Workshop: Kanker; basiskennis en nuttige links

Niveau:

Inleiding:
Deze workshop bestaat uit 4 onderdelen:
Onderdeel I:

Wat is kanker?

Onderdeel 2:

Behandelingen bij kanker

Onderdeel 3:

De gevolgen van kanker

Onderdeel 4:

Kanker bij ouderen

 Beginners
______________

Tijdsduur
2 uur
______________

4 onderdelen

Inleiding
In de workshop lichamelijke aandoeningen hebben we je kennis laten maken met veel voorkomende ziektebeelden en
beperkingen. Het onderwerp kanker is daar nog niet aan de orde geweest.
Er zijn namelijk wel 100 verschillende soorten kanker. In deze workshops willen we de meest belangrijke vormen van
kanker benoemen. Ook de fasen, of wel de verschillende stadia van kanker, lichten we toe. Op die manier krijg je
basiskennis en vooral inzicht in hoe breed het scala aan kanker is. Niet alle vormen van kanker zijn (direct)
levensbedreigend, de ene soort is goed behandelbaar terwijl de andere kankersoort zo agressief kan ontwikkelen dat de
prognose voor de toekomst er veel slechter uit ziet.
Helaas komt kanker voor bij één op de drie mensen. 7 op de 10 mensen is ouder dan 60 jaar. Dit betekent dat je zelf of in
je directe omgeving; je partner, familie, vrienden, kinderen en in je werk als vrijwilliger grote kans hebt om in aanraking te
komen met deze ziekte. Voor deze workshop maken we gebruik van de informatie die te vinden is op websites van KWF
(Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) en het platform kanker.nl. Dit platform is een
initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal
Kankercentrum Nederland (IKNL).

Wat is kanker?
Heel kort gezegd: als je kanker hebt, dan is er iets misgegaan met de celdeling. Er ontstaat dan een tumor. Tumor betekent
letterlijk: zwelling. Maar de medische term ' neoplasme ' ('nieuw-vorming') is daarvoor correcter. Je hebt goedaardige en
kwaadaardige tumoren.

Waar zit kanker?
Kanker kun je overal in je lichaam krijgen. Het kan in je botten zitten of in je bloed, je huid, je hersenen of je darmen en op
nog veel meer plaatsen. Zit de kanker bijvoorbeeld in je darmen is, dan heet dat darmkanker. En als het in je huid zit
huidkanker.
Uitzaaiingen
Het betekent dat één of meer kankercellen losraken van de tumor en door je lichaam gaan “wandelen” oftewel via het
bloed en/of de lymfe ergens anders in het lichaam terechtkomen. Zo ontstaat dan ook weer, door die ene kankercel een
tumor.

Welke soorten kanker zijn er? Klik hier
Hier vind je informatie over kankersoorten, van diagnose tot de gevolgen.
Alles wat je leest is gecontroleerd door deskundigen.

Wat zijn de 10 symptomen die kunnen wijzen op kanker? Klik hier
Wil je meer informatie over de symptomen per type kanker? Klik hier.

Hoe vaak komt het voor?
- 1 op de 3 volwassen mensen krijgt vroeg of laat kanker
- Bijna 7 op de 10 volwassen patiënten is ouder dan 60 jaar.
- Er zijn wel 100 soorten kanker
- Van alle soorten kanker komt huidkanker het meest voor.

