
V
E
R

E
N

IG
IN

G
 V

O
O

R
 M

E
N

S
E
N

  
M

E
T 

B
LA

A
S

- 
O

F
 N

IE
R

K
A

N
K

E
R

over: 

blaas- en 

nierkanker

Informatie
voor professionals
in de eerstelijnszorg



Blaas- en nierkanker

Blaas- en nierkanker
In 2017 heeft IKNL ruim 10.000 keer 

kanker aan de urinewegen geregistreerd 

(voorlopige cijfers).

Incidentie blaas- en nierkanker in 2017

• 3.840 niet-spierinvasieve blaaskanker.

• 3.102 spierinvasieve blaaskanker.

• 2.602 nierkanker.

• 461 kanker aan nierbekken of ureter.

De afgelopen jaren is er voor alle kankers 

aan de urinewegen een lichte stijging 

van incidentie te zien. 

Deze stijging is onder andere het gevolg 

van verbeterde beeldvormingstechnieken.

Blaas- en nierkanker behoren tot de 
10 meest voorkomende kankers in 
Nederland. 
Bij mannen staat blaaskanker op de 
6de plaats en nierkanker op de 9de 
plaats van de meest voorkomende 
kankers. 
Bij vrouwen staat nierkanker op de 
10de plaats en valt blaaskanker buiten 
de top 10.

Organisatie oncologische zorg
Sinds 2000 stuurt de overheid meer 
op de kwaliteit van oncologische zorg 
en neemt de overheid initiatieven tot 
verbetering van de kwaliteit en van 
transparantie. 

Verzekeraars en patiëntenorganisaties 
krijgen in dit proces naast de 
professionals een duidelijke positie. 
Patiëntenorganisaties nemen, vanuit 
patiëntenperspectief, hun rol in het 
debat over concentratie en kwaliteit 
van zorg.
 



Rol van de huisarts

Huisarts als vraagbaak 
De komst van internet vergroot de 
kennis van de patiënt. Alleen is het 
voor een geïnteresseerde leek niet 
altijd makkelijk om de informatie op 
waarde te schatten. 

Op de achterzijde van deze brochure 
staan betrouwbare internetsites. U 
kunt uw patiënt hierover informeren. 
Een geïnformeerde patiënt maakt 
betere keuzes, is uit onderzoek geble-
ken. Hij of zij is achteraf ook meer 
tevreden over de gemaakte keuzes.

Verwijzing
Iemand die net de diagnose kanker 
heeft gekregen, weet niet wat hem of 
haar overkomt en heeft vragen over 
behandeling, uroloog en ziekenhuis.
De verwijzer zal zich afvragen: ‘hoe 
komt mijn patiënt in de juiste spreek-
kamer?’ Dit is nog lastiger wanneer 
de spreekkamer buiten de regio is. 
In het verwijzingsproces heeft de 
huisarts een verantwoordelijke taak. 

Patiënten vinden het moeilijk om na 
diagnose over te stappen naar een 
ander ziekenhuis. Ook als dit beter 
voor hun behandeling is. 

Daarom is het belangrijk bij aanvang 
het beste ziekenhuis voor de patiënt 
te kiezen. Hoe weet u als verwijzer 
dat het diagnoseziekenhuis ook het 
behandelziekenhuis is voor het speci-
fieke behandelprofiel van een patiënt? 

Informatie
Zowel huisarts als patiënt behoren 
toegang te krijgen tot  betekenisvolle 
keuze informatie. Patiënt en 
behande  laar vinden het op termijn 
vanzelfsprekend dat zij ‘samen beslis-
sen’ en zijn zich bewust dat er keuzes 
te maken zijn. 
Nederlandse Federatie van Kanker-
patiëntenorganisaties (NFK) en Leven 
met blaas- of nierkanker zetten zich 
in om zowel voor behandelaar als 
patiënt deze informatie beschikbaar 
te krijgen.



Diagnose en behandeling

Hematurie
Hematurie, ook incidenteel en zonder 
pijn, is altijd een reden tot vervolg-
onderzoek. Bij nierkanker zijn de 
klachten vaak vaag en verwijzen ze 
niet rechtstreeks naar nierkanker. 

