landelijke contactdag 
in het najaar gaat organiseren. 
Waarschijnlijk een mengvorm 
van persoonlijk contact en online. 
Hopelijk kunnen we elkaar dan 
weer ontmoeten. 

Heb je vragen aan het bestuur? 
Mail ons dan via  
secretariaat@spks.nl.
 
Het bestuur SPKS. 

Wij staan voor je klaar
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Leny Rouma.

Hoe kan een gebroken 
heup nog uitkomst bieden?

Het begon in september vorig 
jaar, toen Leny met haar caravan 
op herfstkamp was. Door een 
ongelukkige val brak zij haar heup 
en kwam in het ziekenhuis terecht. 
Zij herstelde goed van de operatie 
en kon al snel daarna naar het 
revalidatiecentrum.

“In het revalidatiecentrum kreeg 
ik een rol medicijnen, waaronder 
magnesiumtabletten”, vertelt Leny. 
“Nu slik ik niet zomaar iets. Dus ik 

Leny Rouma (87) leeft al 24 jaar met een buismaag. Net als veel lotgenoten had zij 
jarenlang last van dumping. Totdat zij magnesium kreeg voorgeschreven. Sinds 
die tijd heeft zij deze klachten nauwelijks meer.

vroeg aan de verpleging waarvoor 
deze tabletten dienden.” 

Magnesium uit voorzorg
Toen bleek dat de arts deze 
magnesiumtabletten op voorhand 
voorschreef aan patiënten voor 
een goede stoelgang.
“Stoelgang is wel een dingetje 
voor mij”, vervolgt ze. “Ik heb geen 
slokdarm meer. En wij slokdarm-
mensen weten wat voor een 
ellende wij hebben met dumping. 

Lotgenoot Leny heeft baat bij magnesium

Tot ongeveer 10 uur ‘s ochtends 
voel ik me ziek.”

Dumping ontstaat als voedsel, 
met name suikers, te snel van 
de maag naar de twaalfvingerige 
darm verplaatst. Normaal 
gesproken geeft de maag steeds 
kleine beetjes voeding door. Zo 
kan het lichaam voedingsstoffen 
gedoseerd opnemen. Maar door de 
slokdarmoperatie is het lichaam 
veranderd en kan er dumping 

Wat is magnesium?
Magnesium is een mineraal dat 
je lichaam onder andere nodig 
heeft voor de vorming van bot en 
spieren. 
Het zit in veel voedingsmiddelen, 
zoals graanproducten, groente, 
noten, melkproducten en vlees. 
Je lichaam neemt magnesium op 
aan het einde van de dunne darm.

Magnesium speelt ook een rol bij 
de goede werking van spieren en 
overdracht van zenuwprikkels. 
Daarnaast is magnesium nodig 
voor een goede werking van een 
groot aantal enzymen. Enzymen 
zijn stoffen die nodig zijn om 
processen in het lichaam mogelijk 
te maken.
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Hoe herken je een 
magnesiumtekort?
Een tekort aan magnesium 
komt niet snel voor. Dat komt 
vooral doordat het in veel 
voedingsmiddelen zit. 

Wel kan er een tekort ontstaan als 
bijvoorbeeld je darmen of nieren 
niet goed functioneren. Of tijdens 
een periode van stress.

Mogelijke symptomen bij een 
magnesiumtekort zijn:
•  algehele lusteloosheid of 

vermoeidheid.
• spierkrampen.
•  hartritmestoornissen in 

extreme gevallen.

Een magnesiumtekort kan 
zich onder andere ook uiten in 
slapeloosheid, prikkelbaarheid en 
overgevoeligheid voor geluiden.

Het Voedingscentrum meldt: “Het 
is moeilijk vast te stellen of een 
magnesiumtekort de oorzaak is 
van deze symptomen. Een arts 
kan dit niet goed vaststellen 
omdat het magnesium in je bloed 
geen goede maat is om een 
magnesiumtekort vast te stellen. 
Maar 1% van de hoeveelheid 
magnesium in je lichaam zit in 
het bloed. Ongeveer de helft 
zit in botten en tanden. De rest 
in cellen, spieren, organen en 
zenuwweefsel.”

optreden. Daardoor kun je onder 
meer last hebben van diarree, 
trillen en vermoeidheid.

Magnesium bevordert ontlasting 
Sinds eind september neemt Leny 
twee keer op een dag steeds twee 
magnesiumtabletten in. Twee 
tabletten na het ontbijt en twee na 
het avondeten.

Leny: “De eerste twee dagen 
gebeurde er niets. Waarschijnlijk 
moesten mijn darmen nog wennen 
aan magnesium. Maar daarna 
volgde voor mij een openbaring.”

Leny benadrukt dat het effect van 
magnesiumtabletten bij mensen 
met een buismaag of zonder 
maag niet wetenschappelijk 
is onderbouwd. Dit zijn de 
bevindingen van een patiënt. 

Het effect van magnesium kan dus 
per persoon anders zijn. Maar zelf 
heeft Leny er veel baat bij. Ook na 
langere tijd. 

“Die akelige buikpijn door 
dumping heb ik ook niet meer. Wat 
dat betreft ben ik ontzettend blij”, 
zegt ze. Ze merkt op dat er wel 
wat meer ontlasting is. Maar die 
ontlasting is wel normaal. 

“Het is zo jammer dat ik nu in het 
slop zit door die val, maar anders 

had mijn leven er weer prachtig 
uitgezien”, zegt Leny enthousiast.

Op basis van haar eigen positieve 
ervaring wil zij meer bekendheid 
geven aan magnesium.
“Als je last hebt van dumping 
probeer dan eens of magnesium-
tabletten helpen. Het effect bij mij 
was onvoorstelbaar.”

Leny gebruikt de kauwtabletten 
Magnesiumhydroxide 724 mg. 
De werkzame stof hiervan is 
magnesiumhydroxide en dat komt 
overeen met magnesiumoxide. 

Het bijwerkingencentrum Lareb 
meldt dat er bijwerkingen 
kunnen optreden bij inname van 
magnesiumhydroxide.
Regelmatig (bij meer dan 30 op de 
100 mensen) ontstaat diarree of 
dunne ontlasting, en darmkrampen. 
Dit komt doordat het medicijn 

“ Voor het 
eerst sinds de 
verwijdering van 
mijn slokdarm, 
24 jaar geleden, 
heb ik een 
normalere 
ontlasting. Dat 
is een feest voor 
mij.”
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Te veel magnesium
Aan magnesium uit voeding zit 
geen aanvaardbare bovengrens. 

Een overschot aan magnesium 
ontstaat alleen bij gebruik van 
tabletten waarin magnesium 
zit, magnesiumzouten of 
mineraalwater waarin veel 
magnesium zit. 

Neem je supplementen, dan is 
de aanvaardbare bovengrens 250 
milligram per dag.
Bij meer dan 250 milligram 
magnesium per dag extra, dus 
naast magnesium in je eten, 
kunnen darmklachten, zoals 
diarree, ontstaan.

Aanbevolen hoeveelheid
De aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid magnesium bij een 
volwassen man is 350 milligram. 
Bij een vrouw is dit 300 
milligram. Deze hoeveelheid kun 
je halen uit normale voeding. 

Wil je nagaan hoeveel 
magnesium jij binnenkrijgt? Dat 
kan met het online eetdagboek 
‘de Eetmeter’ op  
www.mijnvoedingscentrum.nl. 
Overigens is er nog wel een 
verschil tussen het binnenkrijgen 
en opnemen van magnesium bij 
lotgenoten.

laxerend werkt. Dat effect is juist 
de bedoeling als je het medicijn als 
laxeermiddel gebruikt.