Stadia van kanker
Vaak hoor je praten over “kanker in fase 1 of stadium1”. Wat houdt dat in?
Stadium 0: Het betekent dat er kankercellen zijn die nog niet zijn doorgedrongen in het orgaanweefsel. In die situatie
heeft de kanker zich niet verspreid naar het gewone weefsel. Deze fase is wel gevaarlijk. ’’De kankercellen zullen
zich uiteindelijk verder verspreiden. Het is dus wel degelijk kanker. Maar het heeft zich nog niet volledig ontwikkeld,’’
Stadium 1 en 2: In deze stadia bevindt de kanker zich meestal in één lichaamsdeel. Een tumor die is ingedeeld in
stadium I is meestal kleiner dan een tumor in stadium 2.
Stadium 3: Tijdens dit stadium heeft de kanker zich meestal verspreid naar de lymfeklieren.
Stadium 5: Dit stadium houdt in de dat kanker zich heeft verspreid door het lichaam.
De belangrijkste reden om kanker in stadia in te delen, is om te bepalen hoever de kanker zich heeft verspreid en om een
behandelprognose te kunnen bepalen. Wat echter belangrijk is: Het stadium markeren met een getal (stadium 1, 2 , 3
enzovoorts) betekent niet dat het bij ieder persoon hetzelfde betekent. Er zijn verschillen per persoon.
Alle soorten kanker hebben bij verschillende stadia verschillende behandelmogelijkheden en prognoses. Iemand met
stadium 3 kanker van een bepaalde soort krijgt niet per se dezelfde behandeling of prognose als iemand anders met een
andere type kanker, ook in stadium 3.
Bron: Pfizer

Overlevingskansen
Kanker is een ingewikkelde ziekte die vaak niet makkelijk te
genezen is. Toch overleven steeds meer mensen kanker. Sommige
genezen, andere mensen leven lang met kanker zonder veel
klachten. De overlevingscijfers van kanker zijn dankzij
kankeronderzoek van de afgelopen 60 jaar gestegen van 25% naar
65%.
Cijfers verschillen per kankersoort
Op dit moment overleeft gemiddeld 65% van de patiënten de eerste 5 jaar. Maar de overlevingskansen verschillen sterk
per soort kanker. Zo hebben patiënten met borst-, prostaat- of huidkanker goede overlevingskansen (rond de 90%). Maar
voor bijvoorbeeld patiënten met long- of alvleesklierkanker is de 5-jaarsoverleving veel slechter: voor longkanker 19% en
bij alvleesklierkanker maar 9%.
Genezing of overleving?
Bij kanker is het moeilijk aan te geven wanneer iemand echt genezen is. Ook na een behandeling die je krijgt om te
genezen, is er een kans dat de ziekte terugkomt. We hebben het daarom niet over genezingspercentages, maar over
overlevingspercentages. En dan meestal de 5-jaarsoverleving.
5 jaar na de diagnose is namelijk een belangrijk moment: de kans dat kanker daarna nog terugkomt is vrij klein. Maar het
kan wel. Meestal geldt: hoe langer de periode dat de ziekte niet te zien is, hoe kleiner de kans dat kanker terugkomt.

Behandeling van kanker
Hoe wordt kanker behandeld?
- Opereren (tumor verwijderen)
- Chemotherapie (medicijnen gebruiken tegen de tumor)
- Bestraling (met straling de tumor wegbranden)
Opereren
Met een operatieve ingreep wordt de tumor verwijdert. Een operatie is alleen mogelijk als er geen uitzaaiingen zijn. Hoe
de operatie er precies uit ziet, ligt aan de plek van de tumor. De operatie kan op verschillende manieren plaatsvinden,
afhankelijk van het soort kanker en de locatie in/op het lichaam. Bijvoorbeeld: een plaatselijke verdoving (denk aan
vormen van huidkanker), onder narcose of middels een ruggenprik. De patiënt komt voor een dagbehandeling of verblijft
gedurende een (korte) periode in het ziekenhuis. Een operatie is nooit zonder risico. Er kunnen, zoals bij iedere operatie,
complicaties optreden. Denk aan nabloedingen, infectie of ontsteking, trombose, misselijkheid, verstopping of diarree.

