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KANKER

INLEIDING
Kanker, ik heb voor dit onderwerp gekozen
omdat mijn vader kanker heeft gehad en
me daarna afvroeg wat kanker eigenlijk is.
Jaarlijks sterven er heel veel ouderen
en ook kinderen aan kanker. Hoe komt
dat? Wat is het om als kind geen ouders
meer te hebben omdat ze door kanker zijn
overleden of een kind heeft het zelf?
En toen mijn vader werd getroffen was dat
een schok in de familie. We wisten niet
of hij nog beter zou gaan worden. Ook al
was ik toen nog heel jong, bijna 5 jaar, heb
ik er wel veel van meegekregen. Gelukkig
gaat het nu weer goed maar het is een
onderwerp dat bij ons gezin hoort dus
daarom koos ik ervoor mijn werkstuk over
kanker te maken.
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1. Hoe oud is kanker

Kanker is al heel oud. In Egypte zijn mummies gevonden
van mensen die aan kanker zijn doodgegaan.
Hippocratus, een wijze man die een paar eeuwen voor
de jaartelling in het oude Griekenland leefde, was arts.
Hij bekeek kankergezwellen bij mensen en vond dat
sommige van deze gezwellen lijken op de poten van een
krab. Hij noemde ze ’Karkinos’ of ’Karcinoma’. In het
Latijn werd dit later ’cancer’.

Wist je dat…
Ook in andere talen de naam kanker is afgeleid van het
Latijnse woord voor krab (of soms kreeft)? In het Duits is
kanker bijvoorbeeld krebs en in het Turks is het kanser.

PAGINA
5

2. Wat is kanker?
Gebouwd van cellen
Om te begrijpen hoe kanker ontstaat, moet je eerst iets weten
over de bouw van je lichaam. Een lichaam bestaat uit heel veel
cellen. Iedere lichaamscel heeft een eigen taak. Een darmcel
bijvoorbeeld helpt het afbreken van voedsel. Een cel in je hart
werkt mee aan het rondpompen van je bloed. Je lichaam maakt
voortdurend nieuwe cellen aan. Zo kan je lichaam op deze
manier beschadigde en verouderde cellen weg doen. Hoe gaat
dat? Eenvoudig gezegd kan een cel zichzelf in tweeën splitsen.
Hij maakt een exacte kopie van zichzelf.
Kopiëren gaat fout
Bij iemand met kanker gaat het mis bij het delen van de cellen.
Cellen houden niet meer op met delen. Dit delen gaat maar
door. Er ontstaat een kluitje cellen. Dat heet een tumor of een
gezwel.

Goed of kwaad?
Een tumor kan gevaarlijk zijn, maar het hoeft niet. Er bestaan
goedaardige tumoren en kwaadaardige tumoren. Goedaardige
tumoren noemen we geen kanker. Een wrat is bijvoorbeeld
een goedaardig tumor. Deze tumoren houden op een bepaald
moment op met delen. Ze blijven ook keurig bij elkaar op een
kluitje zitten. Wel kunnen ze tegen organen drukken. Dit kan
een reden zijn om zulke gezwellen weg te halen. Kwaadaardige
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tumoren noemen we kanker. Het wordt pas een kwaadaardige
tumor als een cel meerdere beschadigingen heeft. Deze
tumoren blijven maar doorgroeien. Ze kunnen dwars door de
organen heen groeien. Bovendien laat soms een groepje cellen
los van het kluitje en komt het via het bloed op een andere
manier in het lichaam terecht. Daar blijft het groepje cellen
weer vast zitten en kopieert door. Op deze plaats ontstaat
er dan een tweede tumor. Dit heet een uitzaaiing. Deze
uitzaaiingen zorgen ervoor dat kanker een gevaarlijke ziekte is.
Meer dan honderd soorten
Je weet al dat alle cellen in je lichaam een eigen taak hebben.
Een cel in je longen verschilt daardoor van een cel in je maag.
Die verschillen blijven bestaat, ook als de cel een kankercel
wordt. Dat is lastig, want op die manier bestaan er dus veel
verschillende soorten kanker. Kanker in je longen is ook anders
dan kanker in je maag. Elke soort kanker krijgt de naam waar
de eerste kanker cel is ontstaan. Zo bestaat er longkanker
en maagkanker. Er bestaan meer dan honderd verschillende
kankersoorten. Sommige soorten zijn beter te behandelen dan
andere soorten. Sommige soorten komen vaker voor dan de
andere.
Top 4 meest voorkomende kankersoorten:
• Huidkanker
• Borstkanker
• Dikkedarmkanker
• Longkanker
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3. Soorten kanker
Hier zijn nog een paar soorten kanker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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blaaskanker
prostaatkanker
nierkanker
longkanker
borstkanker
lymfeklierkanker
botkanker
slokdarm kanker
vulvakanker
baarmoederkanker
bloedkanker
neus- en keelkanker
hersentumor
alvleesklierkanker
teelbalkanker

