
 BLAASKANKER 
komt meer voor dan je denkt 

Bij oppervlakkige blaaskanker is de tumor niet door de spieren in 
de blaas heen gegroeid. Het wordt daarom ook niet-spierinvasieve 
blaaskanker genoemd. Bij spierinvasieve blaaskanker is de tumor 
in de blaasspier gegroeid

Meer informatie over blaaskanker en lotgenotencontact op www. blaasofnierkanker.nl

OPPERVLAKKIGE vs. 
SPIERINVASIEVE BLAASKANKER2

RISICOFACTOREN BLAASKANKER4

Aantal patiënten met 
blaaskanker in NL totaal (2018)1: 

6.600
Blaaskanker komt 3x vaker 
bij mannen voor (2018)1

Blaaskanker bij man vs. vrouw: 
77% vs. 23% (2018)1

Leeftijdsverdeling blaaskanker (2018)1: <55: 7%; 55-64: 18%; 65-74: 35%; 75+: 40%

77

23
Blaaskanker is #6 
meest voorkomende 
vorm van kanker bij 
mannen in Nederland1 

#6

75% van de patiënten heeft 

OPPERVLAKKIGE
BLAASKANKER
in 2018 waren dat ongeveer 
4.800 patienten1 

25% van de patiënten heeft 

SPIERINVASIEVE 
BLAASKANKER
In 2018 waren dat ongeveer 
1.700 patienten1 75

25

Roken

Daarnaast o.a. beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen  die gebruikt worden in de rubber- of verfindustrie

STOPPEN MET 
ROKEN 

VERMINDERT 
HET RISICO OP 

BLAASKANKER3 

CHEMOTHERAPIE, 
RADIOTHERAPIE OF 

VERWIJDERING VAN DE BLAAS

VERSCHILLENDE 
BEHANDELING 
BLAASKANKER4

DE DIAGNOSE 
BIJ BLAASKANKER

MEEST VOORKOMENDE SYMPTOMEN BLAASKANKER3:

 (Onzichtbaar) Bloed in de urine
 Vaak moeten plassen
 Aandrang
 Pijn bij het plassen
 Buikpijn
 Symptomen gerelateerd aan urineweg obstructie

VROEGDIAGNOSE IS BELANGRIJK:

 Als de tumor bijtijds wordt ontdekt zijn de kansen op 
 succesvolle behandeling groter

 ZIE JE ROOD? GA DAN NAAR DE DOKTER

SYMPTOMEN EN VROEGDIAGNOSE

TURT EN 
BLAASSPOELINGEN

(transuretherale resectie van de tumor)

CHEMOTHERAPIE EN/OF 
IMMUNOTHERAPIE

Als de tumor in de blaasspier 
is gegroeid

Als de tumor niet in de blaasspier 
is gegroeid

Als de tumor
is uitgezaaid

1. www.cijfersoverkanker.nl/incidentie /urinwegen/ blaas/oppervlakkige blaaskanker, spierinvasieve blaaskanker 
2. www.kanker.nl/bibliotheek/spierinvasieve-blaaskanker/wat-is/9677-overlevingscijfers-spierinvasieve-blaaskanker
3. Brennan, P., et al. Cigarette smoking and bladder cancer in men: a pooled analysis of 11 casecontrol studies. Int J Cancer, 2000. 86: 289.
4. EAU guidelines 2018 Update: J.A. Witjes et.al Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer (https://uroweb.org/guideline/

bladder-cancer-muscle-invasive-and-metastatic/) geraadpleegd op 20-3-2019

Via verschillende methodes kan worden gekeken of er sprake is van blaaskanker
• Allereerst zal er lichamelijk onderzoek plaatsvinden
• In de meeste gevallen worden urine en bloed ook gecontroleerd
• Bij verdenking van blaaskanker, kijkt de uroloog met een dunne (flexibele) buis

met een cameraatje in de blaas
• Er kan een stukje weefsel uit de blaas genomen worden, wat verder onderzocht wordt
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patiënten per jaar