Bestraling
Bestraling is de behandeling van kanker met straling. Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Het doel van
bestraling is om kankercellen te vernietigen. Daarbij wordt geprobeerd gezonde cellen zoveel mogelijk te sparen.
Bestraling wordt gegeven door een bestralingsarts. Een ander woord voor bestralingsarts is radiotherapeut of
radiotherapeut-oncoloog.
Bestraling wordt veel gebruikt in de behandeling van kanker. Andere veelgebruikte behandelingen zijn operatie en
chemotherapie. Vaak wordt een combinatie van behandelingen toegepast.
Film: Bestraling hoe werkt dat?

2.32 minuten

Hoe werkt bestraling?
Bestraling beschadigt het DNA in de cel. Als het DNA veel schade oploopt, kunnen cellen niet meer delen en sterven ze
af. Kankercellen delen sneller dan gezonde cellen. Hierdoor zijn ze gevoeliger voor bestraling. Gevoeliger wil zeggen dat
het DNA van kankercellen sneller beschadigt raakt. Kankercellen kunnen ook minder goed herstellen van de schade van
straling dan gezonde cellen. Bestraling is een plaatselijke behandeling. Alleen de tumor of het deel van het lichaam waar
de tumor en/of uitzaaiingen zitten.

Wil je meer informatie over mogelijke complicaties na het operatief verwijderen van een tumor? Klik hier

Chemotherapie
Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling
remmen. Daardoor kan de kanker genezen of kunnen tumoren kleiner worden. Chemotherapie is samen met een
operatie en bestraling de meest gebruikte manier om kanker te behandelen.
Chemotherapie wordt meestal toegediend via een infuus in een ader (intraveneus). Dit kan een paar minuten tot enkele
dagen duren, afhankelijk van de soort chemotherapie. Daarna volgt een rustperiode van enkele weken. Zo’n cyclus heet
een chemokuur. Een behandeling bestaat meestal uit 4, 6 of 8 chemokuren. Chemotherapie kan ook in tabletvorm of via
een onderhuidse injectie gegeven worden.
Chemotherapie heeft ook effect op de celdeling van gezonde cellen. Daardoor kunnen diverse bijwerkingen optreden.
Vooral snel-delende cellen zijn gevoelig voor chemotherapie. Zoals haarcellen, bloedvormende cellen, slijmvliescellen en
huidcellen.
Bekijk de video: Hoe werkt chemotherapie?

2.17 min.

Doelgerichte therapie
Doelgerichte therapie (‘targeted therapy’) is een behandeling bij kanker. Doelgerichte therapie probeert de groei van de
tumor tegen te gaan. De behandeling richt zich vooral op de kankercellen zelf. Het doel is het remmen van de signalen
waardoor de kanker kan groeien. Bij sommige kankersoorten is doelgerichte therapie al een standaardbehandeling. Voor
andere kankersoorten onderzoeken wetenschappers nog of doelgerichte therapie een goede behandeling is. Het is
mogelijk om in dat geval de behandeling in onderzoeksverband te krijgen.
Immunotherapie
Immunotherapie of immuuntherapie is een behandeling bij kanker. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
immunotherapie. Bij een behandeling met immunotherapie bij kanker wordt het immuunsysteem van de patiënt
gebruikt om de kankercellen aan te vallen. Het immuunsysteem wordt door de behandeling ondersteund of extra actief
gemaakt. Bij de volgende kankersoorten is immunotherapie een mogelijke behandeling: blaaskanker, hodgkin-lymfoom,
hoofd-halskanker, longkanker, melanoom, merkelcel-kanker de niercel-kanker
Ook bij baarmoederhalskanker, borstkanker en eierstokkanker wordt soms immunotherapie gegeven. Dat gebeurt alleen
in onderzoeks-verband. Het is nog onduidelijk of dit een geschikte behandeling is.
Meestal is immunotherapie een behandeling die wordt gegeven als de kanker is uitgezaaid. Immunotherapie kan dan de
tumor afremmen. De behandeling kan het leven verlengen als er geen kans op genezing meer is. Ook kunnen de
klachten afnemen. Dit heet een palliatieve behandeling.

