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Het spannende logboek van Ben

Dumpingproblemen na
aanleg van buismaag
Voorafgaande aan onze bootvakantie ga ik, op 13 augustus 2013,
nog even langs bij mijn huisarts, omdat mijn voedsel slecht zakt
en ik zonder dieet te houden afval. Als ik deze verschijnselen aan
mijn huisarts voorleg zie ik aan de uitdrukking op zijn gezicht,
dat het niet goed is. Zijn reactie is zeer duidelijk: geen bootva-
kantie, maar direct bellen met het ziekenhuis om een afspraak te
maken voor in kijkonderzoek van de maag en de slokdarm.

Al twee dagen later ben ik aan de
beurt en het schokkende resultaat
wordt mij direct als ik bijkom uit het
‘roesje’ meegedeeld. Ik heb een tu-
mor in mijn slokdarm. De tumor be-
vindt zich onder in mijn slokdarm en
is waarschijnlijk veroorzaakt door
mijn eigen maagzuur waartegen ik al
15 jaar een maagbeschermer slik.

Een zes weken lange - zeer spannen-
de - periode van echo, petscan, ct-
scan, mri-scan en gesprek-
ken volgt. Gelukkig: een
redelijk positieve uitslag.
Waarschijnlijk geen uit-
zaaiingen en dus operabel.
Wel wordt mij duidelijk
gemaakt dat ik voor een
zwaar traject sta en dat er
voor mij veel zal gaan ver-
anderen.

Chemo
Op 30 september 2013
start ik met een wekelijk-
se chemokuur en gelijktij-
dig dagelijks een bestra-
ling (25 x) van het tumor-
gebied, met de daarbij ho-
rende bijwerkingen zoals haaruitval,
pijn en een niet te beschrijven ver-
moeidheid. Totale uitputting is het
gevolg en ik heb zes weken nodig om
lichamelijk weer enigszins te her-
stellen.

Na deze herstelperiode vertelt mijn
chirurg mij, dat de operatie (verwij-

dering van de slokdarm en het ma-
ken van een buismaag) op 17 decem-
ber 2013 zal plaatsvinden.

Na een zeer zware operatie en zie-
kenhuisperiode van 10 dagen, waarin
ik zeer goed verzorgd en begeleid
ben, kom ik 28 december weer thuis.
Maar vraag niet hoe, want het is on-
voorstelbaar wat ik aan krachten in-
geleverd heb. Ondanks dat ik fysiek
weer van nul moet beginnen, gaat

overvalt. Het gebeurt onverwacht en
er zijn geen aanwijsbare oorzaken.
Omdat het meestal 1 a 2 uur na een
maaltijd gebeurt, is het volgens de
artsen een gevolg van dumping, maar
andere verschijnselen van dumping
heb ik niet.
Het zweten, duizeligheid, wazig zien,
etc. zijn duidelijk gerelateerd aan de
snelle daling van mijn suikerspiegel
tussen de 1.8 en 3.0 en het herstel
als ik snel wat Dextro een suikerhou-

dende vloeistof (COLA) op-
neem.
Na een lange periode van
noteren wat ik eet en drink
lijkt het er op dat het vaker
optreed als ik wat uitgebrei-
dere maaltijd tot mij neem,
hoewel het ook voorkomt na
het eten van een boter-
ham(bruin) met kaas.
Het altijd alert moeten zijn
en het extreem letten op
mijn lijf maakt me onzeker,
omdat het altijd onver-
wacht een daling optreedt.
Je bent er altijd bewust of
onbewust mee bezig. Voor
de rest ben ik een gelukkig

mens met de tweede kans die mij,
dankzij bekwame artsen en zeer kun-
dig en liefdevol verplegend personeel
van het ziekenhuis is gegeven.

Ben Meerwijk

Voor lotgenotencontact:
a.meerwijk@ziggo.nl

mijn herstel zeer voorspoedig en in
vier maanden ben ik weer volledig
op de been.

Suikerspiegel
Er blijft echter voor mij een zeer
groot probleem en dat is de extreem
snelle daling van mijn suikerspiegel
die mij een aantal keren per week
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De NFK (inmiddels Levenmetkanker-
beweging geheten) stuurde in mei
namens ons hierover een persbericht
de wereld in. Het gaat om de overle-
vingskans van onze lot-
genoten. Die zou
zwaarder dienen te
wegen dan de werkge-
legenheid van de chi-
rurgen. Zij zijn er voor
ons. Of zie ik dat ver-
keerd en zijn wij er
voor hun? Nee toch?

Zorgverzekeraar VGZ
volgt inmiddels onze
aanbeveling en zal in 2015 geen con-
tracten meer afsluiten met een zie-
kenhuis dat minder dan dertig ingre-
pen per jaar verricht. 
Nu de rest nog. Mocht u willen we-
ten waar men veel routine heeft?
Kijk dan op www.ziekenhuizentrans-
parant.nl. En zoek op plaats, zieken-
huis, oncologie, gastro-intestinaal.

Kijk voor de data en locaties zieken-
huizen waar er slokdarmbijeenkom-
sten worden gehouden op onze ho-
mepage http://www.spks.nfk.nl/

We hopen dit jaar iets te kunnen
verbeteren aan de kennis van de ver-
zekeringsartsen, zodat er geen pro-
cessen meer gevoerd hoeven te wor-
den door lotgenoten die als gevolg
van ernstige late dumping-klachten
niet meer kunnen werken. Eventuele
suggesties vernemen we graag.

