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ONDERZOEK

nieuws
IN HET KORT

FITTER

5 keer per week
1 uur bewegen
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Mensen die zijn behandeld voor
darmkanker voelen zich fitter, zijn
minder moe en slapen beter als ze
vijf keer per week een uurtje wandelen, joggen of fietsen. Een half
uur bewegen per dag had volgens
dit onderzoek geen effect. Dat
ontdekten onderzoekers van het
Amerikaanse Dana-Farber Cancer
Institute. Aan het onderzoek, dat
een half jaar duurde, deden 39
darmkankerpatiënten mee.
tinyurl.com/
darmkanker-bewegen

Bevolkingsonderzoek
darmkanker slaat aan
In 2017 had 40% van alle Nederlanders van 55 tot 65 jaar
de 2 jaar daarvoor de ontlasting laten onderzoeken op
bloed. In de leeftijdscategorie
van 65 tot 75 jaar was dat in
2017 zelfs 57%. 3 jaar eerder,
in 2014, had respectievelijk 8
en 12% zijn ontlasting laten
controleren. Deze toename is
het gevolg van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker dat in 2014 van start ging

TABAK

Roken en fris
drank risicovol
bij darmkanker
Darmkankerpatiënten die ook na hun
diagnose blijven roken hebben drie keer
meer kans te overlijden dan rokende
lotgenoten die de tabak wel afzweren.
Dat schrijven Wageningse onderzoekers
in een overzichtsstudie. Volgens de
onderzoekers kunnen darmkankerpatiënten ook beter niet te veel frisdranken
en sapjes met veel suikers gebruiken.
Met elke consumptie per dag stijgt de
kans op overlijden met 11%. Dat komt
waarschijnlijk doordat suikers darmkankercellen beter bestand maken tegen de
behandeling.
tinyurl.com/darmkanker-roken
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en waarbij alle Nederlanders
tussen de 55 en 75 jaar elke 2
jaar worden uitgenodigd hun
ontlasting te laten onderzoeken. Bloed in de ontlasting is
meestal alleen door laboratoriumonderzoek aantoonbaar, en
kan wijzen op darmkanker.
tinyurl.com/darmkankerbevolkingsonderzoek

LEEFSTIJL

Meer vezels eten
vermindert de kans
op darmkanker
Bijna de helft van alle gevallen van darmkanker zou kunnen worden voorkomen als
mensen gezonder zouden leven. Dat berekenden onderzoekers van het World Cancer Research voor een rapport waarin ze
alle beschikbare studies over darmkanker
en leefstijl op een rij zetten. Een van de
belangrijkste leefstijlfactoren die de onderzoekers vonden was de inname van
vezels. Vervanging van witbrood door
volkorenbrood, witte rijst door zilvervliesrijst en standaardmacaroni en -spaghetti
door volkorenvarianten vermindert de
kans op darmkanker met 17%.
tinyurl.com/darmkanker-leefstijl
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Overlevingskans
steeds groter

Met kleine stappen
Op dit moment geneest grote resultaten
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tweederde van alle patiënten
met dikkedarmkanker en in de
nabije toekomst worden
dat er alleen maar meer.
Twee darmkankerspecialisten
schetsen de groeiende
behandelmogelijkheden.
Tekst Willem Koert

‘B

ij bijna alle gevallen van
dikkedarmkanker is het
belangrijkste onderdeel
van de behandeling de
verwijdering van het aangetaste deel van
de darm’, zegt Frank Vleggaar, hoogleraar
Mdl-ziekten en mdl-arts bij UMC
Utrecht. ‘Als we er op tijd bij zijn, zit de
tumor alleen nog op het slijmvlies van de
darm en heeft hij zich nog niet uitgebreid naar de spierwand van de darm.
Dan kunnen we de tumor weghalen tijdens het kijkonderzoek.’
Als de tumor ook al in het spierweefsel
van de darm zit, zal het aangetaste stuk

van de darm inclusief de lymfeklieren in
de omgeving waar de tumor zich bevindt, moeten worden verwijderd. Heeft
de ziekte zich nog verder verspreid, dan
wordt het plaatje complexer. ‘In de eerste
plaats moet je dan denken aan uitzaaiingen in de lever of buikholte’, vervolgt
Vleggaar. ‘En als de ziekte nog verder is
voortgeschreden, zitten er ook tumoren
in andere organen, zoals de longen.’
In de vorige eeuw beschouwden oncologen darmkanker die zich had uitgebreid naar de lever nog als ongeneeslijk.
Als de tumor zich had verspreid naar
enkele lymfeklieren, konden die – net als
het aangetaste deel van de darm – worden verwijderd. Als de patiënt daarna
ook werd behandeld met chemotherapie, was de kans op genezing reëel. Maar
als de ziekte inmiddels dus de lever had
bereikt, konden artsen alleen nog maar
proberen de kanker met chemokuren te
vertragen. ‘Dat is nu anders’, zegt Vleggaar. ‘Als alleen een deel van de lever is
aangetast, kunnen we alsnog opereren.’
Dat komt onder meer door geavanceerdere chirurgische technologie, en scans

Experts
aan het
woord

FRANK VLEGGAAR is mdl-arts
en hoogleraar
Mdl-ziekten bij
UMC Utrecht. Hij
is gespecialiseerd in kanker
van het maagdarmkanaal.

