DarmkaNker

DOSSIER

darmkanker
Darmkanker was lang een kwaal voor 50-plussers.
Anno 2019 lijkt het alsof deze ziekte steeds meer
mensen jonge mensen treft. Hoe zit dat, moeten we
ons zorgen maken? En, belangrijker: wat kunnen we
doen om darmkanker wellicht te voorkomen? Twee
experts en twee ervaringsdeskundigen vertellen.
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h*tgrappen daargelaten, hebben we het in de
regel toch liever niet over onze darm-issues.
Toch zou het beter zijn om het hier wél sans
gêne over te hebben, want darmkanker lijkt
in opmars. Na borstkanker, blijkt het zelfs de meest
voorkomende vorm van kanker wereldwijd, met name
onder vrouwen. Hoe zit dat eigenlijk in ons land?
Moeten we bezorgd zijn? ‘Als je de cijfers van het
Integraal Kankercentrum Nederland – dat de Nederlandse Kankerregistratie bijhoudt – erbij haalt, zie je
over de afgelopen dertig jaar inderdaad een stijging
van 60% meer gevallen van darmkanker onder
vrouwen en 40% onder mannen in de leeftijdscategorie van 20-49 jaar’, zegt Bernique Tool, directeur van
de Maag Lever Darm Stichting. ‘Dat lijkt een schrikbarende stijging. Maar als je vervolgens kijkt naar hoe de
absolute aantallen van darmkankergevallen zich
verhouden tot de verschillende leeftijdscategorieën,
dan is er een verschuiving van ‘het komt heel weinig
voor’ naar ‘het komt weinig voor’ onder mensen onder
de vijftig. Bij de groep van mensen in de leeftijdscategorie boven de vijftig zien we wel een flinke toename
van darmkanker, zeker in de afgelopen vijftien jaar.’
‘Darmkanker wordt de afgelopen jaren inderdaad
steeds vaker gediagnosticeerd’, beaamt ook Evelien
Dekker, hoogleraar gastro-intestinale oncologie aan de
Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van

14.090

In 2018 kregen 14.090 mensen de diagnose
darmkanker. 1 op de 20 mensen krijgt er mee
te maken. Daarmee is darmkanker de meest
voorkomende vorm van kanker in ons land.
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In de Bijbel mag
dan staan: ‘zie
niet achterom’,
op het toilet doe
je dat beter wel.
Want alleen dan
zie je het wanneer
je ontlasting afwijkt van wat je
gebruikelijk
produceert.
Kleur, geur en
consistentie van
je ontlasting
zijn belangrijke
graadmeters van
de gezondheid
van je darmen.
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Amsterdam (AMC-UvA). ‘Daar kun je echter niet direct
de conclusie aan verbinden dat deze aandoening dus
ook vaker voorkomt dan voorheen. De recente stijging
is mede een gevolg van een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker, dat een aantal jaar geleden van
start is gegaan. Via het bevolkingsonderzoek worden
mensen gescreend en zijn er meer gevallen opgespoord.
Maar eigenlijk is dat een schijntoename, want als je
actief gaat zoeken, dan zul je vinden. Na het recente
darmkankerbevolkingsonderzoek zien we dit jaar voor
het eerst juist een afname van het aantal darmkankerpatiënten in Nederland, niet alleen doordat mensen
nu al in een vroeger stadium gediagnosticeerd en
behandeld worden, maar ook omdat de ziekte wordt
voorkomen door het opsporen van voorstadia en
goedaardige poliepen die verwijderd kunnen worden.
Inderdaad zijn er meerdere onderzoeken, ook in
Europa, die laten zien dat steeds meer jonge mensen
darmkanker krijgen. De oorzaak weten we niet. Aan
deze onderzoeken wordt veel ruchtbaarheid gegeven,
ook in de VS. Maar als je mij vraagt: moeten de
Nederlandse twintigers en dertigers van nu zich zorgen
gaan maken, dan zeg ik vooralsnog: nee, niet echt.
Darmkanker is nog steeds een zeldzame aandoening
op jonge leeftijd. Dan spelen doorgaans erfelijke
factoren een grote rol. Het is dus wél zaak om je
bewust te zijn van mogelijke ziektegeschiedenissen in
je familie. Heb je één eerstegraads familielid dat op
jonge leeftijd darmkanker kreeg, of heb je meerdere
eerstegraads familieleden met darmkanker, dan is het
heel verstandig om zelf aan de bel te trekken en je hier
tijdig op te laten checken.’
Het goede nieuws: wanneer darmkanker in een vroeg
stadium wordt ontdekt, is het één van de best behandelbare vormen van kanker. Op tijd naar de huisarts gaan
bij klachten (zie kaders) is dus heel belangrijk.
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Lifestylekeuzes