4. Wie krijgt kanker
Ouderdomsziekte
Kanker komt vooral voor bij oudere mensen.Van de 101214
nieuwe kankerpatiënten in 2013 zijn er ongeveer 40.000 (40%)
tussen de 60 en 75 jaar en 30% was ouder dan 75 jaar. Mensen
kunnen nu veel ouder worden dan vroeger. Dat komt onder
andere doordat de artsen steeds meer kennis hebben gekregen.
Ook zijn de leefomstandigheden van mensen beter dan vroeger en weet men meer over hygiene. Maar omdat de mensen
steeds ouder worden, krijgen er ook steeds meer mensen kanker. Kanker is in Nederland de ziekte waar de meeste mensen
aan dood gaan vergeleken met andere ziektes. Ruim een op de
drie Nederlanders krijgt kanker. Wel is bekend dat kanker voor
een deel door ons eigen gedrag komt.
Gezond leven
Zo’n 30 tot 40% van alle kankergevallen kan worden voorkomen door gezond te leven. Het is helaas niet zo dat iemand die
zijn hele leven gezond leeft, later zeker geen kanker krijgt. Het
is ook niet waar dat iemand die ongezond leeft, later automatisch kanker krijgt. We weten alleen dat de kans op kanker al
wel groter wordt. Daarom is gezond leven wel een aanrader.
Hoe leef je gezond
Door gezond leven is kans op kanker dus klein. Hier is een uitleg van wat er allemaal kanker kan veroorzaken dat zijn zeven
factoren. Ik heb ze al genoemd maar hier met een uitleg.
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Roken

Mensen die roken hebben veel grotere
kans op longkanker dan mensen die niet
roken. In sigaretten en tabakswaren zitten namelijk een heleboel giftige stoffen
die kankerverwekkend zijn. Bij zeker 90
van de 100 kankerpatiënt komt een
klacht van longkanker door roken dat is
dus 90%. Er zijn ook andere soorten
kanker waar rokers meer kans op hebben.
Zon

In de zomer wil je in de zon liggen maar
dat doe je wel zonder dat je er bij nadenkt dat, als je verbrandt, je dan je
kans op kanker groter maakt dus daarom moet je je goed insmeren. Je krijgt
kanker door de stralen dus de ultraviolette, bijvoorbeeld misschien ken je de
’pas op voor de UV stralen’. Er zij drie
soorten stralingen de (UV-C) die wordt
door de damkring tegen gehouden (UVB) en er is (UV-A) dus smeer je goed in.
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Eten
Onderzoekers denken dat bepaalde
eetgewoontes van invloed zijn op de
kanker die je krijgt. Je moet standaard
ieder dag proberen 2 stuks fruit en 200
gram groenten te eten.
Bewegen
Het is gezond om voldoende te bewegen. Bewegen verlaagt de kans op bepaalde kankersoorten. Je hoeft echt
geen topsporter te zijn. Regelmatig op
de fiets naar school gaan of lekker buitenspelen, is ook al prima!
Gewicht
Mensen die te dik zijn, hebben later een
grotere kans op sommige kankersoorten. Je voorkomt overgewicht door voldoende te bewegen (zie ook punt 4) en
door verstandig te eten.
Alcohol
Teveel alcohol verhoogt de kans op kanker. Vooral kanker in de mond-of keelholte, strottenhoofd en in de slokdarm
kunnen komen door het drinken van te
veel alcohol. Ook bestaat er een verband
tussen alcoholgebruik en borstkanker.
Hoe meer alcohol iemand drinkt, hoe
groter de kans op deze kankersoorten.
Schadelijke stoffen
Van sommige stoffen is bekend dat ze
kankerverwekkend zijn. Asbest is zo’n
gevaarlijke stof. Vroeger werd deze stof
veel in de bouw gebruikt. In sommige
beroepen komen mensen in aanraking
met kankerverwekkende stoffen. In zulke beroepen is het verplicht beschermende maatregelen te nemen. Mensen
moeten dan tijdens hun werk bijvoorbeeld speciale kleding dragen.