HANS DE WILT is
chirurg-oncoloog en hoogleraar Chirurgische Oncologie
bij het Radboudumc. Hij is gespecialiseerd in
uitgebreide
vormen van
darmkanker en
heeft meer dan
200 wetenschappelijke
publicaties op
zijn naam staan.
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die precies laten zien waar tumoren
zitten.
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Gestage verbetering

De overlevingskansen van darmkankerpatiënten zijn nu 15 tot 20% hoger dan
25 jaar geleden, vertelt Hans de Wilt,
oncologisch chirurg en hoogleraar Oncologische Chirurgie bij het Nijmeegse
Radboudumc. ‘Daarvoor is niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen’, zegt hij.
‘Elke vijf jaar neemt de overlevingskans
een beetje toe. We denken daarom dat
de verbetering van de zorg over de gehele linie die toename veroorzaakt.’
Opmerkelijk is bovendien dat overlevingskansen van alle groepen patiënten
toenemen. Niet alleen bij de patiënten
met een vroeg stadium van de ziekte,
maar ook bij de patiënten bij wie de ziekte
zich heeft verspreid over het lichaam. In
die laatste groep had de doorsnee-patiënt
25 jaar geleden nog 9 maanden te leven,
nu is dat 2 jaar. De helft van de patiënten
leeft langer dan twee jaar. Die vooruitgang
is vooral het gevolg van steeds betere
palliatieve chemotherapie, die de tumorgroei afremt, tumoren soms zelfs kan
verkleinen, en soms mogelijkheden biedt
om tumoren in de lever en het buikvlies te
verwijderen.
Het is zelfs niet onmogelijk dat patiënten met een vorm van dikkedarmkanker
die nu ongeneeslijk is, in een niet al te
verre toekomst alsnog kunnen genezen.
‘Je kunt dan denken aan patiënten met
uitzaaiingen in de lever en in het buik-
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vlies, die we in eerste instantie niet kunnen opereren’, zegt De Wilt. ‘Maar omdat
deze patiënten hopelijk straks nog beter
op chemotherapie reageren, zullen we
alsnog tot een operatie kunnen overgaan.’
Dat komt onder meer doordat chemotherapie steeds preciezer en gerichter
wordt. ‘Vroeger hadden we bij wijze van
spreken één chemokuur die we bij alle
vormen van darmkanker gaven’, verduidelijkt Vleggaar. ‘Nu hebben we er een
heleboel, en het zullen er nog veel meer
worden. Welke chemotherapie we gebruiken, hangt af van de patiënt en de
eigenschappen van de kankercellen. We
zijn nu aan het leren hoe we aan het
DNA van weggenomen kankercellen
kunnen zien welke chemotherapie we
het best kunnen gebruiken. Misschien
komen we ooit zover dat we iedere patiënt een andere behandeling kunnen
aanbieden.’
Het gebruik van DNA-technologie om

Opmerkelijk is dat de
overlevingskansen
van alle groepen
patiënten toenemen

darmkankercellen beter te leren kennen
is niet de enige ontwikkeling. ‘Er lopen
nu experimenten met minuscule radioactieve bolletjes die, nadat ze in de
bloedbaan zijn gebracht, de tumor opzoeken’, vertelt De Wilt. ‘Ze hopen zich
vervolgens op in de tumor, en doden
hem van binnenuit.’
Een andere mogelijke ontwikkeling is
het verbeteren van de eigen afweer door
immunotherapie. Oncologen boeken
goede resultaten met immunotherapie
bij de behandeling van longkanker en
melanomen, maar tot nu toe werkt het
bij darmkanker alleen bij bepaalde, vaak
erfelijke darmkanker. De Wilt zou er niet
vreemd van opkijken als er tussen nu en
tien jaar een vorm van immunotherapie
op het toneel verschijnt die bij meer
darmkankerpatiënten werkt.