We hopen ook dat ziekenhuizen be-
reid zullen zijn om mee te werken
aan lotgenotencontact in kleine

Wij zijn er voor u!

Voor u ligt een speciale uitgave van Doorgang, 

helemaal gewijd aan slokdarmkanker

Voor Slokdarmkanker Nederland was 2014 een enerverend jaar,
dat vooral in het teken stond van transparantie, onderzoeken
naar betere communicatie met de patiënt, betere behandeling en
nazorg, het opstellen kwaliteitscriteria, informatie plaatsen op
Kanker.nl, herdruk Buismaagbrochure, maar vooral van de strijd
voor verdere centralisatie ziekenhuizen waar men slokdarmkan-
ker opereert. Deze strijd duurt nog onverminderd voort.

COLOFON

Doorgang Infonummer Slokdarm 2015.

Doorgang is het driemaandelijks magazine van SPKS
(Stichting voor Patiënten met Kanker aan het

Spijsverteringskanaal).

KOPIJ
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© 2015 SPKS. Niets uit deze uitgave mag op welke

wijze dan ook worden overgenomen zonder vooraf-
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Hoewel SPKS de grootst mogelijke zorgvuldigheid

betracht inzake haar informatievoorziening, aan-

vaardt zij hiervoor geen aansprakelijkheid. Zie voor

meer informatie onze websites.

groepjes, kort voor en/of na de ope-
ratie, bijvoorbeeld aansluitend aan
(controle)afspraak. Lotgenoten heb-
ben het vaak erg moeilijk in de aan-

loop naar de operatie en
daarna en willen weten hoe
anderen daarmee omgaan.

Met het uitbrengen van dit
infonummer Slokdarm-
kanker proberen we zo goed
mogelijk aan te sluiten bij
de behoefte aan informatie.
U leest in deze uitgave van
Doorgang veel ervaringen
van anderen en informatie

die we voor u hebben.

Marianne Jager

Voorzitter patiëntengroep

Slokdarmkanker Nederland van SPKS

E-mail: marianjager@tiscali.nl
tel. 020-6997262
Laat ons uw ideeën en vragen horen!

Goed werk?!
Vindt u dat wij goed werk

verrichten en wilt u dat laten blij-

ken, dan kan dat door lid/donateur 

te worden. Dat kan via de website. 

U kunt zich bij ons hiervoor aan

melden via onze website.
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En verder?
“Op 23 augustus mochten de thoraxdrain en blaaskatheter
eruit. Marianne, ik heb zopas de Buismaagbrochure uitge-
print. Tot nu toe zijn wij altijd goed ingelicht over de be-
handeling, maar over de gevolgen van het leven met een
buismaag is nog amper gesproken. Toen ik het er laatst
over had met de dokter, deed die precies of dat een fluit-
je van een cent wordt...”

Op 26 augustus kreeg Tania’s vader een slikvideo. “Dat was
heel goed. Toch is de neussonde nog niet verwijderd. Die
doet dienst als drain en gisteren kwam daar nog teveel
vocht uit. Sinds vanmorgen komt er niks meer uit, dus mag
de neussonde er vanavond uit. Vandaag mocht hij al zui-
gen op Ricola kruidenbonbons en dat deed hem veel
deugd. Maar Pa verveelt zich te pletter. Hij heeft geen
‘zittend gat’ (red.: zitvlees). Hij kan niet stilzitten of -lig-
gen. Je vindt hem meer in de gangen dan op zijn kamer.”

Kleine maaltijden
“Vandaag (28 augustus) is het de tweede dag dat pa mag
eten. De diëtiste heeft gezegd dat hij zes kleine maaltij-
den per dag moet eten. Probleem is dat pa, die altijd een
goede eter was, geen flauw benul had van wat een kleine
maaltijd is. Zo kreeg hij deze morgen tegelijkertijd twee

“Door de chemo en de bestraling heeft hij
geen eetlust. Gelukkig is er drinkvoeding om
op gewicht te blijven. Op een scan van
11 augustus, gemaakt in de aanloop naar de
operatie, blijkt er een bloedklontje zicht-
baar in de ader rond zijn long. Normaal is
vader heel actief, maar als gevolg van chemo zit hij veel
stil en daardoor zou die embolie zijn ontstaan. Daar krijgt
hij nu bloedverdunners voor.”

Hoe ging de operatie?
“Pa werd op 19 augustus geopereerd met de Ivor Lewis
operatie. Op de bovenbuik heeft hij een naad van navel
tot borstbeen. Ter hoogte van de rechterborst heeft hij
een klein sneetje – een gedeeltelijke kijkoperatie. Toen
we zijn kamertje op de IC binnenkwamen, was het eerste
wat hij zei: ‘ik verveel mij, wanneer mag ik uit mijn bed?
Ik heb zelf al eens geprobeerd om recht te zitten, maar
dat doet pijn’. Daarna vroeg hij wie van ons met de auto
had gereden, of we een parkeerplaats hadden gevonden,
of we zijn gsm bij hadden (wat natuurlijk niet mag op in-
tensive), of we zijn bril wilden halen op de verpleegafde-
ling zodat hij nog naar zijn favoriete quiz kon kijken op
tv...”

“Op 22 augustus mocht hij naar de verpleegafdeling. Het
was heel fijn dat we daar rustig bij hem konden zitten.
Mama had zijn scheerapparaat meegenomen. Daar was hij
blij mee, want de stoppeltjes begonnen hem op de zenu-
wen te werken. Pa is al even uit bed geweest. De pijn viel
goed mee.”