Daarnaast meldt Lareb dat zeer 
zelden, bij gebruik gedurende 
enkele weken, nierstenen 
kunnen ontstaan. Je hebt kans 
op nierstenen als je dit medicijn 
gedurende een aantal weken 
(bijna) dagelijks gebruikt. 
Gebruik het niet als je al last hebt 
van nierstenen.

Magnesiumtabletten via apotheek
“Die magnesiumtabletten kun je 
zonder recept verkrijgen. Je kunt 
de tabletten het beste bestellen 
via de apotheek”, adviseert Leny. 

“Als je ze bij de drogist koopt, dan 
kunnen de magnesiumtabletten 
een andere hoeveelheid hebben. 
Die hoeveelheid is belangrijk, want 
dan werkt het, althans bij mij.”

Inmiddels is Leny alweer enige 
tijd thuis. Met behulp van 
fysiotherapie kan ze ook weer 
traplopen. De revalidatie van 
haar heup gaat langzaam, maar 
gestaag. De magnesiumtabletten 
slikt ze nu driekwart jaar. Dat gaat 
nog steeds goed en zij voelt zich 
daar goed bij.

“Ik wil niet te vroeg juichen, maar 
de stoelgang is nog steeds veel 
beter dan het ooit is geweest. En 
dat is een groot gewin!”

“Hopelijk herstelt mijn gebroken 
heup goed, zodat ik binnenkort 
weer met mijn caravan op stap 
kan gaan”, zegt Leny tot slot.

Tekst: Jolanda Thelosen.

Bronnen: Voedingscentrum en 

bijwerkingencentrum Lareb.
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soms/nooit

soms/nooit

altijd/vaak

altijd/vaak

Aan deze peiling deden 3752 (ex-)kanker-
patiënten met neuropathie mee.

Pijn, doof gevoel of 
tintelingen in handen 
of voeten bij kanker: 
wat is jouw ervaring?

‘ Ik ben tevreden over dat we iets 
gevonden hebben wat redelijk 
helpt. Maar ik ben stom geweest 
om niet gelijk te hebben vermeld 
dat ik een probleem had met mijn 
voeten.’

Bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties.
Lees de volledige resultaten op: Doneerjeervaring.nl, 
april 2021

3752

68% kreeg tijdens of na de behandeling 
van kanker pijn of andere klachten aan 
zowel (hand)en als voet(en).

Informatievoorziening ziekenhuis 
·  Bij 53% hebben de zorgverleners  
vóór de start van de behandeling  
verteld over neuropathie.

·  Bij 35% hebben de zorgverleners  
verteld wat te doen bij neuropathie.

·  Bij 70% hebben de zorgverleners  
tijdens of na de behandeling  
aandacht gehad voor neuropathie.

Mensen die vooraf geïnformeerd zijn, 
ervaren vaker dat hun omgeving begrip 
toont voor de neuropathie dan mensen  
die niet geïnformeerd zijn.

‘ Ik wist wat de risico’s waren, 
maar ik wilde ook graag alles 
doen om te overleven.’

De meest voorkomende klachten zijn 
prikkelingen of tintelingen, doof of 
verminderd gevoel en veranderd gevoel. 
Bij de helft (54%) duurt de neuropathie 
meer dan 2 jaar.

Bij de volgende 
dagelijkse activiteiten 
ervaren respondenten 
het vaakst beperkingen 
door neuropathie:

71% van de respondenten heeft iets 
gedaan of geprobeerd om neuropathie  
te verminderen of om ermee om te gaan. 

Het gaat vooral om methodes rondom 
temperatuur, beweging of houding, 
hulpmiddelen, complementaire zorg en 
therapie of behandeling. 

8%

24%

68%

71%

26%

3%

   aan mijn 
hand(en)

   aan mijn  
voet(en)

   aan mijn 
hand(en)  
en voet(en)  

   ja

  nee

   weet ik niet/
 n.v.t 

Rapportcijfer tevredenheid over de 
aandacht van zorgverleners in het 
ziekenhuis voor neuropathie:

·  als de zorgverlener vóór de 
start van de behandeling over 
neuropathie heeft verteld 

·  als dit niet is gebeurd

·  sport
·  wandelen
·  werk
·  hobby 
·  slapen
·  huishoudelijke 
activiteiten

·  partner
· kinderen
·  familie/vrienden/
bekenden

·  collega’s/
zakenrelaties

·  werkgever 

Begrip omgeving voor neuropathie 

41%
40%
33%
32%
32%

32%

85%
78%

65%

55%
57%

59%
60%
67%
68%
68%

68%

15%
22%

35%

45%
43%

7,6

5,8

Last van zenuwen

De hoofdvraag van het onderzoek 
was: pijn, doof gevoel of tintelingen 
in handen of voeten bij kanker: wat 
is jouw ervaring? Aan dit onderzoek 
deden 3.752 mensen die kanker 
hebben (gehad) en neuropathie 
kregen mee. Van deze groep leven 
56 mensen met slokdarmkanker en 
16 mensen met maagkanker.

Twee derde van de (ex-)kankerpatiënten die tijdens of na hun kankerbehandeling 
last kregen van neuropathie ervaart pijn of klachten aan zowel handen als voeten. 
Dit blijkt uit onderzoek van NFK en kankerpatiëntenorganisaties, waaronder SPKS 
leven met maag- of slokdarmkanker. Klachten zoals tintelingen, een verdoofd 
gevoel, krampen, een zeurende of brandende pijn kunnen problemen geven bij 
alledaagse handelingen. 

Wat is neuropathie?
Neuropathie kan een gevolg zijn 
van de kankerbehandeling, zoals 
chemotherapie of doelgerichte 
behandeling*, of van de kanker zelf. 
Bij neuropathie werken één of meer 
zenuwen niet goed meer. Welke 
klachten mensen krijgen, hangt af 
van welke zenuwen zijn aangetast.  
 

Neuropathie door chemotherapie of doelgerichte 
behandeling



Wetenschappelijk onderzoek neuropathie
Cynthia Bonhof beschreef neuropathie in haar 
proefschrift ‘Chemotherapy-induced peripheral 
neuropathy (CIPN), a nerve-wracking condition affecting 
patients’ quality of life’ op 29 maart 2020 aan Tilburg 
University.

Zij schrijft: “CIPN houdt relatief lang aan, sterk bewijs 
voor preventieve mogelijkheden is er vooralsnog niet en 
de enige effectieve behandelstrategie lijkt het afbreken 
van chemotherapie. Patiënten moeten dus tijdig kunnen 
kijken naar alternatieve behandelingen voor kanker. Dit 
laat duidelijk zien dat het goed is dat het tijdperk van 
gedeelde besluitvorming is aangebroken.”

“De balans tussen effectiviteit en toxiciteit van 
chemotherapie zullen we moeten herzien. Door 
patiënten goed te informeren over bijwerkingen en 
behandeleffectiviteit kunnen zij dan samen met de 
arts beslissen welke behandeling het beste bij hun 
situatie past.” 

In haar proefschrift wijst Cynthia Bonhof daarnaast op 
monitoring tijdens de behandelperiode. “Wanneer we 
klachten als een patiëntgerapporteerde uitkomstmaat 
direct koppelen aan het elektronisch patiëntendossier 
kunnen clinici sneller en meer adequaat reageren op 
een toename in klachten.”