Kwaliteit van leven
Maar ook als er geen fundamentele
doorbraken plaatsvinden, zullen de
vooruitzichten van darmkankerpatiënten de komende jaren waarschijnlijk
alleen maar verbeteren. Ook door een
opstapeling van op zichzelf kleine stapjes voorwaarts, en nieuwe combinaties
van bestaande technieken, zijn grote
verbeteringen mogelijk.
‘Neem nou endeldarmkanker’, geeft
De Wilt als voorbeeld. ‘Een paar jaar
geleden betekende endeldarmkanker dat
we dat laatste stukje van de darm altijd
moesten verwijderen. Patiënten kregen
daardoor vaak een stoma, incontinentieproblemen en seksuele problemen. Tegenwoordig slagen we er steeds vaker in
om met bestraling, gerichte chemotherapie en precisie-operaties de endeldarm
te sparen, en in de toekomst zal dat veel
vaker gaan gebeuren. Het zal duidelijk
zijn hoeveel deze ontwikkeling voor de
kwaliteit van leven van patiënten betekent.’ ■
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Wees alert op
alarmsignalen
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Van poliep naar
darmkanker
Hoe ontstaat darmkanker?

Meedoen aan het bevolkings
onderzoek naar darmkanker kan uw
leven redden, vertelt mdl-arts Ben
Witteman van Ziekenhuis Gelderse
Vallei in Ede. Net als een gezondere
manier van leven. Al is niet iedereen
daarvoor te porren.
Tekst Willem Koert
Fotografie De Beeldredaktie/Marco Vellinga

‘De cellen in het slijmvlies aan de binnenkant van
de darmen delen zich razendsnel, elke zes dagen.
Omdat die cellen zich zo snel delen, is de kans groot
dat er cellen met genetische foutjes ontstaan. Meestal ruimt het lichaam die foute cellen op, maar dat
gebeurt niet altijd en dan kunnen die foute cellen
uitgroeien tot poliepen. Soms zien die eruit als een
wrat op de darmwand, soms hebben ze de vorm van
een paddenstoel. Bijna 20% van de 50-plussers heeft
één of meer poliepen. Een poliep is niet hetzelfde
als darmkanker, maar een groot deel van de poliepen zal – als ze niet bijtijds worden verwijderd – uiteindelijk uitgroeien tot een tumor.’
Hoe weet je of je poliepen hebt?

‘De meeste mensen met poliepen zijn zich daarvan
niet bewust, maar er zijn wel symptomen waarop je
alert kunt zijn. Bloed in de ontlasting is een heel
belangrijke. Dat hoeft niet altijd door een poliep te
komen, maar als het langer dan enkele dagen aanhoudt, is het verstandig naar de huisarts te stappen.
Een ander mogelijk alarmsignaal is een verandering
van de stoelgang. Vooral als je altijd redelijk vaste
ontlasting hebt die ineens overgaat in dunne, meer
frequente ontlasting. Of als je loze aandrang hebt, of
afvalt zonder dat je op dieet bent.
Het duurt 10 tot 15 jaar voordat een poliep verandert in darmkanker. Daarom is het belangrijk dat we
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(1958)

1990
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Staflid van de
afdeling
Maag-darm-leverziekten van het
Radboudumc in
Nijmegen.

1995
Mdl-arts in
Ziekenhuis
Gelderse Vallei in
Ede.

1998
Promoveert aan de
Radboud
universiteit.

2013
Buitengewoon
hoogleraar
Voeding en Darmgezondheid in
Wageningen.
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poliepen in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en weghalen. Dat gebeurt steeds vaker
dankzij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Iedere Nederlander tussen de 55 en 75 jaar
krijgt een zogenoemde “kit” in de brievenbus
waarmee hij een monster kan nemen van zijn
ontlasting. Als het laboratorium in dat monster
bloed vindt, is dat aanleiding voor een colonoscopie. Dat houdt in dat we met een endoscoop een kijkje nemen in de dikke darm, en
op zoek gaan naar poliepen. Als we die vinden
halen we ze meestal meteen weg. Na een paar
jaar zullen we de patiënt meestal nog een keer
onderzoeken om te kijken of de poliepen
zijn teruggekeerd.’
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Wat kunnen patiënten bij wie u
poliepen heeft verwijderd zelf
doen om hun perspectieven zo
goed mogelijk te maken?

‘Een gezonde leefstijl vermindert
de kans op darmkanker. Dat geldt
dubbel en dwars voor mensen bij wie
poliepen zijn gevonden en voor mensen bij
wie in de familie veel darmkanker voorkomt. Een
belangrijke factor is het vermijden van overgewicht. Ik probeer patiënten met overgewicht hun
leefstijl te laten verbeteren, maar dat lukt niet
altijd. Daarom geven we patiënten met een BMI
van boven de 40 de mogelijkheid via een maagverkleining gewicht te verliezen. Soms is zo’n
ingreep de enige optie, al zie ik liever dat mensen
het op een andere manier doen.
Wat ook helpt is alcohol mijden en minder
rood en/of bewerkt vlees te eten. In dit vlees zitten stoffen die niet goed zijn voor de darmen.
Daarom krijgen vegetariërs minder vaak darmkanker dan vleeseters, al is dat niet het hele verhaal. Vegetariërs eten vaak meer vezels in de
vorm van groenten, en ook een voedingspatroon
met veel vezels beschermt tegen darmkanker.
Je zou verwachten dat er bij mensen met poliepen veel interesse is in gezonde voeding, maar
dat valt jammer genoeg tegen. In ons ziekenhuis
hebben we met Wageningen Universiteit een
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het dieet