Ervaringsverhaal slokdarmkanker uit Vlaanderen dat op het forum van MLDS verscheen

Tania volgde haar vaders ziekbed
maandenlang van dag tot dag
Tania woont met haar familie in
Vlaanderen en is bang. Haar vader is
71 jaar en heeft slokdarmkanker! Ze
kunnen het thuis amper geloven.
Zijn conditie is nog prima. Hij zal
worden geopereerd in Gent, één
van de beste ziekenhuizen hiervoor
in België. Tania wil graag haar ver-
haal kwijt op Slokdarmkanker.info,
het forum van de MLDS en begint
daarmee in juni 2014. Ze doet dat
onder de naam Sofie, maar heeft er
geen bezwaar tegen dat wij haar ei-
gen naam gebruiken.

S L O K D A R M

Tania en haar vader



beschuitjes en een kommetje fruit uit blik en een tas
thee. Voor hem was dat een kleine maaltijd en hij heeft
dat in één keer naar binnen gewerkt! Gevolg is dat hij een
heel vol gevoel heeft. Blijkbaar is het dus de bedoeling
dat hij zelf doseert door wat te laten staan voor later.
Daarover hadden ze hem beter moeten informeren.”

“Mama denkt dat als pa teveel eet, er iets kan misgaan
met de naad, dat die zou scheuren of zo.
Vanavond gaat het infuus met parenterale voeding eruit.
Vanaf dan moet hij het op eigen kracht doen. Eigenlijk zou
pa morgen al naar huis mogen, maar hij moet nog even
blijven in verband met dat bloedklontertje. Mamma zegt
ook dat ze geruster zal zijn als hij nog wat langer in het
ziekenhuis blijft. Het goede verloop is zo surrealistisch.
Het maakt mij zelfs wat bang.”

29 augustus: thuis
“Pa is sinds deze middag thuis. Het eten verloopt nog al-
tijd goed, zolang hij zich houdt aan kleine porties. De chi-
rurg wist te vertellen dat het weefselonderzoek goed is.
Ze hebben alles kunnen wegnemen en de snijranden wa-
ren proper. Binnen twee weken moet hij op controle.
Nadien krijgt hij, als alles goed blijft gaan, elke drie
maanden een grondige check-up.”

Op 3 september meldt Tania dat het met haar vader nog
steeds goed gaat. “Gisteren klaagde hij over pijn aan de
uitwendige naad. Daar was niks aan te zien, ook niet door
de thuisverpleegkundige die dagelijks de bloedverdunner
komt spuiten. Nu bekende pa zopas dat hij meteen na
thuiskomst uit het ziekenhuis even op zolder is gekropen
om een eerder hersteld lek te controleren. Moet je weten
dat er op die zolder niet rechtop kan worden gestaan. Het
is een kruipzolder. Lijkt mij dus niet abnormaal dat zo’n
gekruip op die zolder niet goed is voor een naad die van
navel tot borstbeen loopt.”

Tania’s moeder was niet op de hoogte van pa’s uitstapje
naar zolder. Hij heeft dat gedaan terwijl hij even alleen
thuis was. “Ik denk dat hij zijn grenzen nog zal moeten le-
ren kennen.”

Update 6 september
“Omdat ze bij pa een week voor de operatie een bloed-
klontertje hebben ontdekt, moet hij nu nog steeds bloed-
verdunners krijgen. Bij een bloedonderzoek gisteren bleek
zijn bloed te dun, dus is men meteen met de medicijnen
gestopt. Er moet nu dagelijks bloed worden afgenomen
om de bloedstolling in de gaten te houden.”

“Sinds pa vanaf begin juni weet dat hij slokdarmkanker
heeft, is hij twee kilo afgevallen. Het eten lukt goed, al
verlangt hij naar een gewone boterham, die hij voorlopig
nog niet mag eten. Mama krijgt het wel op haar zenuwen
van hem. Als er iemand opbelt om te vragen of het past

dat ze even op bezoek komen, stelt pa voor dat hij wel bij
hen op bezoek zal gaan. Dus de ‘zieke’ gaat zelf op be-
zoek, in plaats van ziekenbezoek te krijgen. Het zijn men-
sen die in de buurt wonen, dus ver moet hij daarvoor niet
gaan, maar mama is niet op haar gemak als pa niet thuis
is. Ik heb haar gezegd dat ze dat moet loslaten, dat pa nu
eenmaal een sociaal beestje is dat zij dat na al die jaren
niet meer zal kunnen veranderen en dat ze blij mag zijn
dat hij het toch maar doet.” 

Controle
“Op 15 september is pa op controle geweest. De diëtiste
van het ziekenhuis was daarbij. Ik vroeg haar waarom pa
geen vers brood mag eten, zoals uitdrukkelijk staat in het
foldertje dat hij mee kreeg. Dit ‘verbod’ is hem opgelegd
omdat dit brood het gevaar oplevert van druk op de hech-
tingen door eventuele propvorming van het brood.” (noot
redactie: in Nederland geldt deze waarschuwing in het al-
gemeen niet).

“Omdat ze in het ziekenhuis op de scan, voorafgaand aan
de operatie, niets meer vonden van de kanker, wat werd
bevestigd door het weefselonderzoek na de operatie, heb-
ben we gevraagd waarom die operatie toch nodig was. De
oncoloog vertelde dat – ondanks de geslaagde voorbehan-
deling – een operatie nog altijd de beste prognose geeft
voor een volledige genezing. Waarom zouden we dat te-
genspreken?