Zijn we daarmee off the hook? Niet helemaal.
‘Bepaalde lifestylekeuzes – roken, drinken, een
ongezond eetpatroon en gebrek aan beweging – zijn
wel degelijk van invloed op het ontstaan van ziekten als
darmkanker’, aldus Evelien Dekker. ‘Het probleem is
alleen dat deze risicofactoren heel moeilijk te onderzoeken en wetenschappelijk te bewijzen zijn. Het is
namelijk nooit één enkele factor die debet is aan het
ontstaan van ziekte, maar een complex samenspel van
allerlei factoren. Daarnaast weten we dat het eten van
rood en bewerkt vlees en overgewicht sterke risicofactoren vormen, maar geeft het geen enkele garantie dat
je darmkanker kunt voorkomen wanneer je dergelijke
risicofactoren vermijdt.’ Dat ervoer Henriette (38), een
fitte, jonge moeder: op haar zesendertigste kreeg ze
onverwacht de diagnose darmkanker. ‘In het voorjaar
van 2017 trof ik ineens bloed in mijn ontlasting aan.
Ik maakte meteen een afspraak bij de huisarts. Die
nam mijn klachten serieus, maar wilde het eerst even
aankijken. Uiteindelijk kreeg ik een doorverwijzing
naar het ziekenhuis voor een darmonderzoek. De
artsen stuitten vrijwel direct op een tumor.’ Henriette
was er op tijd bij: vervolgonderzoek en een scan wezen

toilet
squat
De beste poephouding blijkt niet

zittend te zijn, maar gehurkt. Ja, hier is
onderzoek naar gedaan. Voortaan dus
een krukje onder je voeten op de wc.
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uit dat de kanker nog in het beginstadium was en er
geen uitzaaiingen waren. Wel moest ze onder het mes:
er werd 16 cm darm uit haar gesneden. Inmiddels is ze
volledig hersteld, al blijft ze voorlopig onder controle.
‘Voor twintigers en dertigers is het van belang om je
ervan bewust te zijn dat de kans op darmkanker op
latere leeftijd – met name na je vijftigste – ineens
drastisch kan toenemen. Wat je kunt doen om te
voorkomen dat je op die leeftijd ineens binnen die
groep valt, is nu goed voor jezelf zorgen’, legt Bernique
Tool uit. ‘Oftewel: een gezonde leefstijl aanhouden,
waardoor je het risico om ziek te worden verlaagt.
Maar dan nog kun je alsnog pech hebben.’

Darmkanker voorkomen?

Awareness van de signalen die kunnen duiden op
darmkanker kan het verschil maken tussen op tijd
behandeld worden of niet. In een vroeg stadium is
darmkanker heel goed te behandelen, met een
overlevingskans van 96% na vijf jaar. In het laatste
stadium slaat de overlevingskans na vijf jaar om in
slechts 13%. Bernique Tool: ‘Daarom is het cruciaal om
klachten serieus te nemen. Neem het verhaal van de
jonge vrouw van begin veertig die haar vader met
darmkanker vergezelde naar het ziekenhuis: terwijl ze
meeluisterde hoe hij zijn symptomen met de arts
besprak, realiseerde ze zich: verrek, dat heb ik ook.
Ze sprak dat uit, werd onderzocht en bleek ook darmkanker te hebben.’ Behalve het niet of niet tijdig

Gezon d e darmen :
h et microbioom

‘Uit onderzoek komt steeds meer naar voren
dat het microbioom of je darmflora, dat
bestaat uit zo’n 1,5 kilo bacteriën in je
darmen, van essentieel belang is voor je
algehele gezondheid. Zo’n 70% van je
afweersysteem wordt georganiseerd vanuit
je darmen’, alsdus Bernique Tool van de
Maag Lever Darm Stichting. Evelien Dekker:
‘Hoe het precies werkt en welke bacteriën
precies wat doen, weten we nog niet. Wat
we wel weten, is dat het microbioom dus van
invloed is op je gezondheid. Een evenwichtige balans tussen de ‘goede’ en ‘slechte’
bacteriën in je darmen houdt je gezond, een
disbalans waarbij ‘slechte’ bacteriën de
overhand hebben, werkt mogelijk het
ontstaan van ziekten in de hand. Er wordt
momenteel veel onderzoek naar
de rol van het microbioom gedaan.’
Tool: ‘Dat er een relatie bestaat tussen het
microbioom en je algemene gezondheid,
staat wel vast. Maar hoe die relatie precies in
elkaar steekt en wat je er eventueel mee zou
kunnen, is nog een groot openliggend
onderzoeksterrein voor de huidige wetenschap. Dat dit microbioom bij iedereen
anders is – het is zo uniek als je vingerafdruk
– maakt het ook lastig om er in zijn algemeenheid iets over te kunnen zeggen.’
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herkennen van symptomen, speelt schroom ook vaak
een rol: ‘Ik hoor helaas nog te vaak dat mensen niet
naar de dokter gaan omdat ze geen ‘vies’ praatje over
hun ontlasting willen houden’, verklaart Dekker. ‘Maar
klachten kunnen je juist op het goede spoor zetten:
helaas geeft darmkanker vaak pas laat klachten, dus
neem darmproblemen altijd serieus en heb geen
schaamte, voor een arts is dit een heel normaal geprek.’