Meer lezen over doelgerichte therapie? Klik hier
Meer lezen over immunotherapie? Klik hier
Veel behandelingen bij kanker zitten in een onderzoeksfase. Wil je meer weten? Klik hier

De gevolgen van Kanker
In dit hoofdstuk komen een aantal gevolgen van kankerbehandeling aan de orde die effecten hebben op het lichaam
zoals pijn, vermoeidheid en het belemmeren van de cognitieve functies zoals het geheugen en de concentratie. In het
volgende hoofdstuk gaan we in op de emotionele gevolgen van kanker.
Pijn
Veel mensen met kanker hebben pijn. Tijdens de diagnose, behandeling of daarna. Het is een veel voorkomend
verschijnsel bij kanker.
Er zijn verschillende soorten pijn te onderscheiden; acute pijn en chronische pijn.
Daarnaast is er doorbraakpijn; pijn die vaak plotseling opkomt en snel weer verdwijnt of minder wordt. Het is pijn die
bovenop pijn komt die al langer bestaat (chronische pijn).
Doorbraakpijn komt vaak meerdere keren per dag opzetten. Meestal bereikt de pijn binnen 3 tot 5 minuten een
hoogtepunt. De pijn duurt meestal minder dan een uur.
Pijn bij kanker kan komen door:
• groei van de tumor of uitzaaiingen. Dit komt het meeste voor.
• de behandeling. Bijvoorbeeld pijn na een verwijdering van een borst. Na chemotherapie kan er pijn ontstaan in de
handen en voeten door een zenuwbeschadiging. Na bestraling kan er pijn zijn op de plek waar bestraald is. Bijvoorbeeld
ontstekingen in de huid of in slijmvliezen van de mond..
• andere ziektes, bijvoorbeeld reuma
• dat u lang op bed moet liggen. Wonden door het lange liggen en verstopping van uw darmen kunnen dan voor pijn
zorgen
• pijn door beschadigd weefsel; schade aan botten, spieren, gewrichten, huid of vanuit de organen.
 pijn door beschadigde zenuwen: brandende, schietende en/of stekende pijn - tintelingen, prikkelingen en een dof
gevoel in de armen of benen en huid. Ook de huid kan overgevoelig zijn voor aanraken.

Zenuwpijn na chemotherapie: lees het verhaal van Wil
Vermoeidheid na kanker: Het verhaal van Patricia
Bekijk de video: het verhaal van Patricia

Voor meer informatie over pijn bij kanker download dan de brochure hier

2.34 min

Veelvoorkomende bijwerkingen van chemotherapie:













bloedarmoede
bloedingen
conditie verminderd
diarree
haaruitval
infecties en koorts
menstruatiestoornissen
misselijkheid en overgeven
mondproblemen
reuk- en smaakveranderingen
vermoeidheid
verstopping
Meer lezen over bijwerkingen van chemotherapie? Klik hier
Wat is een chemobrein?
Door kanker of de behandeling van kanker kun je last krijgen van cognitieve problemen, zoals geheugen- en
concentratieproblemen. Chemotherapie kan een van de oorzaken zijn ('chemobrein'), maar andere zaken kunnen ook
een rol spelen.
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de patiënten problemen krijgt met denken. Vaak worden de klachten na een
tijdje minder of verdwijnen ze helemaal. Sommige mensen blijven langer last houden.
Welke invloed heeft chemotherapie op het brein?
Bij chemotherapie wordt gebruik gemaakt van cytostatica: medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen.
Uit onderzoek blijkt dat sommige cytostatica een direct effect kunnen hebben op hersencellen. Er zijn ook aanwijzingen
dat cytostatica indirect een negatieve invloed op de hersenen kunnen hebben, bijvoorbeeld doordat deze medicijnen het
immuunsysteem ontregelen.
Cognitieve problemen na chemotherapie ('chemobrein') nemen vaak na een tijdje af of verdwijnen helemaal. Sommige
mensen houden er langer last van.