Het gaat nog altijd goed met pa. Hij blijft mooi op ge-
wicht, kan alles weer eten. Hij slaapt goed, het klokje
rond. En dat lijkt me goed voor zijn herstel. Eigenlijk doet
hij zo goed als alles wat hij voor zijn ziekte ook deed.
Alleen langer afstanden fietsen, dat lukt nog niet zo goed.
Ons voorstel om
een elektrische
fiets te kopen,
vond hij meer
iets voor ‘oude
mensen’. Goh,
uiteindelijk is de
operatie nog
maar een goede
maand geleden,
dus ik denk dat
we zeker niet
mogen klagen.
Pa is al jaren op
pensioen en
hoeft zich ver-
der nergens
meer zorgen
over te maken.
Het enige wat
hij moet doen,
is genezen.”

(Noot redactie: Met instem-
ming van Tania overgenomen
van het forum en bewerkt
door Marianne Jager, die van
Tania nog deze boodschap
mee kreeg: ‘Lieve Marianne,
ik wil je ook even bedanken.
Op elk berichtje dat ik hier al
heb geplaatst, gaf jij een
antwoord of reactie. Ik be-
schouw jou daarom
een beetje als
mijn klankbord
en daar ben ik je
heel dankbaar
voor’.)

S L O K D A R M
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Het opmerkelijke verhaal van Ben Brus

Ver over de negentig en 36 jaar een buismaag

darm en maag die voorkomt dat
voedsel uit de maag terug omhoog
vloeit en een maag van zekere inhoud
waar een normale maaltijd in past.
De operatie, volgens Ben uitgevoerd
door een bijzonder aardige en nuch-
tere chirurg, was geen kinnesinne,
maar Ben herstelde voorspoedig. De
eerste warme maaltijd in het zieken-
huis (na een aantal dagen nuchter te
zijn geweest) bestond uit bruine bo-

Onlangs bezocht ik Ben Brus, 96 jaar oud, ooit slokdarmkanker-
patiënt en al 36 jaar ‘in het bezit’ van een buismaag. 
Ik was heel benieuwd naar zijn verhaal. Hoe heeft hij alle pro-
blemen van een dergelijke ingreep in die tijd overwonnen?
Heeft hij oplossingen gevonden voor alle gevolgen en complica-
ties, of heeft hij vooral moeten accepteren dat zijn leven nooit
meer hetzelfde zou zijn?

Wie een aangrijpend verhaal ver-
wacht over vallen en opstaan, door
diepe dalen gaan maar toch weer
moed putten uit weet ik niet wat,
komt van een koude kermis thuis.
Hoewel, koud… welnee, het verhaal
van Ben Brus is juist fantastisch!
Want zo kan het dus ook gaan… Lees,
verwonder u en geniet!
Zo rond zijn zestigste kreeg Ben pijn
bij het slikken en al snel werd duide-

lijk dat het om slokdarmkanker ging.
Gelukkig ontdekt in een vroeg stadi-
um, dus zonder uitzaaiingen. Maar
wel onvermijdelijk een zware opera-
tie ten gevolge hebbend: een deel van
de slokdarm moest verwijderd worden
en de maag opgerekt tot een ‘buis’ en
aan het restant van de slokdarm ver-
bonden. Wat er na de operatie niet
meer was: de zenuw die de spijsver-
tering regelt, het klepje tussen slok-

S L O K D A R M
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nen met spek. Kennissen van Ben
met ervaring in de verpleging, sloe-
gen steil achterover: wie geeft er
een darmpatiënt nu bruine bonen?
Maar Ben had er zin in en at met
smaak. Probleemloos. “U mag alles
eten, als u maar kleine porties tege-
lijk neemt, meerdere keren per
dag”, had de chirurg gezegd. En daar
hield Ben zich aan, nog steeds eet
hij alles, maar met mate.

Nog dumping of reflux?
“Dumping heb ik wel gehad, daar
voel je je echt wel naar van. Maar
dat is geleidelijk veel minder gewor-
den. Soms heb ik er nog wel wat last
van. Reflux heb ik nooit gehad. Ik ga
zelfs altijd even liggen na de maal-
tijd - eten kost me energie - en ik
heb nooit half zittend hoeven sla-
pen.”

We vragen een paar keer naar ande-
re maag- of slokdarmklachten. Die
moeten er toch zijn? Maar keer op
keer zie ik hoe Ben z’n geheugen af-
struint op zoek naar tegenvallers en
ellende, maar nee, hij kan niets be-
denken. “Ik ben wel behoorlijk afge-
vallen, ooit woog ik zo’n 105 kilo en
sinds de operatie nog maar ruim 60,
maar dat vond ik geen probleem.”
“Inderdaad”, vult zijn vrouw aan,
“het mocht best wat minder met die
kilo’s, dus dat was gewoon prima.”

Terug in zijn werk
Ben vertelt dat hij na de operatie
ongeveer drie maanden thuis is ge-
bleven van het werk en dat hij zijn
baan geleidelijk weer hervatte. Hij
studeerde psychologie en was ach-
tereenvolgens assistent, weten-
schappelijk medewerkers, lector en
hoogleraar aan het Pedagogisch (la-
ter: Onderwijskundig) Instituut van
de Radbouduniversiteit in Nijmegen.
Zijn leeropdracht: On-
derwijskundige
Onderzoeksmethoden. “Ik kan me
niet herinneren dat iemand rekening
met mij hield, ik draaide gewoon
mee. En terecht, want ik kon ge-
woon alles en ik was ook niet extra
snel vermoeid.”