5. Behandeling en genezing van
kanker
Geen simpele verkoudheid
Als je verkouden bent, dan snotter je een paar dagen en meestal
gaat de verkoudheid dan vanzelf weer over. Je hoeft niet naar de
huisarts en je hebt geen medicijnen nodig. Iemand met kanker
kan nooit zomaar genezen. Geen enkele kankersoort gaat vanzelf over. Hoe eerder iemand ontdekt dat hij kanker heeft, hoe
kleiner de kans dat er uitzaaiingen zijn. De kans op genezing is
daarom groter dan wanneer de kankercellen zich al over het hele
lichaam hebben verspreid. Helaas is dat niet altijd mogelijk snel
te ontdekken dat je kanker hebt. Van de meeste kankersoorten
zie ja aan de buitenkant niks van je lichaam.
Wat kan een arts tegen kanker doen?
Een arts kan een kankerpatiënt op allerlei manieren behandelen. De methode die hij kiest, hangt af van de soort kanker en
van hoe ver de kanker zich heeft verspreid in het lichaam.Vaak
bestaat een behandeling uit een combinatie van verschillende
methoden.
Hieronder noem ik de meest gebruikte methoden:
OPEREREN | De arts verwijdert een tumor helemaal uit het lichaam. Als er geen uitzaaiingen zijn dan is de kans op genezing
bij deze behandelmethode groot. De tumor wordt altijd ruim
weggesneden.Vaak haalt de dokter dan ook stukken gezonde
cellen weg.
Het is soms nodig om bijvoorbeeld een hele long of een hele borst weg te
halen. Dat heeft natuurlijk hele nare gevolgen voor de patiënt.
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BESTRALEN | Bestraling is een plaatselijke behandeling: dat wil
zeggen dat alleen het gedeelte van het lichaam waar de tumor
zit wordt bestraald. Het doel is de kankercellen te vernietigen,
terwijl de gezonde cellen zo veel mogelijk gespaard blijven. Kankercellen verdragen straling slechter dan gezonde cellen en herstellen zich er minder goed van. Vaak moet de patiënt een serie
bestralingen ondergaan. Dat betekent dat hij een aantal keren
naar het ziekenhuis moet om te worden bestraald. Natuurlijk is
dat vervelend. Een bijwerking kan zijn dat de huid een paar weken na de bestraling rood wordt op de plaats van de bestraling.
Ook kan de huid droog en schilferig worden. Meestal is de huid
na een paar weken weer normaal.