Lees meer over het onderzoek van dr. Sanne Schagen over cognitieve klachten zoals geheugen en
concentratieproblemen. Klik hier

Bekijk de video: Peter Heerschop op stage

3.26 min

De gevolgen van kanker (Psycho-sociaal-emotioneel)
Veel voorkomende klachten na behandeling
Steeds meer mensen leven langer met of na kanker. Dat is goed nieuws. Maar heel veel mensen hebben na de
behandeling klachten.
De meest voorkomende klachten gaan over:
- emoties, bijvoorbeeld angst, somberheid of onzekerheid
- vermoeidheid
- problemen in de relatie met de partner
- belemmeringen op het werk
- lichamelijke klachten
Verliesverwerking
In de workshop verliesverwerking en rouw kun je lezen dat vrijwel iedere crisis in het leven hevige emoties oproept. Bij
aangrijpende levensgebeurtenissen zoals een overlijden, echtscheiding, ontslag een ernstige ziekte of ongeval kun je een
aantal fasen van verlieswerking en rouw onderscheiden.
Bij kanker is dat niet anders. Kanker is een ingrijpende ziekte. Het zet de wereld op z’n kop en heeft allerlei gevolgen. Er is
geen pasklaar antwoord op de vraag hoe betrokkenen het beste kunnen omgaan met kanker. Ieder mens reageert op zijn
eigen manier en elke situatie is anders.
Gevoelens van onzekerheid, ongeloof, onmacht, verdriet, angst, somberheid maar ook boosheid gaat veelal gepaard met
het aangrijpende nieuws.
Op de website van het KWF kun je de brochure downloaden: “Verder leven met kanker”

Ervaringsverhalen:
Regelmatig verwijzen wij naar video’s waarin mensen zelf aan het woord zijn over hun ziekte.
Het verhaal van de mensen zegt zoveel meer over hun beleving en de heftige emoties die gepaard gaan met het ziek zijn.

Bekijk de video: Het verhaal van Dave

2.12 min.

Dave kreeg in 2016 blaaskanker. Ruim een jaar na zijn behandeling wordt hij nog regelmatig overvallen door de angst om
dood te gaan.
Bekijk de video: Het verhaal van Henriette
2.57 min.
Henriëtte kreeg in 2015 de diagnose nierkanker. Tijdens haar herstel kreeg ze last van paniek- en angstaanvallen.

Als je niet meer beter wordt
Wat is de palliatieve fase?
Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat ze niet meer zullen genezen. Als de arts
verteld dat je de kanker niet te genezen is dan betekent dit niet per se dat het overlijden op kort termijn nabij is. Met
sommige soorten kanker kan je lang blijven leven.
Kan je niet meer genezen? Dan richt de medische zorg zich op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van de
klachten. Dit heet de palliatieve fase. De patiënt krijgt dan palliatieve behandeling en zorg.
De specialist kan niet precies vertellen hoelang je kunt leven met de ongeneeslijke vorm van kanker. De arts kan
misschien in grote lijnen voorspellen hoe de ziekte ongeveer zal verlopen. Met de arts wordt besproken wat de
mogelijkheden zijn voor een zo lang en zo goed mogelijke tijd.
Palliatieve behandelingen
De specialist of huisarts houdt bij hoe de ziekte zich ontwikkelt en welke klachten er zijn. Voor sommige klachten is er
een palliatieve behandeling: gericht op het remmen van de ziekte, het verminderen van klachten of het voorkomen van
klachten. Een palliatieve behandeling bestrijdt vaak pijn.
Palliatieve behandelingen zijn o.a.: bestraling, chemotherapie, doelgerichte therapie, hormonale therapie of een
operatie.
Alle behandelingen hebben bijwerkingen. En er is altijd een risico op complicaties. Dit geldt ook voor palliatieve
behandelingen. Bij een palliatieve behandeling staat de kwaliteit van leven voorop. Meer dan bij een behandeling die in
opzet genezend is.
Bij elke behandeling die de arts voorstelt, moeten de voordelen opwegen tegen de nadelen. Er kan bijvoorbeeld een
moment komen dat de behandeling te zwaar wordt of men niet meer naar het ziekenhuis wil.
Er kan besloten worden om te stoppen met de behandeling. Ook al betekent dit dat de levensduur korter wordt. Men
besluit dan dat de kwaliteit van het leven belangrijker is dan de lengte van het leven.
Palliatieve terminale zorg
Als duidelijk is dat de dood dichtbij is, wordt er palliatieve terminale zorg verleent. Als het goed is, is er niet alleen
aandacht voor lichamelijke klachten, maar ook voor eventuele problemen op emotioneel, sociaal en spiritueel gebied.
Wil je meer weten of de terminale fase? Het KWF heeft een brochure uitgegeven “Als de dood nabij is”.