Tot slot benoemt Cynthia Bonhof nog het belang van 
onderzoek naar psychosociale klachten tijdens en na 
de behandeling. “We zien dat er een verband is tussen 
angst, depressie en vermoeidheid, maar tegelijk is het 
nog niet duidelijk wat nu de beste interventie is in zo’n 
situatie. Nader onderzoek moet dat in kaart brengen. 
En tegelijk mag er meer oog zijn voor de psychische 
nood van patiënten met CIPN en passende interventies 
wanneer deze ontstaan.”
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Vaak hebben mensen bij neuropathie last van een 
doof of veranderd gevoel, prikkelingen, tintelingen of 
pijn aan hun handen en/of voeten. De verschijnselen 
beginnen meestal in de tenen en voeten. Later kunnen 
ook klachten ontstaan in de onderbenen, vingertoppen 
en handen.

Voor mensen die meer informatie zoeken: deze vorm 
van neuropathie heet chemotherapie geïnduceerde 
perifere polyneuropathie (CIPN).

Klachten neuropathie
Uit een eerdere Doneer Je Ervaring peiling over de 
late gevolgen van kanker (2017) weten we dat van de 
mensen die kanker hebben (gehad) en late gevolgen 
ervaren 25% neuropathie heeft (gehad). Van hen 
ervaart twee derde pijn of klachten aan zowel handen 
als voeten.

Bij klachten aan voeten hebben mensen met 
maag- of slokdarmkanker vooral last van 
evenwichtsstoornissen, met name bij het lopen op 
oneffen ondergrond of in het donker. 

Ook hebben zij last van een veranderd gevoel, zoals 
het gevoel dat je op watten of kussens loopt. Verder 
ervaren zij pijn door temperatuurswisselingen, 
spierkramp en prikkelingen of tintelingen.

Bij klachten aan handen hebben mensen met maag- 
of slokdarmkanker vooral last van prikkelingen of 

tintelingen, pijn door temperatuurswisselingen, 
spierzwakte of verminderde kracht en een doof of 
verminderd gevoel.

Eén van de reacties van mensen die deelnamen aan 
het onderzoek was: “Het is alsof ik op kussentjes 
loop.” Anderen zeggen: “De fijne motoriek is minder, 
lastig bijvoorbeeld bij het dichtknopen van een blouse”, 
of “Mijn voeten geven het gevoel dat ze koud zijn terwijl 
ze op temperatuur zijn.”

De klachten kunnen kort, maar ook jarenlang duren. 
Bij veel mensen verdwijnen de klachten door de 
neuropathie na verloop van tijd als de chemotherapie 
of doelgerichte behandeling is gestopt. Het herstel van 
de beschadigde zenuwen kan echter lang duren. Dat 
komt doordat zenuwcellen traag herstellen. 

Bij sommige mensen is de neuropathie blijvend. Of 
wordt de neuropathie wel minder, maar verdwijnt deze 
niet helemaal.

Bijna de helft van de mensen met kanker aan maag of 
slokdarm heeft meer dan twee jaar pijn aan handen of 
voeten (gehad).

Enkele reacties van mensen die deelnamen aan het 
onderzoek zijn: “Bij wandelen en oefeningen zijn 
stoornissen in het evenwicht beperkend”, en “Ik slaap 
met een sok aan mijn linkervoet, omdat het dove 
gevoel erg storend is.”
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Door de pijn of klachten aan handen en/of voeten 
ervaren mensen met neuropathie na maag- of 
slokdarmkanker het vaakst beperkingen bij sport, 
huishoudelijke activiteiten, wandelen, hobby, 
seksualiteit/intimiteit, werk en slapen, zo blijkt uit 
het onderzoek.

De helft van de patiënten geeft aan dat de zorgverleners 
in het ziekenhuis hen vóór de start van de behandeling 
hebben verteld dat zij tijdens of na de behandeling pijn 
of klachten aan handen en/of voeten kunnen krijgen. 
Soms gaven zij ook informatie over wat mensen kunnen 
doen bij deze klachten.

Het advies is om je klachten altijd te bespreken met je 
arts of verpleegkundige. Hoe eerder de neuropathie 
wordt aangepakt, des te kleiner is de kans op blijvende 
schade. Enkele mensen melden dat hun behandeling 
werd aangepast, nadat zij hun klachten hadden 
besproken. Maar ook dat kan consequenties hebben.

Klachten neuropathie verminderen
Tot nu toe is er geen bewezen behandeling gevonden 
die neuropathie kan verhelpen of voorkomen. Wel 
heeft twee derde van de ondervraagde mensen iets 
geprobeerd om de pijn of de klachten te verminderen. 

Sommigen van hen hebben bijvoorbeeld baat bij het 
warm houden of juist koelen van handen en voeten. 
Bij anderen helpt meer bewegen, fysiotherapie of 
het gebruik van speciale schoenen of steunkousen. 
Weer anderen proberen het met verzorgende crème, 
massage of meer rust.

Het blijkt heel persoonsgebonden wat wel en niet helpt. 
Mensen met deze klachten proberen veel verschillende 
dingen, zowel binnen als buiten de reguliere zorg, met 
wisselend succes.

Advies is om vooraf aan de chemobehandeling naar 
een pedicure te gaan of beter nog een oncologisch 
voet- en handzorgverlener. Die kan eelt weghalen en je 
adviseren. Begin ongeveer 10 dagen voor de start van de 
chemobehandeling met het dagelijks, stevig insmeren van 
je handen en voeten met een vochtinbrengende crème. 

Temperatuur
Mensen met maag- of slokdarmkanker geven het 
vaakst aan dat temperatuur van invloed is op de 
pijn of klachten. Voornamelijk warmte en het warm 
houden van handen en voeten worden genoemd. 
Ze gebruiken handschoenen, kruik, (bed)sokken, 
(voeten)baden, warme douches, dekens en 
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*Doelgerichte behandeling ofwel targeted thera-
pie, is een behandeling met medicijnen die de groei 
en deling van kankercellen blokkeren, doordat ze 
de werking tegengaan van specifieke moleculen 
die de kankercellen nodig hebben voor hun groei 
en overleving (bron: avl.nl).

verwarmde kussens. Ze vermijden contact met kou, 
zoals kou uit de koelkast of buiten. 

Kijk ook uit met hoge temperaturen. Veel mensen hebben 
meer last van de neuropathie bij warm weer. Of als de 
voeten te warm worden, omdat dikke sokken of niet-
ventilerende schoenen de voeten niet goed ventileren.

“Ik zorg voor handschoenen, ook in de auto. Richt 
verwarming van de auto op de vingertoppen. 
Handenwarmers heb ik altijd bij de hand. Dat zijn van 
die gelpads die opwarmen als je een metalen plaatje 
indrukt. En handen wassen met lauw water. Dus koud 
water vermijden”, zijn tips van iemand die deelnam aan 
het onderzoek.

Beweging
Ook noemen mensen het belang van bewegen en 
houding. Regelmatig bewegen blijkt een gunstig effect 
te hebben op neuropathie. Bijvoorbeeld wandelen, 
fietsen, sporten, krachttraining, pilates en zwemmen. 

Daarnaast worden specifieke bewegingen en 
oefeningen, voornamelijk van handen en voeten, 
omschreven. Zoals zwaaien met de armen, trappen met 
de voeten, op en neer bewegen met de tenen, (ergens in) 

knijpen met de handen, op tenen/hakken staan of lopen 
en handwerken. 

Verder noemen mensen het hoger leggen van de voeten 
of hooghouden van de armen, rekken en strekken, het 
aanpassen van de houding en evenwichtsoefeningen. 