CHEMOTHERAPIE | Er bestaan inmiddels ongeveer zestig jaar
medicijnen die artsen kunnen gebruiken om kanker te behandelen. Deze vorm van behandeling heet chemotherapie. De patiënt
kan de medicijnen op verschillende manieren krijgen. Ze bestaan
in de vorm van pillen of capsules. Ze kunnen ook door middel
van een injectie of infuus worden toegediend. De medicijnen
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zorgen ervoor dat cellen zich minder goed delen en vernietigd worden. Het vervelende
van deze methode is dat de medicijnen
het verschil tussen kankercellen en goed
cellen niet zien. Gezonde, dus snel delende, cellen worden dus ook vaak
aangetast, waardoor er bijwerkingen
ontstaan. Deze zijn niet voor iedereen
hetzelfde. Bijwerkingen kunnen tijdelijk
zij, zoals haaruitval. Maar ze kunnen ook
blijvend zijn, zoals onvruchtbaarheid.
GENEZING | Er zijn geen vaste regels die voorspellen
of een bepaalde kankerpatiënt wel of niet geneest. De kans op
een goede afloop hangt van het kankersoort af, of er uitzaaiingen zijn en hoe de verdere gezondheid van de patiënt is. De
overlevingskansen van een kankerpatiënt zijn de afgelopen jaren
gestegen. Ruim de helft van alle kankerpatiënten is vijf jaar nadat
de ziekte is ontdekt nog in leven. Zestig jaar geleden was dat nog
maar een kwart van alle kankerpatiënten.
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6. Wat is en doet het KWF?
KWF betekent Koningin Wilhelmina Fonds. We vinden het allemaal erg als iemand kanker krijgt. Per jaar krijgen 100.000
mensen kanker. Jaarlijks sterven er 44.000 mensen door kanker.
KWF wil dat kanker zo snel mogelijk stopt. KWF is er voor mensen die leven met kanker maar ook voor mensen die met hen
samenleven. Het doel van KWF is minder kanker, meer genezing
en dat ze fijner kunnen leven als ze kanker hebben.