En hoe gaat het nu?
“De laatste jaren ben ik eerlijk gezegd
steeds meer aan het kwakkelen. Ik
kreeg moeite met lopen - ben ook een 
paar keer gevallen - en voelde me vaak
erg moe. Mensen met een buismaag lo-
pen een verhoogd risico op een vitami-
ne B12 tekort en dit is alleen aan te

vullen in de vorm van injecties. Ik heb
mijn specialisten er meerdere malen
op geattendeerd, maar liep steevast
tegen een muur en kreeg hooguit hoge
doses tabletten voorgeschreven. Mede
dankzij een medewerker van Slokdarm-
kanker Nederland (SPKS) wist ik dat ik
voet bij stuk moest houden. Ondanks
een bloedbeeld dat geen tekort liet

zien - wellicht door de tabletten -
krijg ik sinds 2 maanden eindelijk vita-
mine B12 injecties en ik meen toch al
wel een verschil te voelen. Wat me
wel enorm bezighoudt, is de vraag
waarom artsen zo moeilijk doen over
een B12 injectie, want de kosten hier-
van zijn nihil. Eigenlijk zou ik daar
graag antwoord op hebben, hoewel ik
vrees dat het vast geen acceptabele
reden zal zijn…”
We praten nog even over wat moge-
lijke redenen kunnen zijn - kan nie-
mand aan B12 injecties verdienen en
is het daarom impopulair (zie ook het
aspirine-artikel in dit nummer)? -
maar besluiten dat we het gewoon
niet weten. Wel benadrukt Ben dat
het belangrijk is om dit onder de aan-
dacht te brengen.
We nemen afscheid van een man, die
nog elke dag probeert een wandelin-
getje te maken in de mooie bossen
van Zeist en die samen met zijn
vrouw het leven dankbaar omarmt.
En al 36 jaar een buismaag heeft.

Marie-Louise Brueren
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“ik ben wel
behoorlijk afgevallen

maar dat vind
ik geen probleem”

S L O K D A R M
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Derde druk van de
Buismaagbrochure

Denk hierbij aan medicijnen ter be-
spoediging van het legen van de buis-
maag, maar ook tegen klachten als
gevolg van late dumping en reflux.
Voor de mensen die al een brochure
hebben, zullen wij de aanvullingen in
een apart document op onze website
te plaatsen. De digitale versie van de
brochure zal straks op onze website
staan en in druk in de ziekenhuizen

liggen. De Buismaagbrochure is ook
aan te vragen door particulieren of
professionals via een digitaal bestel-
formulier van het KWF: www.kwf.nl/
over-kwf/Pages/Bestellen.aspx

Marianne Jager 

Voor suggesties en opmerkingen: 
marianjager@tiscali.nl

Deze maand verschijnt de derde druk van de
brochure. Hierin zullen tekstcorrecties worden
verwerkt en aanvullingen worden geplaatst.
In die aanvullingen noemen we onder meer een aantal medicij-
nen met hun werking waarover lotgenoten mij het afgelopen
jaar hebben verteld dat ze daar baat bij hebben (gehad).
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In september 2013 word ik gebeld door Sylvia (64) de echtgenote
van Albert (65), een buismaagpatiënt sinds augustus. Het zat alle-
maal niet mee. Eerst had hij al een longembolie gehad en ver-
hoogde bloedsuikerwaarden wellicht als gevolg van de bestralin-
gen en chemo therapie voor de operatie. Nu thuis wilde het eten
niet lukken. Ze zet hem de lekkerste hapjes voor, maar hij kan ze
niet binnenhouden. Hij wordt er misselijk van, heeft zware hoest-
buien, pijnen in de borstkast en kokhalzen. Of ik tips heb.

Volgens de behandelaar komt alles in
orde maar hij moet alleen geduld
hebben. Albert krijgt pillen tegen
misselijkheid: Domperidon. Die zou-
den moeten helpen om het voedsel
beter de buismaag door te helpen,
maar ze verhinderen toch niet het
kokhalzen en braken van slijm.

Sylvia put zich uit in het bedenken
van lekker eten dat er dan hopelijk
wèl in blijft. De behandelaar herkent
het probleem en denkt dat dit niet
te maken heeft met vernauwing van
aanzet buismaag. Nee, de buismaag
zou gewoon moeten wennen! Voor
meer energie wordt aangeraden de
hoeveelheid sondevoeding voor de
nacht wat op te voeren, dan zou het
vanzelf allemaal goed komen. B12
kan helpen om ijzer beter opgeno-
men te krijgen.

In oktober gaat het nog niet veel be-
ter met Albert. Hij krijgt nu zetpillen
Domperidon tegen de misselijkheid
en die helpen wel. De slikfoto toont
geen vernauwing. Het eten lijkt nu
iets beter te lukken. Albert is 10 kg
afgevallen, maar daarvan is er nu
weer een kilo bijgekomen. Maar van
afbouwen sondevoeding is nog geen
sprake….

Oprekken nodig
Op 20 december wordt eindelijk op
aandringen van de diëtiste per endo-
scopie gekeken of er niet tòch spra-
ke is van een vernauwing. Er wordt
vastgesteld dat de opening maar 7
mm is, terwijl die 16 mm moet zijn.
De slokdarm wordt opgerekt. Dan,
vier maanden na de operatie, kan
eindelijk begonnen worden met het
afbouwen van de sondevoeding.
Alberts conditie verbetert aanmerke-

Onderzoek na onderzoek en dan blijkt er een heel stuk darm klem te zitten...