van onze patiënten, en ontdekt dat dat vaak niet
deugt. Als we aanboden om informatie te geven
over hoe het beter kan, had de helft van onze
patiënten daar geen oren naar. “Mijn hoofd staat
er niet naar”, hoorden we vaak. Of: “Er komt op
dit moment al genoeg op me af.”
En dan is er natuurlijk lichaamsbeweging.
Vroeger dachten we dat beweging beschermde
tegen darmkanker, omdat mensen die veel bewegen slanker zijn. Dat laatste idee hebben we
moeten bijstellen. Een leefstijl met veel beweging
beschermt ook mensen met overgewicht tegen
darmkanker. Het heeft dus zeker nut als dikke
mensen meer bewegen. Bewegen op zichzelf
beschermt.
Ik benadruk altijd dat bewegen belangrijker is
dan sporten. In sporten hebben veel
mensen geen zin, of ze hebben er
geen tijd voor. Daarom moedig ik
mijn patiënten aan zo veel mogelijk beweging in hun alledaagse
leven op te nemen. Als mensen
minstens 30 minuten per dag actief zijn, boeken ze al een flinke
gezondheidswinst ten opzichte van
mensen die niet bewegen. Veel mensen halen die 30 minuten als ze met de fiets
naar hun werk of naar de winkel gaan in plaats
van met de auto.’
Hoe zit dat met mensen die al darmkanker
hebben? Hoe kunnen zij bijdragen aan hun
herstel?

‘Dat hangt van de ziekte af. Als de darmkanker
niet vergevorderd is en zich nog niet heeft verspreid door het lichaam, zijn dezelfde leefregels
van toepassing als bij gezonde mensen en bij
mensen met een poliep. Bij deze groep zijn de
prognoses tegenwoordig trouwens zeer gunstig.
Bij mensen met een vergevorderde vorm van
kanker die zich heeft uitgezaaid, is de situatie
anders. Op dit moment zijn we nog niet in staat
om die vorm van kanker te genezen, maar het
lukt ons wel steeds beter de ziekte onder controle
te houden. Voor deze mensen is het vooral belangrijk normaal te blijven eten, op kracht te
blijven en verzwakking te voorkomen. Als dat
lukt, kunnen we hun leven soms met jaren van
een goede kwaliteit verlengen.’ ■

FEITEN & CIJFERS

72 jaar

Als artsen darmkanker
ontdekken is de patiënt
gemiddeld 72 jaar. Het
gebeurt zelden dat artsen
darmkanker vinden bij
iemand die jonger is dan 50.

15.000

Darmkanker is de
derde meest voorkomende kankersoort in
Nederland. Elk jaar
ontdekken artsen
bij 15.000 Nederlanders darmkanker.
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Darmkanker

5-10%

€260 miljoen

De behandeling van darm
kanker kost in Nederland
in totaal €260 miljoen.

Zo’n 5 tot 10% van
alle gevallen van
darmkanker is
genetisch bepaald.
Bij de helft van alle mensen bij wie tijdens het
bevolkingsonderzoek bloed in de ontlasting
wordt gevonden, blijkt uiteindelijk niets aan de
hand te zijn. Deze mensen hebben geen
darmkanker en ook geen poliepen.

27%

In 2015 deed 27%
van de benaderde
mannen en vrouwen
niet mee aan het bevolkingsonderzoek,
blijkt uit cijfers van
het RIVM.

Volgens berekeningen van het Nederlands Kanker
Instituut zal het bevolkingsonderzoek naar darmkanker
de totale sterfte als gevolg van darmkanker met 50%
verminderen. Vanaf 2032 zal het bevolkingsonderzoek jaarlijks 2400 levens redden.
Roken verhoogt volgens Amerikaans onderzoek de kans op poliepen
met een factor 2,5. Meer dan 6 glazen alcohol drinken per dag vergroot
volgens hetzelfde onderzoek diezelfde kans met een factor 2,2. Stevig
drinken én roken verhoogt de kans op poliepen met een factor 4,2.

14%

Volgens Amerikaans
onderzoek stapt slechts
14% van alle mensen
die zelf bloed in hun
ontlasting ontdekken
naar een huisarts.
MEER INFORMATIE

tinyurl.com/
maag-lever-darm-stichting
spks.nl/levenmetdarmkanker
tinyurl.com/thuisarts-darmkanker
tinyurl.com/bevolk-onderzoek
darmkanker
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