Als je het KWF steunt met een euro dan gaat 85 cent van de
euro naar onderzoek, onderwijs, opleidingen, en de mensen die
kanker hebben te helpen. En de andere 15 cent van de euro zijn
de kosten om de dingen die KWF doet te betalen.
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7. Kinderen en verdriet
Kinderen voelen zich erg eenzaam. Het lijkt wel alsof jij de
enige bent met een papa, mama, broertje, zus, opa of oma,
vriendje of vriendinnetje, enz. die met kanker te maken krijgt.
Helaas is dat niet zo!. Daarom hebben mijn broer Ian en ik de
stichting Bergje tegen Kanker opgericht. Speciaal voor al die
kinderen die iets met de ziekte kanker hebben.
Kinderen worden vaak vergeten
Ouderen proberen hun kinderen te beschermen. Ze denken
vaak dat als je met je kind er niet over praat zij alles wel snel
zullen vergeten. Maar dat is niet waar. Als de kinderen groot
zijn, kunnen ze hier heel veel last van krijgen! Je kunt kinderen
deze ervaring van het leven niet besparen. Kinderen gaan in
zichzelf opzoek naar hun eigen verhaal waardoor ze vaak
angsten en/of enge dromen krijgen.
Hoe reageren kinderen
Kinderen zijn in staat om goed om te gaan met moeilijke
situaties. Als de oudere mensen maar voldoende inzicht en
begrip bijbrengen. Kinderen rouwen net zoveel als
volwassenen. Maar er zijn verschillen: volwassenen hebben al
veel levenservaring, kinderen nog niet. Elk kind wat kan
houden van iemand anders, kan ook rouwen om iemand
anders. Kinderen kunnen alleen niet op dezelfde manier hun
gevoelens beschrijven of verwoorden als volwassenen.
Rouwreacties van kinderen
Bij volwassen begint het rouwen direct na het overlijden van
een geliefd persoon. Bij kinderen begint dit soms enkele weken
tot maanden na de dood. Kinderen zijn niet in staat om lange
tijd met verdriet bezig te zijn.
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Vragen ontwijken van kinderen is niet goed. De fantasie van
kinderen is vaak erger dan de werkelijkheid. Het gaat niet om
hoeveel de volwassenen zeggen maar wat ze zeggen, op welk
moment en op welke manier.
Als kinderen het verdriet niet zien van een ander, kunnen ze
denken dat de overleden persoon niet belangrijk is geweest.
Dit kan kinderen veel pijn doen.
Communiceren met kinderen
Geef kinderen de juiste informatie. Uiteindelijk achterhalen de
kinderen de waarheid wel. Jonge kinderen nemen dingen die
hen verteld wordt letterlijk. In de situatie van een moeder die
bij de bevalling haar zoontje verloren heeft, zal het kind kunnen
denken dat het kindje wel teruggevonden zal worden. Of de
uitspraak van volwassenen dat oude mensen sterven, kan
kinderen heel ongerust maken. Hun ouders zijn in de ogen van
deze kinderen al heel oud. Spelen is vaak de manier van
communiceren bij kinderen. In hun spel kunnen zij zich op een
veilige manier uiten. Ze kunnen angstige gebeurtenissen
uitproberen om ze zo onder controle te krijgen. Zo zie je
kinderen begrafenisje spelen. Of ze kijken hoe diep je moet
graven in de zandbak om in de hemel te komen. Want een
overledene die begraven wordt komt in de hemel is hen
verteld.
Uit je doen zijn
Veel mensen zijn een tijdje uit hun normale doen als ze kanker
hebben. Bij het horen van het woord kanker denken veel
oudere mensen direct aan doodgaan. Ze zijn daardoor erg in de
war en verdrietig. Ze vertellen dat meestal niet, maar je kunt
het wel aan ze merken. Ze vinden het fijn als je ze dan een
knuffel geeft. Natuurlijk mag ook jij hier verdriet van hebben.
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BASISSCHOOL
Door allerlei gebeurtenissen thuis krijg je als kind vaak te
weinig aandacht. Mijn moeder zorgde goed voor ons, wij
bleven naar de voetbaltraining gaan bij Raptim, gingen naar
zwemles en mama knuffelde ons. Maar mama ging ook elke
dag naar Zwolle naar het ziekenhuis, dan was ze heel lang weg,
en ze moest ook nog de boodschappen doen. Soms gingen wij
mee naar het ziekenhuis maar dat kon niet elke keer.
Toen mijn papa erg ziek was, heeft de Willibrordusschool veel
voor ons gedaan Elke ochtend mochten wij bij onze juf
vertellen hoe het was geweest in het ziekenhuis en hoe het
met papa ging. Daarna gingen alle kinderen in de klas hard
stampen met hun voeten om hun boosheid te laten zien dat
papa nog in het ziekenhuis lag. Op de morgen dat ik in de klas
vertelde dat papa weer naar huis mocht, was er een enorm
gejuich in de klas!! Ook die keren daarna dat papa voor een
langere tijd weer naar het ziekenhuis moest, gebeurde
hetzelfde. Elke kind maakte een zonnestraal waarop zijn/haar
naam geschreven werd en aan een grote zon werd opgeplakt.
Deze zon kwam bij papa boven het bed te hangen. Papa
maakte daar een foto van die hij mailde naar onze klas. Zo
konden wij de zon weer terug zien. Ook andere mensen die
ervoor geleerd hebben zeggen dat het erg goed is wat onze
basisschool toen gedaan heeft. Kinderen zoeken een veilig
thuis. Soms kan dat bij de ouders even niet door alles wat er is
gebeurd, wat is het dan fijn dat de juf of de meester je een
veilige plek kan geven door je even apart te nemen en even
naar je te luisteren wat er in je omgaat.
Probeer er in de klas af en toe over te praten, want dan weten
de andere kinderen hoe jij deze ziekte beleeft. Vertel dat
kanker niet besmettelijk is, dat kaal zijn of een pruik dragen
erbij hoort. Vraag de juf of meester om je te helpen.
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Kankerscheldwoorden
Ze zeggen wel eens dat schelden geen pijn doet, maar dat is
niet waar. Het is niet leuk om kanker scheldwoorden te horen!
Zeg tegen de kinderen dat ze dit niet moeten doen omdat je er
veel mensen verdrietig mee maakt.
Ga niet schoppen of slaan, maar doe er iets aan! Meld het
bijvoorbeeld bij de juf of meester.
Spreekbeurt
Ik heb mijn spreekbeurt gehouden over kanker en weet er nu
natuurlijk ontzettend veel vanaf. Wil jij dit ook doen? Maak een
lijstje met dingen die je wilt vertellen. Ik heb veel geluisterd
naar papa. Heb op internet dingen over kanker gezocht en ben
op zoek gegaan naar folders en plaatjes. houd ook een
interview met iemand die getroffen is door kanker, heb ik ook
gedaan. Het wordt vast een superspreekbeurt!
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Vriendjes, buurtkinderen
Zorg dat je vrienden en vriendinnetjes weten wat er aan de
hand is. Vraag ze of ze je willen helpen als je even niet zo
lekker in je vel zit. Doe vooral veel leuke dingen met ze.