Plo k o f
plo n s?

Er zijn twee
soorten toiletten:
een diepspoel
toilet, waarbij alles met een plons
(natte billen!) in
het water valt
en het vlakspoel
toilet, waarbij het
op een plateautje
ploft. Dat ‘show
plateau’ is een
oer-Hollandse uitvinding – weinig
andere landen
kennen zulke
potten. Al is het
vlakspoeltoilet
nu ‘ouderwets’,
eigenlijk is het
zo gek nog niet:
zo kun je je daily
produce namelijk
makkelijk aan een
grondige inspectie onderwerpen.
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Vage klachten

Soms zijn er geen klachten, of ontgaan ze je. Neem
Marianne (52): op haar vijftigste bleek ze darmkanker
te hebben. Op vakantie in Engeland kreeg ze out of the
blue last van helse buikpijn, diarree en overgeven.
Omdat de klachten aanhielden, ging ze per ambulance
naar het ziekenhuis. Daar werd niets gevonden; vermoed
werd dat Marianne voedselvergiftiging had en ze ging
met pijnstillers naar huis. Twee dagen later had ze weer
helse pijn en belandde ze opnieuw in het ziekenhuis.
De arts dacht aan een acute blindedarmontsteking en
besloot tot een kijkoperatie. Hij trof echter darmkanker
aan, en toen Marianne bijkwam uit de narcose bleken
er een flinke tumor, 40 cm van haar dikke darm en 24
lymfeklieren te zijn verwijderd. Hoewel de diagnose
compleet onverwacht kwam, bleek ze achteraf al veel
langer klachten te hebben: ‘Na inspanning – fietsen of
traplopen – had ik vaak pijn in mijn rechterzij. Ook
had ik al tijden af en toe slijm bij mijn ontlasting zitten.
Maar omdat het eruitzag als vaginale afscheiding,
zocht ik er niet veel achter. ’s Avonds lag ik steevast
uitgeteld op de bank. Mijn lichaam voelde alsof er een
soort rem op zat. Ik begreep het niet, want ik sportte,
leefde gezond en had geen pijn. Ik weet mijn vage
klachten aan de overgang.’ Terug in Nederland, blijken
Mariannes verwijderde lymfelieren vol uitzaainigen.

wo m en ’ s h e a lt h
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W esterse
welvaartsziekte?

In niet-Westerse landen komt darmkanker
aanzienlijk minder voor. Gaat het te ver
om te stellen dat darmkanker mogelijk een
moderne welvaartsziekte is? Evelien Dekker:
‘Op zich geen onlogische gedachte, al zie je
dat dat wereldwijd aan het veranderen is:
in het Verre Oosten en Zuid-Amerika, waar
darmkanker voorheen nooit een issue was, is
het ook een groter probleem aan het worden.
Toegenomen welvaart – dat zich onder meer
uit in meer roken, drinken, overgewicht en
suikerziekte, draagt zeker bij aan het risico op
het ontstaan van ziekten als darmkanker.
Interessant is ook dat darmkanker en
poliepen waaruit de kanker kan onstaan
bijvoorbeeld in India bijna niet voorkomen.
Ligt dat dan aan het feit dat de mensen daar
overwegend vegetarisch en bij uitzondering
rood vlees eten? Of is het het gebruik van
lokale kruiden als kurkuma? Dat zijn factoren
die daar mogelijk iets mee te maken hebben,
maar vooralsnog zijn daar geen harde wetenschappelijke bewijzen voor.’

Ook ontdekt ze een knobbel boven haar linker
sleutelbeen. Foute boel: ze krijgt te horen dat ze
ongeneeslijk ziek is. Ze kan nog een aantal palliatieve
chemo’s krijgen, maar in feite hebben de artsen haar al
opgegeven. Marianne besluit er alles aan te doen om
de chemo’s zo goed mogelijk door te komen. Ze blijft
sporten en bewegen, en past haar voeding aan. ‘Ik was
al vegan, maar besloot om nu écht supergezond te gaan
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Je ben t wat je eet?

Spicy
Meer weten over een gezonde spijsvertering?