Verzorging
Ook noemen mensen ‘verzorging’, zoals het insmeren 
van handen en/of voeten met olie, crème en zalf, 
maar ook het verzorgen van handen en/of voeten 
door het kort houden van nagels en het voorkomen of 
verwijderen van eelt. 
Advies is om jouw voeten regelmatig te controleren 
op zweren en blaren. Bezoek zo nodig regelmatig een 
podotherapeut of pedicure.

Op je handpalmen en/of voetzolen kunnen onder 
andere jeuk, tintelingen en tegelijk minder goed gevoel, 
roodheid, blaren, schilfers en pijn ontstaan. Deze 
klachten verschijnen binnen dagen, weken of maanden 
na start van de chemobehandeling. Als je stopt met de 
behandeling, dan verdwijnen deze huidklachten vaak ook. 

Meer aandacht voor neuropathie
Met de resultaten van het onderzoek willen NFK, 
SPKS en andere kankerpatiëntenorganisaties de 
bewustwording over de impact van neuropathie 
vergroten, zowel bij zorgverleners als bij (ex-)
kankerpatiënten.

Tekst: Jolanda Thelosen.  

“ Veel wandelen en fietsen, met 
hulp van een ergotherapeut .”



12 | Doorgang  Juni 2021

Wat zijn de 
ontwikkelingen?

“Maag- en slokdarmkanker 
noemen we vaak in één adem. 
Voor een deel is de behandeling 
gelijk, maar voor een deel ook 
niet”, benadrukt prof. dr. Hanneke 
van Laarhoven, hoofd van de 
afdeling medische oncologie in het 
Amsterdam UMC. 

Twee soorten slokdarmkanker
Zij licht dit toe: “Bij slokdarm-
kanker onderscheiden we in 
grote lijnen twee soorten kanker: 
plaveiselcelcarcinomen en 

“Immuuntherapie is een belangrijke ontwikkeling, zowel bij maag- als 
slokdarmkanker”, zegt Hanneke van Laarhoven. “Evengoed blijft chemotherapie, 
bestraling, operatie of een combinatie van deze behandelingen noodzakelijk.”

adenocarcinomen. Ze ontstaan uit 
een ander celtype in de bedekking 
van de binnenzijde van de slokdarm. 
Dit onderscheid is belangrijk omdat 
het verschillende soorten ziektes 
zijn, waardoor de behandeling ook 
verschillend kan zijn.”

In het bovenste deel van de 
slokdarm, richting de keel, zitten 
de meeste plaveiselcelcarcinomen. 
Adenocarcinoom komt juist 
lager in de slokdarm voor, 
meer richting de maag. Als de 
tumor alleen in de slokdarm 
zit, dus zonder uitzaaiingen, en 
de patiënt is te opereren, dan 
bestaat de behandeling veelal 
uit chemotherapie en bestraling 
gevolgd door een operatie. In 
die situatie is de behandeling bij 
plaveiselcel- en adenocarcinoom 
hetzelfde. 

“Toch zijn er verschillen”, 
benadrukt Hanneke van 
Laarhoven. “Bijvoorbeeld 
plaveiselcelcarcinoom reageert 
beter op de chemotherapie en 
bestraling voorafgaand aan de 
operatie dan adenocarcinoom.”
 
Maagkanker
Ook bij maagkanker zijn er 
verschillende soorten kanker te 
onderscheiden. Maar de grote 
meerderheid van de mensen 
met maagkanker heeft een 
adenocarcinoom. Deze tumor 
ontstaat uit de adenocellen van het 
slijmvlies aan de binnenkant van 
de maag.

Behandelingen bij maag- en slokdarmkanker

Prof. dr. Hanneke van Laarhoven, MD, PhD, PhD.
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Nieuwe middelen
Hanneke van Laarhoven: “Er komen nu nieuwe 
middelen gericht tegen tumorcellen met een HER2 
receptor, een bepaalde ‘antenne’ op het celoppervlak. 
Dit is van belang bij de behandeling van maagkanker en 
kanker van de slokdarm-maag overgang. Er was al een 
middel tegen de HER2 receptor, namelijk trastuzumab. 
Maar nu zijn er ook middelen die gericht zijn tegen 
tumorcellen met die HER2 receptor, die toch nog 
werken als trastuzumab niet meer werkt.” 

Moleculaire eigenschappen
“Nu kijken we vooral naar de soort tumor en waar deze 
zich in de maag of slokdarm bevindt. Veel beter zou 
zijn om te kijken naar de moleculaire eigenschappen 
van de kanker. Bepaalde vormen van kanker lijken op 
elkaar qua erfelijk materiaal dat in de tumor zit. Uit 
studies weten we dat bijvoorbeeld voor maagkanker vier 
verschillende subtypes zijn te onderscheiden en ook bij 
slokdarmkanker zijn er verschillen.”
“Ik verwacht dat we in de toekomst meer op basis van 
moleculaire karakteristieken gaan werken, al zal de 
oorspronkelijke locatie van de tumor, bijvoorbeeld komt 
deze uit de maag of uit de dikke darm, dan nog steeds 
belangrijk zijn”, zegt Hanneke van Laarhoven. 

Ontwikkelingen immuuntherapie
“Er gebeurt nu veel op het gebied van immuuntherapie. 
Studieresultaten laten zien dat mensen die 
chemotherapie en bestraling hebben gehad, gevolgd 
door een operatie en bij wie ondanks de behandeling 
toch nog kanker in de slokdarm aanwezig blijkt, 
baat kunnen hebben bij extra immuuntherapie na de 
operatie”, vertelt Hanneke van Laarhoven. 
“Ook als er uitzaaiingen zijn van maag- of 
slokdarmkanker lijkt het erop dat de toevoeging 
van immuuntherapie aan chemotherapie bepaalde 
groepen patiënten kan helpen. Als ik het heb over 
immuuntherapie, dan bedoel ik een specifieke vorm van 
behandeling. Namelijk de behandeling die ervoor zorgt 
dat de afweermechanismen van tumorcellen tegen het 
afweersysteem van het lichaam worden uitgeschakeld.” 

Zij licht verder toe: “Kanker kan alleen maar groeien in 
het lichaam doordat het afweersysteem een steekje laat 
vallen. De tumor weet zich zo te ‘vermommen’ dat het 
afweersysteem niet in de gaten heeft dat er iets groeit 
wat er niet zou moeten zijn. Of dat het afweersysteem 
de kankercellen niet kan wegwerken. Die kankercellen 
kunnen het immuunsysteem buiten spel zetten door 
bepaalde receptoren op het celoppervlak. Daardoor 
kunnen ze de immuuncellen als het ware in de 
houdgreep nemen, waardoor de immuuncellen hun 
werk niet kunnen doen. Die immuuntherapie, ofwel 
checkpoint inhibitie, zorgt dat die houdgreep wordt 

opgeheven en dat de immuuncellen alsnog hun werk 
kunnen doen.”

Vooralsnog mag immuuntherapie bij kanker aan 
maag of slokdarm alleen in studieverband worden 
gegeven. De verwachting is dat er in de loop van 
dit jaar goedkeuringen komen om immuuntherapie 
als ‘reguliere’ behandeling te geven. “Ook als 
immuuntherapie mag worden gegeven, blijven 
behandelingen zoals chemotherapie, bestraling, 
operatie of een combinatie van deze behandelingen 
nodig”, benadrukt Hanneke van Laarhoven. 