Wil je meer weten over Vrijwilligerswerk binnen de palliatieve terminale zorg?
Kijk eens op de website van VPTZ: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Bekijk de video: Vrijwilligers in het verpleeghuis: “zodat niemand alleen hoeft te sterven” 10.34 min.

Kanker bij ouderen
Je kunt op elke leeftijd kanker krijgen. Maar 2 van de 3 mensen met kanker is ouder dan 65. Kanker ontstaat doordat
lichaamscellen fout gaan delen. Als we ouder worden kan ons lichaam die fouten steeds minder goed herstellen. Daarom
komt kanker vaker voor bij ouderen.
Wat is oud?
Er hangt geen vaste leeftijd aan het begrip ‘oudere’. Soms worden er mensen vanaf 65 mee bedoeld, soms mensen van
80 jaar en ouder. Naast de kalenderleeftijd (geboortedatum) speelt de biologische leeftijd (de leeftijd zoals je je voelt)
een belangrijke rol. Iemand van 70 kan fit, actief en midden in het leven staan. Een ander van deze leeftijd kan last
hebben van 1 of meerdere ziektes en moeite hebben om de dagelijkse dingen te doen.
Verschil ouderen en jongeren
Als je kanker hebt op oudere leeftijd loop je tegen andere dingen aan dan wanneer je jong bent. Ouderen:





Zijn vaak kwetsbaarder dan jongere mensen. Zowel lichamelijk als geestelijk.
Hebben vaak meerdere ziektes tegelijk. Naast kanker hebben ze bijvoorbeeld diabetes, dementie of hart- en
vaatziektes. Dit heet co-morbiditeit. Deze andere ziektes en de behandeling daarvan kan de behandeling van
kanker beïnvloeden.
Maken vaak een andere afweging over de voor- en nadelen van een behandeling dan jongeren. Iemand die ouder
is en met een aantal beperkingen leeft, besluit misschien eerder om te stoppen met een behandeling als het
resultaat niet meer opweegt tegen de bijwerkingen.

Behandeling ouderen met kanker
Het is belangrijk dat artsen bij de behandeling van kanker rekening houden met beperkingen en behoeftes van oudere
patiënten. Bijvoorbeeld door:
-

Een geriater (ouderenspecialist), of een oncologisch-geriatrisch verpleegkundige te betrekken bij het
behandelteam.
In de opleiding van zorgprofessionals meer aandacht te besteden aan de wensen en - behoeftes van
ouderen.
Te werken aan goede arts-patiëntcommunicatie. Juist voor ouderen is dit enorm belangrijk; de zorgverlener
is vaker de voornaamste en meest betrouwbare bron van informatie dan bij jongere patiënten. Ook hebben
ouderen gemiddeld meer moeite met veel informatie tegelijk verwerken en met medische termen.

Ouderen krijgen niet altijd de juiste zorg door gebrek aan kennis en inzicht over deze doelgroep. Gelukkig komt er steeds
meer kennis beschikbaar vanuit onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Daardoor worden de behandeling en zorg voor
oudere mensen met kanker steeds beter.