Tekst Bregtje Knaap foto's getty images

Check www.jespijsvertering.nl en download
het gratis digitale magazine ‘Spicy’ van de
Maag Lever Darm Stichting.

eten. Dus: alles bereiden from scratch, zonder
bewerkte of voorverpakte producten en zoveel
mogelijk biologisch en volkoren.’ Ook gaat ze op zoek
binnen het alternatieve circuit: ‘Naast de reguliere
behandelingen in het ziekenhuis, nam ik ook
vitaminesupplementen op aanraden van een orthomoleculaire arts. Ik bleek een flink ijzer- en vitamine D
tekort te hebben.’ Wonder boven wonder is Mariannes
kanker inmiddels in remissie. Op de scans zijn geen
uitzaaiingen meer te zien, ook de bobbel boven haar
sleutelbeen is verdwenen. Hoe verklaart ze het zelf?
‘Ik ben op zoek gegaan naar wat mij zou kunnen
helpen en heb er alles aan gedaan om zo fit en gezond
mogelijk te blijven. Zelf denk ik dat het aanpassen van
mijn voeding een enorm verschil heeft gemaakt. Maar
met dat verhaal hoef ik niet aan te komen bij mijn arts.
Ook heb ik veel baat gehad bij mindfullness, dat heeft
me de juiste mindset gegeven om hier doorheen te
komen. Want wanneer je met kanker te maken krijgt,
roept dat enorm veel angst en stress op. Door bewust
bepaalde lifestylekeuzes te maken, heb ik het gevoel
dat ik meer zelf in de hand heb en zorg ik voor meer
kwaliteit van leven voor mezelf. Al blijf ik ongeneeslijk
ziek, op dit moment voel ik me goed.’ Ziek worden
kun je helaas niet voorkomen, maar een gezonde
levensstijl helpt je in zo’n geval wél om behandelingen
beter door te komen en sneller te herstellen. Dat gold
net als voor Marianne ook voor Henriette: ‘Mijn arts
drukte me na de diagnose op het hart om vooral vast te
blijven houden aan mijn gezonde levensstijl. De dag
voor mijn operatie ben ik daarom gewoon nog gaan
hardlopen. Mijn goede conditie maakte dat ik sneller
herstelde. Als we het hebben over fit en gezond zijn,
wordt daar te vaak alleen de buitenkant mee bedoeld.
Maar de binnenkant – dat je organen gezond zijn – is
minstens zo belangrijk.’

Om het risico op darmkanker te verlagen,
gelden wat voeding betreft de volgende
algemene richtlijnen:
Vlees Eet niet meer dan 500 gr rood vlees
(vlees dat rood ziet wanneer het rauw is)
per week. Eet liever kip/gevogelte, vis of een
vega alternatief. Eet ook liever geen bewerkt
vlees (worstsoorten). Door de bewerking
kunnen er kankerverwekkende stoffen
(carcinogenen) in zitten. Eet ook nooit
verbrand of verkoold vlees, ook dit kan
carcinogenen bevatten.
Groenten, fruit, volkorenproducten en
peulvruchten Vezelrijke voeding verlaagt het
risico op darmkanker. Deze vezels zitten in
plantaardige producten, zoals aardappelen,
verse groenten, fruit, granen, zilvervliesrijst, olie, bieten en knollen, erwten, bonen
en noten. Bernique Tool: ‘Vanuit de MLDS
benadrukken we steeds weer het belang
van vezels, vezels, vezels eten. Een goede
vezelinname – voor vrouwen gemiddeld zo’n
30 gram per dag, daar komen we vaak niet
aan – zorgt voor een optimale werking van
je darmen en verlaagt bewezen de kans op
darmkanker. Vezels zijn het lievelingskostje
van het microbioom in je darmen, dus zolang
je daar genoeg van eet zijn je darmen blij.’

Symptomen darmkan ker
Darmkanker kan op meerdere plekken in de
darm ontstaan. Ongeveer 70% ontstaat in
de laatste delen van de dikke darm, waarvan
weer een derde in het allerlaatste deel: de
endeldarm. Darmkanker begint meestal als
een poliep, een bultje in de wand van de
dikke darm. De meeste poliepen zijn goedaardig. Sommige groeien echter tot
een kwaadaardige tumor: darmkanker.
De volgende klachten kunnen wijzen
op darmkanker:
• Een blijvende verandering in je
ontlastingspatroon in regelmaat of samenstelling: constipatie of juist diarree. • Bloed
en/of slijm bij je ontlasting. • Onverklaarbaar
gewichtsverlies. • Verminderde eetlust.
• Bloedarmoede. • Aanhoudende pijn,
krampen en/of een opgeblazen gevoel.
• Loze aandrang, terwijl je toch echt
net naar het toilet bent geweest.
• Aanhoudende vermoeidheidsklachten.
Bij bloed in je ontlasting is het altijd verstandig om de huisarts te raadplegen. Voor de
andere klachten geldt: ga naar de huisarts als
ze langer dan twee weken aanhouden.
(bron: Maag Lever Darm Stichting)
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