Belang van chemotherapie
“Chemotherapie is belangrijk voor de behandeling van 
maag- of slokdarmkanker, wat het stadium ook is”, 
vervolgt zij. “Chemotherapie maakt verschil in de kans 
op overleven; genezing of langer leven. Het goede van 
chemotherapie, net als overigens immuuntherapie en 
de HER2 gerichte therapie, is namelijk dat dit in je hele 
lijf komt. Het komt in alle organen om tumorcellen uit 
de weg te ruimen. Dit, in tegenstelling tot bestraling en 
een operatie, die alleen lokaal gericht zijn. Zelfs in een 
vroeg stadium kunnen kankercellen zich al verspreiden 
en kunnen ze zich ontwikkelen tot uitzaaiingen. Om dit 
te voorkomen, is chemotherapie zo belangrijk.”

“Er zijn nu enkele nieuwe chemotherapiecombinaties 
met betere effecten. Die hebben ook bijwerkingen, maar 
die zijn vaak anders dan voorheen. Overigens is er ook 
vaak wel iets aan die bijwerkingen te doen. Bijvoorbeeld 
door medicijnen tegen bijwerkingen, zoals misselijkheid 
en middelen tegen pijn. Of we kunnen de hoeveelheid 
chemotherapie verminderen. Het advies is om aan je 
arts te melden als je last hebt van bijwerkingen, zodat je 
samen met je arts de chemotherapie kunt ‘finetunen’.”

Verder geeft Hanneke van Laarhoven het advies om ook 
tijdens de chemotherapie te proberen om in beweging te 
blijven. Eén van de bijwerkingen van chemotherapie is 
vermoeidheid, maar juist dan is bewegen belangrijk. 
“Ook helpt het als er voldoende aandacht is voor goede 
voeding: voldoende eiwitten, voldoende calorieën, zodanig 
dat je lijf het kan verdragen. Dat is zeker lastig voor 
mensen met maag- of slokdarmkanker. Eventueel kun je 
met je arts bespreken hoe je dit op een goede manier kunt 
doen. Het gaat om het vinden van de juiste balans.”

“ Dit is een prachtige ontwikke-
ling. Maar we moeten hier nog 
veel onderzoek naar doen.”
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Wetenschappelijk onderzoek
Artsen en wetenschappers zijn steeds op zoek naar 
nieuwe en betere behandelingen. 

Zo onderzoekt de LyRICX-studie een nieuwe 
behandeling voor mensen met uitgezaaide of niet te 
opereren maag- of slokdarmkanker (adenocarcinoom). 
Onderzocht wordt welke combinatie van chemotherapie 
het beste effect heeft op de ziekte. Hanneke van 
Laarhoven licht toe: “We weten dat twee middelen 
optimaal zijn voor verlenging van leven bij mensen 
die nog niet zijn behandeld voor uitgezaaide maag- of 
slokdarmkanker. De vraag is: welke twee middelen kies 
je als behandelcombinatie? 

De huidige standaardbehandeling met capecitabine 
en oxaliplatin (CapOX) is effectief, maar heeft als 
vervelende bijwerking neuropathie. Als deze eerste 
behandeling niet meer werkt, dan is er een tweede 
behandeling. Maar die heeft ook neuropathie als 
bijwerking. Daarom zijn we op zoek naar een combinatie 

die zeker zo goed werkt als CapOX, maar die minder 
last geeft van neuropathie. Als de onderzoekshypothese 
klopt dan geven de twee nieuwe behandelcombinaties 
kans op een langere behandeling. Daarmee is er kans 
op betere overleving met minder bijwerkingen.”

“Het eerste deel van de TRAP-studie is afgerond 
en gaf een veelbelovend resultaat. In deze studie 
onderzochten we of HER2 eiwit op slokdarm 
adenocarcinoomcellen aanwezig is. Bij patiënten 
bij wie dit het geval is, werd onderzocht of de 
toevoeging van twee nieuwe middelen trastuzumab en 
pertuzumab aan de standaardbehandeling haalbaar 
is. In dit eerste deel was er geen controlegroep. 
Inmiddels is er een vervolgonderzoek TRAP2 
ingediend. Daarin zullen de behandelingen via 
randomisatie worden vergeleken.”

“Naast deze studies onderzoeken we op verschillende 
manieren of we het immuunsysteem kunnen 
stimuleren, of dat we kankercellen gevoeliger kunnen 
maken voor chemotherapie of bestraling. Daarnaast 
richten we ons ook op onderzoek om de kwaliteit 
van leven te verbeteren. Zoals in het POCOP-project, 
waarin we mensen vragen stellen over hun kwaliteit 
van leven. De arts bespreekt dit meestal, maar vraag 
er ook zelf naar en doe daar als het even kan aan 
mee. De antwoorden op de vragen helpen ons om 
toekomstige patiënten beter te kunnen ondersteunen.”

Tekst: Jolanda Thelosen. 
Foto van Hanneke van Laarhoven: Malou Pulles.

Op dit moment zijn er verschillende studies, 
zowel voor uitgezaaide als voor niet-uitgezaaide 
maag- of slokdarmkanker. Voor sommige 
mensen kan deelname aan zo’n studie een 
extra kans betekenen. Als je meer wilt weten 
over een studie stel je vragen dan aan jouw 
behandelend arts.
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Stap 1: begrijp jouw klachten 
en leer ermee omgaan
Op 27 maart 2021 was de eerste van de vier online bijeenkomsten over de nieuwe brochure 
‘4 stappen na een operatie’. Het onderwerp was deze keer stap 1: begrijp je klachten en leer 
ermee omgaan. 

Zo’n 20 lotgenoten namen deel, 
waarvan ook een viertal ervaren 
lotgenoten/buddy’s die aanwezig 
waren om vragen te beantwoorden. 

Klachten begrijpen
In de 4 stappen brochure staan 
vijf veelvoorkomende klachten: 
dumping, vertering, vitaminetekort, 
diarree en obstipatie. Deze klachten 
vulden de deelnemers van de online 
sessie aan. Zij ervaren ook andere 
klachten zoals slikproblemen, 
gewichtsverlies, reflux, maagzuur, 

4 Stappen na een operatie bij kanker aan maag of slokdarm

boeren, vermoeidheid, winderigheid, 
heesheid, slijm en soms moeten ze 
over een drempel heen om uit eten 
te gaan. 

Omgaan met klachten
Ongedwongen kwamen er vanuit de 
groep talloze vragen en tips hoe zij 
met deze klachten omgaan. 

Bijvoorbeeld het omdraaien van 
een elektrisch bed, omdat het 
voeteneind een langer deel heeft 
dan het hoofdeind. Het slapen met 
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een groot voedingskussen voor een zwangere vrouw, 
zodat je niet wegzakt tijdens het slapen. Logopedie als 
mogelijke oplossing bij slikproblemen en heesheid. 

Vitamine
Ook waren er veel vragen over vitaminetekorten. Vanuit 
SPKS wijzen wij onder andere op multivitaminen voor 
bariatrische patiënten. Een bariatrische patiënt heeft 
een maagverkleining ondergaan en heeft vergelijkbare 
problematieken als onze lotgenoten. Hun richtlijn voor 
artsen ‘medische nazorg en follow-up na chirurgische 
behandeling’ beschrijft tekorten zoals ijzer, vitamine 
B12, A, D, E, K, B1, foliumzuur, calcium, zink, koper, 
selenium, magnesium en kalium voor bariatrische 
patiënten. 
Ons advies is om met je (huis)arts af te stemmen in 
hoeverre het voor jou raadzaam is om deze richtlijn te 
volgen. Je kunt jouw vragen ook stellen via  
lotgenoten@spks.nl.