Wil je meer weten over ouderen en kanker?

Bekijk de video van het Diakonessenhuis over Ouderen en kanker: De geriater aan het woord

Test jouw kennis
1.
A.
B.
C.
D.

Welke vorm van kanker komt het meest voor?
Borstkanker
Darmkanker
Huidkanker
Eierstokkanker

2.
A.
B.
C.
D.

Hoe vaak komt kanker voor?
1 op de 5 mensen krijgt kanker
1 op de 100.000 mensen krijgt kanker
1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker
1 op de 3 mensen onder de 60 jaar krijgt kanker

3. Wat is de reden dat 65-plussers vaker kanker krijgen?
A. Ouderen zijn kwetsbaarder en hebben vaak al meerdere ziekten en beperkingen.
B. Kanker ontstaat doordat lichaamscellen fout gaan delen. Als we ouder worden kan ons lichaam die fouten steeds
minder goed herstellen.
C. Ouderen gebruiken vaker en langer medicatie; dat vergroot de kans op kankercellen.
D. Ouderen krijgen procentueel gezien niet vaker kanker dan mensen onder de 65 jaar.
4.
A.
B.
C.
D.

Welke vorm van kanker biedt de grootste kans op overleving?
Darmkanker
Baarmoederhalskanker en borstkanker
Long- of alvleesklierkanker
Borst-, prostaat- of huidkanker hebben de beste overlevingskansen (rond de 90%)

5.
A.
B.
C.
D.

Wat is palliatieve terminale zorg?
Zorg voor ouderen met kanker
Zorg voor ongeneeslijke patiënten die op kort termijn gaan overlijden.
Zorg die gericht is op het behandelen van kanker.
Zorg die gericht is op pijnbestrijding.

6. Welke stelling is juist?
1. Chemotherapie is samen met een operatie en bestraling de meest gebruikte manier om kanker te behandelen.
2. Bestraling is een plaatselijke behandeling. Alleen de tumor of het deel van het lichaam waar de tumor en/of
uitzaaiingen zitten wordt bestraald.
A.
B.
C.
D.

1 en 2 zijn beide juist
Allen 1 is juist
Allen 2 is juist
1 en 2 zijn beide onjuist

7.
A.
B.
C.
D.

Wat zijn cytostatica?
Kwaadaardige cellen
Goedaardige cellen
Medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen
Een verzamelnaam voor neurologische bijwerkingen.

8. Wat is waar?
1. Pijn bij kanker kan komen door groei van de tumor of uitzaaiingen, pijn door beschadigd weefsel en zenuwen..
2. Pijn door kanker kan komen door de behandeling en langdurig bedlegerig zijn.
A.
B.
C.
D.

Alleen 1 is juist
Alleen 2 is juist
1 en 2 zijn beide onjuist
1 en 2 zijn beide juist

De antwoorden……
De juiste antwoorden: 1C, 2C, 3B, 4D, 5B, 6A, 7C, 8D
Puntenscore:
0 - 2 Je weet nog niet voldoende.
3 - 5 Goed, De belangrijkste dingen weet je.
6 - 8 Uitmuntend: Je hebt het helemaal begrepen!

Je hebt de workshop afgerond! Ga terug naar de startpagina om de volgende workshop te
starten. Heb je aan alle workshops binnen thema 1 deelgenomen?
Dan kun je een certificaat van deelname aanvragen
bij jouw coördinator vrijwilligers of via vrijwilligers@curamare.nl

Helpt u mee……?
Met dit aanbod van online workshops hopen wij een divers, leuk en interessant cursusprogramma aan te
bieden. Heb jij op- of aanmerkingen, leuke suggesties of tips voor verbetering? Laat het ons dan weten.
Dit kun je doen via jouw eigen coördinator vrijwilligers of via Email: vrijwilligers@curamare.nl