Naast hematurie zijn pijn in de zij, 
langdurige vermoeidheid, aanhouden-
de koorts en nachtelijk zweten ken-
merkende symptomen. Ook recidive-
rende urineweginfecties kunnen een 
uiting zijn van blaas- of nierkanker.

Elke hematurie vraagt om een door-
verwijzing. In eerste instantie alleen 
een antibioticakuur voorschrijven, is 
onvoldoende. Hematurie verdwijnt 
meestal na een kuur, maar kan daarna 
pas maanden later weer terug keren. 
Voor de behandeling van de patiënt 
is dit verloren tijd.  

Ook denken veel patiënten dat bloed 
in de urine vanzelf wel overgaat 
en negeren deze klachten. Vroege 
diagnose is cruciaal. Daarom kunt u 
als huisarts de patiënt en het brede 
publiek bewuster maken. 

Zie je rood, ga dan naar de dokter.

Vrouwelijke patiënt in menopauze
“Ik had regelmatig blaasontstekingen, 

soms met bloed in de urine. ‘Hoort bij 

uw leeftijd’, was het antwoord van mijn 

huisarts. Hiervoor kreeg ik dan een 

antibioticakuur. Ook had ik behoorlijk 

last van nachtelijk zweten. Mijn  huis-

arts en ik brachten dit ook in verband 

met de menopauze. Na een half jaar 

vroeg ik om een verwijzing naar een 

uroloog. Het bleek spierinvasieve 

blaaskanker te zijn.” KB.

In bovengenoemde situatie had de 

huisarts urine kunnen laten onder-

zoeken om te bepalen of er afwijkende 

cellen in de urine zitten.

Zie je rood, 
ga dan naar 
de dokter.



Ervaring met eerste signalen 
“Ik had niets gemerkt en had ook nergens last van, maar tijdens een preventief 

medisch onderzoek werd een spoor bloed in mijn urine gevonden. Toen ben ik eerst 

gegevens gaan verzamelen. Door op ‘blaaskanker’ te zoeken, kwam ik al snel op de 

website van de vereniging. Al die gegevens moet je in logisch verband brengen om 

een beeld te krijgen van de ziekte, wat die voor je inhoudt, de consequenties en om 

vragen te kunnen stellen. Je moet je kennis zelf opbouwen en er een actieve rol in 

nemen.” GV.

Behandeling
Pas het laatste decennium is er weer 
meer wetenschappelijke aandacht 
voor behandelingen bij urologische 
kankers. Het is dan ook belangrijk dat 
patiënten worden verwezen naar die 
ziekenhuizen die samenwerken met 
expertziekenhuizen in  zogenoemde 
Compre hensive Cancer Networks (CCN). 

Een expertziekenhuis voert regie op 
een netwerk met drie tot vijf partner-
ziekenhuizen waar voldoende exper-
tise en faciliteiten aanwezig zijn. Het 
expertcentrum heeft de samenwer-
kingsafspraken met de partnerzieken-
huizen vastgelegd in bijvoorbeeld een 
zorgpad. 

Een expertcentrum biedt de hele 
blaas- en/of nierkankerzorg aan van 
diagnostiek tot behandeling, nazorg 
en palliatie in een multidisciplinair 
team bestaande uit gespecialiseerde 
professionals. 

Een expertcentrum heeft een multi-
disciplinaire polikliniek en een 
MDO waar blaas- en/of nierkanker-
patiënten conform  SONCOS-normen 
en kwaliteitscriteria van Leven 
met blaas- of nierkanker worden 
 behandeld.

In een dergelijk netwerk vormt een 
gezamenlijk MDO de basis voor opti-
male zorg voor de patiënt en



elimineert dit MDO zoveel moge-
lijk de ongewenste praktijkvariatie. 
De deelnemers aan het MDO zijn 
aantoonbaar gespecialiseerd in blaas- 
en/of nierkanker. 