De bariatrische multivitaminen zijn er ook in de 
vorm van kauwtabletten en worden deels via het 
mondslijmvlies opgenomen. Een ander voordeel is dat 
de concentratie van vitamines niet in één brok in de 
darm komt na een maagresectie en daar de darmwand 
irriteert.

Meer informatie
Na afloop van de online bijeenkomst bereikte mij nog 
informatie, die ik jullie niet wil onthouden samen met 
informatie die deels ook in de SPKS-brochures staat.

Slijm
Afgelopen week las ik het boek ‘ABC van de maag- 
verkleining’ van Annette Born. Hierin staat heel helder 
omschreven wat er gebeurt: “Al houd je nog zoveel 

rekening met de voedingsregels, dan nog kun je in de 
problemen komen. Heb je geluk? Dan is dat nare gevoel 
snel voorbij en merk je dat de voeding vrij snel passeert 
en dus doorglijdt. Heb je geen geluk? Dan kun je uren 
‘vastzitten’ van bijvoorbeeld een stukje kipfilet dat dus 
letterlijk vastzit. Je kunt dan niet je eigen speeksel 
doorslikken en voelt je ziek. Overmatig braken is het 
gevolg. Hierbij braak je geen voedsel, maar geef je grote 
slijmproppen op.” 

Aanvullende tips tegen slijm die ik kan geven naast 
de bekende voedingsregels zoals kleine porties, 6-8 
eetmomenten per dag en goed kauwen om slijmvorming 
te voorkomen, zijn het afwisselen van vast en vloeibaar 
voedsel. En drink en beweeg voldoende.

Adviezen die wij al geven bij slijmvorming in de 
brochures zijn dat dilateren soms een oplossing kan 
zijn. Een vinger in de keel kan voor opluchting zorgen. 
Verse ananas, kiwi en papaja bevatten enzymen die 
eiwitten afbreken. Het kauwen hierop kan helpen om 
taaislijm op te lossen. Verhitting maakt deze enzymen 
onwerkzaam. Eet het fruit, als je het verdraagt, dus rauw. 
Ook hebben sommige lotgenoten baat bij scopolamine 
pleisters bedoeld tegen wagenziekte. Overleg dit wel je 
huisarts.

Late dumping
Late dumping, ofwel bloedsuikerschommelingen, is een 
klacht waar lotgenoten met een buismaag of zonder 
maag last van kunnen hebben. Bij mensen met obesitas 
die een bariatrische ingreep hebben ondergaan wordt 
deze klacht post-bariatrische hypoglykemie genoemd.  

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) geeft 
vergelijkbare adviezen voor deze klacht in hun brochure 
naar huisartsen ‘Complicaties en bijwerkingen na een 
bariatrische ingreep’.
MCL adviseert patiënten met het dumpingsyndroom hun 
voeding aan te passen. Hierbij moeten vetten en suikers 
worden vermeden, moet de voeding in kleine porties 
worden ingenomen met zes tot acht eetmomenten per 
dag en moet de patiënt met name rustig eten. Wanneer 
er sprake is van hypoglykemie moeten er voornamelijk 
producten worden gegeten met een laag-glycemische 
index. Het advies is om hiervoor naar een diëtist te 
gaan. Wanneer er onvoldoende resultaat wordt behaald 
met voedingsadviezen, is het raadzaam patiënten door 
te sturen naar het Centrum voor Obesitas Nederland.

De laag-glycemische index staat ook beschreven in 
stap 2 van de nieuwe brochure ‘4 stappen na een 
operatie’ en in de brochures ‘Leven met een buismaag’ 
en ‘Leven na een maagresectie’ bij de klacht late 
dumping. Kom je er niet uit, vraag dan om een 
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Leven na een 
maagresectie

SPKS leven met maag- of slokdarmkanker

lotgenotencontact | voorlichting | belangenbehartiging

www.spks.nl

Leven met een 
buismaag

SPKS leven met maag- of slokdarmkanker
lotgenotencontact | voorlichting | belangenbehartiging

www.spks.nl

doorverwijzing naar een diëtist. Blijf je veel last houden 
van late dumping, vraag dan aan je huisarts om een 
verwijzing naar het ziekenhuis.

Op 6 maart 2021 tijdens het Nationaal Obesitas 
Symposium vertelde dr. Louk de Heide, internist-
endocrinoloog van MCL dat “uit onderzoek blijkt dat 
post-bariatrische hypoglykemie veel vaker voorkomt 
dan gedacht. Uit vragenlijsten blijkt 1 op de 3 patiënten 
er last van te hebben en uit glucosemetingen blijkt 
het zelfs te gaan om 75 tot 100 procent. Veel patiënten 
voelen het niet aankomen. Deze hypoglykemieën gaan 
gepaard met verwardheid en bewustzijnsdaling, met 
soms auto-ongelukken tot gevolg. Het is nog niet 
bekend waaruit een goede behandeling bestaat: daar 
wordt momenteel onderzoek naar gedaan.”
Wij blijven volgen wat de ontwikkelingen zijn op dit gebied.

Meer online bijeenkomsten
Wil je ook deelnemen aan de volgende Zoomsessies 
over de 4 stappen brochure? Ervaar zelf hoe positief het 
is om de ervaringen en tips van andere lotgenoten te 
horen en te delen. 

Donateurs kunnen zich inschrijven via 
secretariaat@spks.nl. 

Tekst: Anne Marije Knop.

Volgende bijeenkomsten zijn van 11.00 tot 12.30 uur op:

•  31 juli 2021: stap 3 nieuwe maaltijdstructuur.
•  25 september 2021: stap 4 balans.
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Vermoeidheid bij  
kanker komt vaak voor

Dit kan lichamelijke vermoeidheid 
zijn, maar ook geestelijke, zoals 
concentratieverlies.

“Bij mensen met maag- of slok-
darmkanker speelt voeding hierbij 
een belangrijke rol”, benadrukt 
prof. dr. Marije van der Lee, hoofd 
wetenschappelijk onderzoek bij het 
Helen Dowling Instituut. 

“Bij vermoeidheid kunnen veel 
factoren meespelen. Daarom zoe-
ken we eerst samen met andere 
disciplines uit wat oorzaken van 
de vermoeidheid kunnen zijn. Is er 
misschien een medische reden, zo-
als bloedarmoede of een schildklier 
die niet goed werkt. Bij mensen met 
maag- of slokdarmkanker is het 
belangrijk te weten welke voeding 
zij wel of niet verdragen. En of de 
spijsvertering goed werkt. Want ook 
dat kan invloed hebben. Als dit nog 
niet goed is uitgezocht, zou ik hen 
eerder verwijzen naar een diëtist 
die daarin is gespecialiseerd. Of als 
mensen te weinig spierkracht of 
conditie hebben, dan raden we hen 
aan om naast onze zorg te kijken 
of fysiotherapie nog kan helpen. Zo 
kijken we op meer fronten of we die 
vermoeidheid kunnen verminde-
ren.”

Wat is vermoeidheid?
Vermoeidheid is een gebrek aan 
energie. Iedereen voelt zich weleens 
moe na buitengewone inspanning. 
Dat is ‘gewone’ moeheid, maar die 
bedoelen we hier niet. Veel men-
sen met kanker hebben last van 
extreme vermoeidheid, die niet in 

Vermoeidheid voor, tijdens, maar vooral ook na de behandeling van kanker is een 
veelgehoorde klacht. Ongeveer 1 op de 3 mensen die kanker hebben gehad, houdt 
last van ernstige vermoeidheid. Die is er ineens en de vermoeidheid gaat ook niet 
weg na het nemen van rust. 