WAT HELPT????
•
•
•
•
•

Erover praten
Erover schrijven
Erover tekenen
Hard in een kussen slaan
Tegen de wind in fietsen
• Huilen

Meer informatie is te vinden op
www.bergjetegenkanker.nl
Ilse Antoinette Scholten
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8. Mijn eigen beleving
Toen ik hoorde dat mijn vader kanker had, wist ik niet echt wat
het was. Maar later in de tijd dat het werd uitgelegd wist ik het.
Ik kwam er achter dat papa kanker heeft dat is heel erg. Van de
overlevingskans had ik ook geen idee. Het bleek dat hij nog maar
1% overlevingskans had en voor 99% zeker dood zou gaan. Dat
was niet leuk. De hele klas maakte tekeningen knutsels en andere dingen.
We gingen in de Isala Kliniek in Zwolle op bezoek bij papa tot de
chemokuur plaats vond toen mocht het zelden omdat papa geen
weerstand meer had en in een apart kamertje moest liggen waar
geen bacteriën konden komen. We brachten soms een ballon
met helium mee of we gingen daar eten.

Ook gingen we een keer met de auto het dak van de
parkeergarage op en zagen we papa’s kamer. We begonnen
heel hard te zwaaien en hij zag ons toen ook.
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We zijn ook mee geweest naar de kapper toen papa’s haar uit
begon te vallen en de rest geschoren werd. Papa was daarna
helemaal kaal, dat was niet leuk.
Maar nadat hij 3 keer 3 weken in het ziekenhuis is gebleven,
was het echt grappig toen hij thuiskwam. We maakten een
feestje en de hele familie was erbij. Er waren allemaal slingers
en borden met

WELKOM THUIS!
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9. Interview met papa
Wat vond je er van toen je kanker had?
Papa: daar was ik niet blij mee ik vroeg me af of ik ooit nog
beter zou worden.
Hoe was je beleving?
Papa: ik heb 2009 beleefd als een van de mooiste zomers.
Vince : Waarom was het zo mooi?
Papa: als je bang bent om niet meer beter te worden dan is alles
wat je om je heen ziet opeens heel erg special vooral Mama, Ian en
jij Vince.
leven/dood?
Wat dacht je dat er ging gebeuren leven\dood?
Papa: in het begin dacht ik dood, ook de doktoren dachten dat.
Hoe was chemokuur?
Papa: deze vielen eigenlijk best wel mee, maar de laatste
paar waren wel heftig. En het haar dat weg ging vond ik
een beetje raar.
Hoe voelt hij vijf jaar kanker vrij?
Papa: ik heb samen met mama op 4 september 2014 de Mont
Ventoux beklommen en toen wij ’s middags 13.30 uur aankwamen boven op de berg, was dat het moment dat ik ofﬁcieel na vijf jaar
kanker vrij was. Dat was echt heel bijzonder om samen met mama te
vieren.
Hoe was het de eerste maanden thuis?
Papa: nou het was eigenlijk best wel moeilijk omdat er zoveel gebeurd is
en dat je al je vertrouwen kwijt bent in je lichaam.
En hoe gaat het nu?
Papa: het gaat nu een stuk beter, maar het is wel moeilijk om het verleden achter je te laten.
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Literatuurlijst
Waar heb ik de informatie gevonden?:
• van mezelf
• van mijn vader
• van www.kwf.nl
• Manu Keirse, hoogleraar rouwverwerking Universiteit Leuven
• het Klokhuis
• van de dokter
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