Alberts verhaal: een jaar van
sukkelen na slokdarmoperatie

S L O K D A R M

Albert en Sylvia
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lijk. Hij gaat twee keer per week
naar Herstel en Balans. Maar het
herstel is maar van korte duur…

Longontsteking en dan...
Eind januari moet Albert weer vrese-
lijk kokhalzen, heeft last van slijm,
koude rillingen en koorts.
Ziekenhuisopname. Kweekje toont
aan dat hij een longontsteking heeft.
Weer terug naar 100% sondevoeding
en daarna langzaam weer beginnen
met eten. Albert heeft veel last van
buikkrampen, men vermoedt dat die
het gevolg zijn van de antibiotica.

...darm zit klem
Op 9 februari krijg ik een mail van
Sylvia: Albert is de dag ervoor wéér
in het ziekenhuis opgenomen. Ze
mailt me dat Albert sinds een aantal
dagen vreselijke pijn in zijn onder-
buik heeft en niet heeft kunnen eten
en steeds moest kokhalzen. Ze zijn
naar de Eerste Hulp van het zieken-
huis gegaan. Het bloed is in orde
(geen ontsteking), geen koorts. Hij
wordt naar huis gestuurd met een
pilletje tegen de buikpijn. Ook krijgt
hij klisma’s,
maar die helpen
niet.

Weer terug naar
de Eerste Hulp
en weer bloed
afgenomen. Nog
steeds geen
koorts. Albert voelt zich zo ziek en is
zo verzwakt dat hij op 8 februari
toch maar wordt opgenomen. Sylvia
vraagt of ik enig idee heb van wat er
aan de hand zou kunnen zijn. Ik kon
op dat moment twee mogelijke oor-
zaken bedenken: de kanker is terug,
of er zit een stuk darm klem in het
middenrif, richting borstholte. Dat
had ik al eerder gehoord (zie verhaal
van Rose in Doorgang 47). Er wordt
van alles onderzocht maar geen oor-
zaak gevonden. Sylvia is na al die
slapeloze nachten heel nerveus. Drie
dagen later wordt er eindelijk een
scan gemaakt. Wat blijkt? Een stuk
dunne èn dikke darm zit klem in het
middenrif. Albert wordt onmiddellijk

geopereerd. Het is dan 11 februari.
Wat jammer toch dat men zo lang
wacht om zo’n mogelijke oorzaak uit
te sluiten of vast te stellen.
Zou het dan nu snel goed komen?
Niet echt. Albert krijgt gordelroos
als gevolg van te weinig weerstand.
Op 19 februari mag hij naar huis.

Fistel
In maart zit Albert nog 24 uur aan de
sondevoeding. Oprekken kan even
niet want er is een schimmel en een
fistel ontdekt nabij de aanhechtnaad
van de buismaag wellicht als gevolg
van verminderde weerstand… Dus
normaal eten mag nu niet eens,
want er zou voedsel in de fistel ach-
ter kunnen blijven… Alleen sonde-
voeding met helder vloeibaar drin-
ken. De laatste korsten van de gor-
delroos geven nog wat klachten maar
dan is die hobbel genomen.
Ondertussen heeft Sylvia van alle
stress last gekregen van haar nek en
schouders. Gelukkig heeft Albert niks
aan zijn handen en kan hij Sylvia
lekker masseren. Dat helpt. Samen
gaan ze naar fitness om hun conditie

op te bouwen.

Op 30 april
wordt er op-
nieuw een scan
gemaakt. Een
domper. De fistel
is nog niet weg.
Dus weer op-

nieuw zes weken pas op de plaats…

En dan is het 5 juni: Groen licht.
Eindelijk kan opnieuw voorzichtig
worden begonnen met het afbouwen
van de sondevoeding. Sylvia en
Albert boeken half juni een reis naar
Turkije, het land waar ze actief be-
trokken zijn bij het opvangen van
zwerfhonden. Eenmaal terug, na 6
weken, gaat het nog steeds behoor-
lijk goed met Albert en is hij geheel
van de sondevoeding af.

Operatie in Noorwegen
Het volgende ‘project’ is Noorwe-
gen. En daar gaat het dan toch weer
mis. Uitgerekend tijdens de toer met

de eigen auto langs de fjorden.
Albert en Sylvia zijn dan in Bergen.
Op zondag 24 augustus, ’s morgens
om 06.00 uur, zijn ze in het zieken-
huis. Albert heeft hevige buikpijn.
Weer onderzoeken, een CT-scan en
dan wordt duidelijk dat Alberts dia-
fragma (middenrif) opnieuw open is.
De darmen ‘kruipen’ naar boven en
drukken weer tegen de longen. Een
morfinepompje moet Alberts pijn
verlichten. 
De volgende morgen zullen de artsen
overleggen wat ze gaan doen. Sylvia
stuurt een mailtje naar de chirurg in
Amsterdam voor advies. Alberts be-
handelende chirurg heeft vervolgens
intensief contact met de chirurg in
het Bergense ziekenhuis over het be-
handelplan.