“ De een is futloos, 
slap, lusteloos, 
somber. De 
ander is werkelijk 
uitgeput. 
Tussen die twee zit 
van alles.”

verhouding staat tot de verrichte 
activiteit of inspanning. 

Hoe vermoeidheid wordt ervaren, 
kan van persoon tot persoon heel 
verschillend zijn. 

Bij sommigen is de vermoeidheid 
voortdurend aanwezig. Bij anderen 
is de moeheid juist sterk wisselend 
en onvoorspelbaar: het ene moment 
voelen ze zich goed, het andere 
moment hebben ze ineens last van 
extreme vermoeidheid. 

Oorzaken
Vermoeidheid bij kanker kan op 
verschillende momenten optreden: 
voor de diagnose, tijdens de behan-
deling en erna. 

Vermoeidheid die al voor de diagno-
se optreedt, kan door de kanker zelf 
komen of door de directe gevolgen 
daarvan.  
De snelle groei van een gezwel kan 
veel energie kosten, met als gevolg 
vermoeidheid. 
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Ruimte voor een 
quote

Prof. dr. Marije van der Lee.

Ook tijdens en kort na behandeling kan vermoeidheid 
optreden. Over het algemeen is er veel energie voor 
nodig, alleen al om de behandeling zo goed mogelijk te 
doorstaan. 
Bovendien hebben de behandelingen vaak specifieke 
effecten op de manier waarop het lichaam energie ge-
bruikt en weer opbouwt. Deze vermoeidheid wordt door 
de meeste patiënten en de mensen om hen heen gezien 
als ‘iets dat erbij hoort’.

Daarnaast spelen er ook allerlei gevoelens mee. Gevoe-
lens zoals angst, verdriet en onzekerheid kosten veel 
energie. De aandacht gaat vaak eerst naar het zo goed 
mogelijk doorkomen van de behandeling. Pas later komt 
er ruimte om de kanker en gevolgen ervan te verwer-
ken. Dan proberen mensen dat wat ze de afgelopen tijd 
hebben meegemaakt op een rijtje te zetten en zoeken 
ze naar een weg hoe ze verder kunnen. Dit proces van 
verwerking verloopt vaak grillig. Van tijd tot tijd zullen 
de emoties weer oplaaien.

Chronische vermoeidheid
Meestal vermindert de vermoeidheid ongeveer een jaar 
na afloop van de behandeling. Echter een deel van de 
(ex-)kankerpatiënten heeft zes maanden na behandeling 
nog steeds last van buitengewone vermoeidheid, terwijl 
er op zich geen directe oorzaken zijn aan te wijzen. Dan 
kan het chronische vermoeidheid zijn.

Chronische vermoeidheid kan ontstaan doordat het 
verwerken van de kanker en de gevolgen ervan niet 
goed lukt. Sommige mensen blijven bezig met wat er 
met ze is gebeurd. Dat roept soms negatieve emoties op 
en kan leiden tot stress. Als er geen gelegenheid is om 
uit te rusten en te ontspannen, putten mensen zichzelf 
daarmee uit. Ze verbruiken meer energie dan ze kunnen 
opbouwen.

Deze vermoeidheid is voor veel mensen minder goed te 
aanvaarden. Tijdens de behandeling was er een dui-
delijke reden voor de moeheid. Nu zijn er nog steeds 
redenen voor de vermoeidheid, maar die zijn niet meer 
zo duidelijk. Dat leidt ook tot onbegrip bij anderen. Dat 

maakt het in de praktijk ook lastig om met die ver-
moeidheid om te gaan. Als het energieniveau daalt, kost 
het tijd om de activiteiten aan te passen. Soms, zoals bij 
verplichtingen, is het niet altijd mogelijk om de activi-
teiten aan te passen. Dan wordt mogelijk toch de eigen 
grens overschreden. Hoe vermoeider iemand al is, hoe 
harder dat dan aankomt.
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Wat kan ik zelf doen? 
Ieder mens is anders. Dus ook datgene wat 
helpt bij het omgaan met vermoeidheid zal 
voor iedereen verschillend zijn. Hieronder 
enkele tips.

Bouw conditie op
Door de ziekte en behandelingen kan je 
fysieke conditie erg achteruitgaan. Je bent 
dan door de vermoeidheid soms geneigd 
om op de bank of in bed te blijven, terwijl 
bewegen juist erg belangrijk is.
•  Kies een vorm van beweging die bij jou 

past. Dit kan wandelen of fietsen zijn, 
maar ook tuinieren of dansen.

•  Probeer een paar keer per week een half 
uur lang wat intensiever te bewegen.

•  Beweeg regelmatig. Het helpt om je 
conditie zoveel mogelijk te behouden tij-
dens de behandelingen, en deze daarna 
weer op te bouwen.

Stel grenzen
Het is vaak lastig om te accepteren dat je 
niet alles kunt doen wat je vóór je ziekte 
deed. Grenzen stellen helpt om niet te veel 
te doen.
•  Soms moet je keuzes maken in je acti-

viteiten. Wat vind je écht belangrijk of 
leuk? En wat móet die dag gebeuren?

•  Laat mensen in je omgeving weten dat 
je (nog) niet alles kan zoals vroeger. 
Dan kunnen zij daar ook rekening mee 
houden.

•  Probeer je niet te verzetten tegen je 
vermoeidheid. Dit kost vaak nog meer 
energie.

Zoek balans en wissel af
Wissel inspanning en ontspanning af door 
de dag en door de week heen. Sommigen 
doen veel in de ochtend, als ze nog energie 
voelen. Daarna zijn ze de rest van de dag 
uitgeput. Door balans aan te brengen, houd 
je meer energie over.
•  Wissel dingen die je móet doen af met 

leuke dingen waar je energie van krijgt.
•  Houd een vast leef- en slaapritme aan, 

ook in het weekend. Dit kan je helpen 
beter te slapen.

•  Wissel beweging af met denkwerk of 
sociaal contact.

•  Houd je activiteiten bij en hoe je je 
daarna voelt. Dan zie je wat energie 
geeft en waar je juist moe van wordt.
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Kom je er zelf niet uit?
“Mensen hebben soms een drempel om hulp te zoeken. 
Ze hebben het gevoel dankbaar te moeten zijn. Maar 
ernstige vermoeidheid zou je juist wel moeten melden”, 
benadrukt Marije van der Lee. 

“Ga naar je huisarts als je al een half jaar worstelt met 
vermoeidheid, die je hindert bij jouw dagelijkse bezighe-
den en waar je zelf niet uitkomt. De huisarts kijkt naar 
de ernst en soort klachten die je ervaart, zoals klachten 
bij voeding of revalidatie of psychologische klachten. Zo 
kun je samen bepalen wie jou het beste kan helpen.”

Marije van der Lee licht toe: “Klachten zoals angst kun-
nen bijvoorbeeld ontstaan als mensen na kanker bang 
zijn voor terugkeer of uitbreiding. Ze zijn alert op allerlei 
signalen van hun lichaam, zoals vermoeidheid. Daar 
maken zij zich dan zorgen over. Ze gaan soms piekeren, 
kunnen niet goed slapen of hebben moeite met concen-
treren. Dat kost ook energie, waardoor die vermoeid-
heid kan voortduren.”

“Anderen zijn bijvoorbeeld gericht op het behalen van 
prestaties. Zij willen liefst zo snel mogelijk terug naar 
hun oude ik en zijn daarbij geneigd om over hun grenzen 
heen te gaan. Dat kan leiden tot terugval en frustratie.”