In CCN’s loopt het doen van weten-
schap parallel aan het verlenen van 
klinische zorg. De verwachting is dat 
de 5-jaarsoverleving van blaas- en 
nierkanker door concentratie van de 
uro-oncologische zorg zal verbeteren.

Psychosociale ondersteuning 
Kanker is lichamelijk een ingrijpende 
ziekte, maar is ook emotioneel, soci-
aal en geestelijk zwaar. De diagnose 
kanker kan enorme gevolgen hebben 
voor het leven van een kankerpatiënt 
en zijn of haar naasten.

Sommigen passen zich makkelijker 
aan aan hun nieuwe levenssituatie. 
Anderen hebben meer moeite met 
het hervinden ervan. 

Uit gesprekken met patiënten die 
een cystectomie hebben ondergaan 
is naar voren gekomen dat zij zich 
pas na maanden bewust worden van 
de (mogelijke) consequenties van de 
operatie. Het is moeilijk voor patiën-
ten om met een arts te spreken over 
de problemen rondom impotentie en 
incontinentie.

Soms hebben patiënten meer gespe-
cialiseerde hulp nodig. 
Een verwijzing naar bijvoorbeeld een 
uroloog/seksuoloog of een psycho-
loog/seksuoloog kan een patiënt 
ondersteunen.



Trends blaas- en 
nierkankerzorg
In de ontwikkeling van blaas- en 
nierkankerzorg zien we de volgende 
trends. 

•  In bepaalde stadia bestraling bij 
blaaskanker.

•  Neo-adjuvante therapie vooraf-
gaand aan een operatie.

•    Adjuvante therapie na een operatie.

•  Verschuiving van open naar geslo-
ten operaties:

 - kortere opnameduur;
 - geen opname op intensive care;
 - minder complicaties.

•  Partiële nefrectomie bij tumoren 
die kleiner zijn dan 4,5 cm.

•  Actief volgen en bij progressie pas 
medisch handelen.

•  Immuuntherapie is mogelijk bij 
nierkanker (2016) en bij blaaskan-
ker (2017).

Nieuwe therapieën
Nieuwe therapieën bij uitgezaaide 

blaas- en nierkanker kunnen mogelijk 

(onbekende) bijwerkingen veroorzaken. 

Overleg met de hoofdbehandelaar is 

dan ook gewenst.

In de huisartsenpraktijk vraagt 

een kankerpatiënt met eenvoudige 

 klachten altijd extra aandacht.



Leven met blaas- of nierkanker 
p/a NFK 
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

030 291 60 90
info@blaasofnierkanker.nl
www.blaasofnierkanker.nl

  Leven met blaas- of nierkanker
NL64 INGB 0005 3769 36

Aanmelden als lid
via de website: 
www.blaasofnierkanker.nl

per mail:
info@blaasofnierkanker.nl

of per brief:
Leven met blaas- of nierkanker
p/a NFK
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

Lotgenotencontact
06 29 12 24 76
lotgenotencontact@blaasofnierkanker.nl
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Informatie en contact

Vroege diagnose is cruciaal. Daarvan kunt u als 
huisarts de patiënten en het brede publiek bewuster 
maken.

•  Video’s en webinars: YouTube Leven met blaas- of 
nierkanker

•  www.cijfersoverkanker.nl

Blaaskanker
• www.allesoverurologie.nl/mannen/blaaskanker
•  www.allesoverurologie.nl/vrouwen/blaaskanker
•  www.gezondheidsplein.nl/zoeken/

item28647?zoeken=blaaskanker
• www. stichtingduos.nl/blaaskanker/

Nierkanker
•  www.allesoverurologie.nl/mannen/nierkanker
•  www.allesoverurologie.nl/vrouwen/nierkanker
•  www.gezondheidsplein.nl/zoeken/

item28647?zoeken=nierkanker
•  www.win-o.nl/voor-patienten
•  www.ikcc.org (IKCC is de internationale 

nierkankerorganisatie. De website is in alle 
wereldtalen beschikbaar en geeft goede informatie 
over nierkanker)