Op 26 augustus gaat Albert onder het
mes maar nu een open operatie.
Sylvia meldt dat de artsen een stuk
darm van een meter hebben moeten
‘terug halen’, maar verder: operatie
geslaagd. Na 12 dagen ziekenhuis
mogen ze naar huis vliegen. Daarna
krijgen we langzamerhand positieve
berichten. Albert krijgt nog enige
tijd sondevoeding. Prima voor de
spiermassa. Normaal eten gaat nog
wel moeizaam.
Begin oktober ontvangen we bericht
van Albert. Hij is nog steeds op
krachten aan het komen en gebruikt
sinds enkele dagen overdag geen
sondevoeding meer, maar het eten
valt hem zwaar. Hij voelt zich wat
slap en kijkt elke dag uit naar het
slangetje voor de nachtvoeding. Met
het slikken van Domperidon hoopt
hij de eetlust wat op te wekken.
Inmiddels gaat het weer zo goed dat
er al plannen gemaakt zijn om eind
oktober weer naar Turkije te gaan
om van de late nazomer te gaan ge-
nieten.
Vlak voor het ter perse gaan van dit
nummer kregen wij het bericht dat
het stel weer genoot van hun Turkse
verblijf. Het eten gaat steeds beter.
Albert smult van Sylvia´s voedzame
taarten.

Marianne Jager

“Stuk dunne èn
dikke darm klem

in middenrif”

S L O K D A R M



Gea kan weer gewoon eten, maar moeizaam

Jarenlang sondevoeding
Gea kreeg drie jaar geleden een buismaag. Omdat ze jarenlang af-
hankelijk bleef van sondevoeding zocht ze contact met ons. Een
half jaar geleden werd door een operatie het eten weer mogelijk
gemaakt. Alleen ondervindt zij nu nogal wat problemen met de
spijsvertering. Marianne Jager geeft Gea’s verhaal met haar goed-
vinden hier door omdat anderen er iets aan kunnen hebben.

“Het vervelende is dat mijn probleem
eigenlijk al veel eerder ontdekt had
kunnen worden. Ik heb zeker twee
jaar tegen de arts geroepen dat ik het
gevoel had dat het eten ‘zich opsta-
pelde’. Ik gaf constant over na het
eten. Als ik maar een beetje at, ging
het redelijk, maar een boterham kreeg
ik echt niet weg. Na het maken van
een slikvideo met een stukje marsh-
mellow (die ik overigens al vaker had
gehad met bariumpap) ging het fout.
Ik hoorde de arts zeggen: ‘Logisch dat
het eten er niet doorgaat...’ Ik dacht
toen... eindelijk, ze hebben iets ge-
vonden en dat na twee jaar. Ik werd er
een beetje moedeloos van.”

Weer onder het mes
“Afgelopen maart ben ik daarom op-
nieuw geopereerd in verband met een
vernauwing onder in de buismaag, bij
de darmen. Deze operatie is wel goed
gegaan en heeft zeker geholpen. Nu
hoef ik ook niet meer rechtop te sla-
pen, want er komt geen maagzuur
meer omhoog. Na de operatie kon ik
weer redelijk goed eten, maar na een
week verlost te zijn van mijn sonde
kreeg ik ontzettende buikpijn bij alles
wat ik eet, met vetdiarree als gevolg.
De huisarts adviseerde mij om veel
groente en fruit te eten. Helaas hielp
dat niet echt, en ik viel in één week al-
weer vier kilo af waar ik zeker niet blij
mee was. Ik eet zeker niet teveel. Als
ik een halve boterham heb gegeten,
heb ik al meteen buikpijn. Het vette
eten heb ik nu even gelaten, maar er
blijft maar weinig over waar geen vet
inzit. Ik voel me het best als ik niets
eet, en dat is volgens mij niet de be-

doeling. De kilo’s blijven eraf vliegen
en ik heb daarom toch maar weer een
recept voor die ‘flesjes’ (vloeibare
voeding) gevraagd. Ik probeer nu om er
per dag eentje bij te nemen.”

Medicatie
MJ: Ik heb Gea aangeraden om haar
huisarts te vragen om Creon-capsules
om het vet in de voeding beter opge-
nomen te krijgen. Verder Duspatal,
waarvan ik eerder had gehoord dat
het kan helpen tegen darmkrampen.
Maar ik kan mij wel voorstellen dat
die darmen nu protesteren nu ze hard
aan het werk moeten. Dat waren ze
niet meer gewend. Als de buikkram-
pen door lucht worden veroorzaakt,
zou het ook kunnen dat ze iets heeft
aan Rennie deflatine.
Gea weer: “Ik heb van de huisarts in-
derdaad Duspatal en Creon gekregen,
maar de klachten nemen niet erg af.
Ik heb het idee dat het wel iets beter
gaat, maar ik ben nog steeds niet
blij!!... trouwens, wist je dat de bij-
werking van Duspatal buikkrampen
kunnen zijn? Ja...wat is wijsheid...Ik
vraag me af of ik ooit van die medicij-
nen af kom? Die pillen blijven regel-
matig in mijn keel hangen. Van de
kleine pillen heb ik geen last hoor,
maar als ik die grote capsules Creon
en Duspatal inneem, is het net of ik
heel benauwd word, dat gevoel heb ik
ook na het eten.”
MJ: Ik heb Gea verteld dat als het
goed is, zij die pillen maar tijdelijk
hoeft in te nemen. Ik verwacht dat de
darmen zullen wennen. De klachten
die zij noemt, had ik in het begin na-
melijk ook.