Om meer grip te krijgen op chronische vermoeidheid 
biedt het Helen Dowling Instituut de online psychologi-
sche therapie ‘Minder moe bij kanker’. Daarin krijg je 
inzicht in jouw gedragspatronen en leer je jouw emoties 
te herkennen en hoe ermee om te gaan. Deze therapie 
pakt gedrag en gedachten aan die jouw klachten beïn-
vloeden en in stand houden.

Hulp van partner of naaste 
Ook de partner of naaste kan helpen bij het omgaan met 
vermoeidheid. Tijdens de behandeling komt de partner 
vaak in de rol van verzorger. 

“Na de behandeling gaan de rollen normaliter weer 
terug naar de manier zoals daarvoor”, vertelt Marije 
van der Lee. “Maar bij vermoeidheid blijft het patroon 

bestaan met de partner in de rol van verzorger en de 
ander in de rol van patiënt. Op emotioneel vlak moet ook 
de partner van alles doorstaan. De ‘patiënt’ en partner 
moeten elkaar echt helpen bij het verwerken. Dat is een 
lastig proces. Vooral ook, omdat ieder mens dit op zijn 
eigen manier doet.”

Zij vertelt verder: “Daarom zijn we gestart met de 
COMPANION-studie. Daarin onderzoeken we hoe we 
onze behandelingen kunnen verbeteren door ook part-
ners van patiënten te betrekken. Uit onderzoek blijkt 
dat de rol van de partner van belang is. Op basis van die 
inzichten ontwikkelen we nieuwe internetbehandelin-
gen waarmee we zowel patiënt als partner helpen bij 
het omgaan met ernstige vermoeidheid na kanker. We 
willen weten in hoeverre zij betrokken willen zijn bij de 
behandeling en wat de partner belangrijk vindt.” 

Meer informatie vind je op de websites  
www.hdi.nl/companion en www.hdi.nl/blanket.

Meer informatie en steun
Op www.kankerdoetveelmetje.nl vind je meer infor-
matie over gevoelens en emotie. Daar vind je ook een 
overzicht van hulpverleners die gespecialiseerd zijn in 
hulp bij vermoeidheid na kanker.

Sommigen vinden het fijn om met lotgenoten over hun 
ervaringen te praten. Het voordeel van omgaan met 
lotgenoten is dat zij vaak aan één woord genoeg hebben. 
Zij hebben geen uitgebreide uitleg nodig over hoe jij je 
voelt. Zij begrijpen jouw frustratie als iets niet lukt en 
hebben vaak ook goede tips hoe je met bepaalde dingen 
kunt omgaan. 

Wil je contact met lotgenoten? Bel met SPKS of stuur 
een e-mail naar lotgenoten@spks.nl.

Tekst: Jolanda Thelosen.

Foto: Frank Emous.

Illustraties: Helen Dowling Instituut.

“ Sommige mensen ervaren 
psychologische klachten, zoals 
angst, somberheid, slaap-
problemen en/of de neiging om 
over hun grenzen te gaan.”
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Waar krijg ik de  
best mogelijke zorg? 

Als je de diagnose kanker aan 
maag of slokdarm te horen krijgt, 
gaat er van alles door je heen. 
Emoties en tal van vragen. Dan 
kun je niet in korte tijd zelf alle 
benodigde informatie verzamelen 
om een keuze te maken voor een 
behandeling en ziekenhuis. 

Om mensen daarbij te ondersteunen 
startte SPKS samen met NFK en 
andere kankerpatiëntenorganisaties 

Het antwoord op deze vraag kan per patiënt verschillend zijn. Ieder mens vindt 
andere dingen belangrijk. Hoe krijg je een goed beeld van de verschillende 
behandelopties? Waar vind je betrouwbare informatie? Wat vind je belangrijk? 
En hoe kun je jouw keuze maken voor zorg en ziekenhuis? 

met het project ‘betekenisvolle 
keuze-informatie’. 

Met dit project wil SPKS bereiken 
dat mensen direct vanaf de 
diagnose kanker aan maag of 
slokdarm kunnen beschikken over 
relevante en begrijpelijke informatie 
over de verschillende ziekenhuizen. 
Met die informatie kunnen patiënt 
en naasten met de huisarts in 
gesprek. Samen bespreken zij welk 

Project betekenisvolle keuze-informatie
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ziekenhuis het beste past bij de persoon, de ziekte en 
de zorgbehoefte. Wat het beste past, hangt af van wat 
iemand zelf belangrijk vindt.

In het project zijn de kenmerken van optimale zorg 
voor mensen met maag- of slokdarmkanker in kaart 
gebracht. Ook is bekeken aan welke criteria die zorg 
kan worden herkend. Daarna is uitgezocht wat voor 
patiënten zinvolle keuze-informatie zou zijn. 
Op basis van de verzamelde gegevens zijn van een 
aantal ziekenhuizen beschrijvingen rond enkele 
thema’s gemaakt. Die beschrijvingen zijn met de 
feedback van lotgenootgroepen verder verbeterd. 

De zorg gebeurt steeds vaker in oncologienetwerken 
waarbij meer ziekenhuizen in een regio samenwerken. 
Dan voldoet het dus niet om alleen de zorg in 
één specifiek ziekenhuis te beschrijven. In de 
beschrijvingen komt daarom ook informatie welke zorg 
het netwerk te bieden heeft.

Vragen die je kunt stellen 
Om meer inzicht te krijgen in de zorg van een 
ziekenhuis kun je de volgende vragen stellen 
en overwegingen bespreken met je huisarts.

•  Niet alle ziekenhuizen bieden alle of dezelfde 
mogelijkheden qua diagnose en behandelingen 
aan. Vraag naar nieuwe ontwikkelingen en welke 
mogelijkheden voor onderzoek en behandeling het 
ziekenhuis aanbiedt.

•  Kan mijn (gehele) behandeling en nazorg 
plaatsvinden in dit ziekenhuis of op deze 
ziekenhuislocatie? Als het ziekenhuis niet alle 

mogelijkheden zelf aanbiedt: naar welk ziekenhuis 
kan ik hiervoor worden verwezen?

•  Zijn er voor mijn kankersoort studies naar 
behandelingen waaraan ik mee kan doen?

•  Met welke specialismen krijg ik te maken in het 
ziekenhuis? Wie van hen is gespecialiseerd in mijn 
vorm van kanker?

•  Worden mijn gegevens besproken in een MDO 
(multidisciplinair overleg)? Is dit een overleg 
waarin alleen patiënten met mijn aandoening 
worden besproken? Nemen artsen uit andere 
ziekenhuizen deel aan het MDO? Waar en wanneer 
kan ik het verslag daarvan inzien?

•  Kan ik een tweede mening (second opinion) krijgen? 
Welke ziekenhuizen raadt u hiervoor aan?

•  Welke ziekenhuizen hebben veel ervaring met het 
behandelen van mensen met een vergelijkbare 
ziekte en vergelijkbare omstandigheden als ik? 
Denk hierbij aan de kankersoort en daarbinnen 
eventueel het subtype, het stadium van de ziekte, 
de leeftijd, het tegelijkertijd hebben van andere 
ziektes.

Op het moment dat we deze tekst schrijven wordt 
gewerkt aan een website om de beschrijvingen van 
ziekenhuizen, voor zover beschikbaar, toegankelijk 
te maken. Op die website komen ook de vragen te 
staan die je kunt stellen om inzicht te krijgen in hoe 
gespecialiseerd een ziekenhuis is in jouw vorm van 
kanker. 

Zodra deze website met beschrijvingen live is, komt er 
een hyperlink hiernaar op de SPKS-website.

Tekst: Jolanda Thelosen. 
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