Ik heb het nagekeken op internet.
Zowel de capsules van Creon als van
Duspatal, mogen worden openge-
maakt. De inhoud van de Creon-capsu-
le kan volgens de bijsluiter op een le-
peltje koude zure voeding worden ge-
legd, zoals appelmoes of yoghurt
(door warme voeding zou de inhoud te
vroeg vrij komen). De Duspatal korrel-
tjes die in de capsule zaten, moeten
dan zonder kauwen worden doorge-
slikt, zodat ze ongeschonden hun doel
bereiken.

Vitamine B12?
Gea: “Ik heb een poosje B12 geprikt
gekregen, maar daar moest ik mee
stoppen van de dokter. Na bloedon-
derzoek bleek dat ik een veel te hoge
B12-waarde had.”
MJ: De artsen weten dit meestal niet.
Zodra echter begonnen wordt met die
injecties, is de waardebepaling nutte-
loos en zegt die niks. De waarde zal
dan altijd torenhoog zijn. Maar als ze
zich goed voelt zonder die injecties, is
er niks aan de hand. Als er wèl sprake
is van specifieke klachten als gevolg
van een te lage B12-waarde op weef-
selniveau, zullen die injecties gegeven
moeten blijven worden.
Gea: “Natuurlijk mag je mijn verhaal
publiceren. Ik hoop dat ik daarmee in-
derdaad iemand kan helpen die daar
ook problemen mee heeft, en die dan
hopelijk niet zo lang hoeft te wachten
zoals ik heb moeten doen, want dat is
echt een drama!”

Gea is nog niet uit de problemen,
maar hopelijk zal het nu steeds beter
met haar gaan.

DOORGANG INFONUMMER SLOKDARM 201510
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Slokdarmkanker Nederland wil fors hogere norm

Volumenorm blijft nog 20
Slokdarmkanker Nederland vindt dat de volumenorm voor de be-
handeling van deze vorm van kanker zo snel mogelijk omhoog
moet naar het minimum aantal van vijftig. Deze patiëntengroep
van SPKS vindt de huidige norm van twintig operaties per jaar te
laag om de kwaliteit te kunnen garanderen. De discussie over de
norm vindt plaatst binnen de Richtlijncommissie Oesofagus-
carcinoom (slokdarmkanker). Deze besloot echter in september
dat de norm tot juli 2016 op twintig blijft staan.

De volumenorm voor slok-
darmkanker wordt ook
jaarlijks vastgesteld door
SONCOS, een platform van
verschillende medische be-
roepsgroepen. Alleen zie-
kenhuizen die aan de norm
voldoen, bouwen voldoen-
de expertise op en mogen
de ingreep uitvoeren.
Slokdarmkanker Nederland
en Levenmetkanker-bewe-
ging (voorheen NFK) vinden
echter dat de norm voor
slokdarmkanker op dit mo-
ment te laag ligt.
Wetenschappelijk onder-
zoek wijst uit dat minimaal
dertig of zelfs vijftig ope-
raties per jaar noodzake-
lijk zijn om voldoende ex-
pertise op te bouwen. De
organisaties willen daarom
dat de grens opschuift naar
minimaal vijftig.

Door volumenormen te
stellen wordt de zorg van
complexe behandelingen
steeds meer geconcen-
treerd in een beperkt aan-
tal ziekenhuizen.
Ziekenhuizen die hier niet
aan kunnen voldoen, stop-
pen met de behandeling.
Bundeling van kennis en
ervaring leidt tot een bete-
re kwaliteit van zorg.
In dit licht pleit ‘Leven
met kanker’ tevens voor

het samenvoegen van de zorg voor
slokdarm – en maagkanker in een
klein aantal centra. Waarbij de volu-
menorm voor beide vormen van kan-
ker op minimaal tachtig ingrepen per
jaar moet worden gesteld.

Nederland staat nu op de twaalfde
plaats in Europa en heeft een vijf-
jaarsoverlevingskans van 51 procent
versus 58 procent in Zweden. 
N.B.: Zorgverzekeraar VGZ volgt in
2015 onze aanbeveling op qua volu-
menorm: 30 per jaar.
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Groep ziekenhuizen betrokken in nieuw onderzoek

Mogelijk is straks operatie voor
aantal patiënten te vermijden

Tegenwoordig wordt bij ongeveer een derde van de geopereerde
slokdarmkankerpatiënten in het uitgenomen weefsel niets meer
van de tumor teruggevonden, dankzij het nieuwe protocol als
gevolg van het succes van het CROSS onderzoek (interview prof.
Van Lanschot in Doorgang nr. 45: ‘Wij maken grote stappen’),
dat aantoonde hoe effectief de Nederlandse voorbehandeling
van slokdarmkanker is.

Deze ontwikkeling stemde prof. Van
Lanschot en zijn team in het Erasmus
MC tot nadenken. Stel nu dat die
milde chemo met bestraling zo ef-
fectief is dat de kanker helemaal
wegblijft? Moeten wij de mensen
met een goede respons dan in de
toekomst nog wel opereren? En hoe
weet je welke van de patiënten een
goede respons hebben gehad?

Nieuw onderzoek
Deze gedachte leidde tot het zoge-
noemde PRESANO-onderzoek (PRE-
Surgery-As-Needed for Oesophageal

cancer). Om een operatie in de toe-
komst eventueel achterwege te kun-
nen laten moet de groep met goede
respons betrouwbaar kunnen worden
vastgesteld, vóór de operatie.

In het PRESANO onderzoek zal wor-
den getest of een combinatie van
onderzoeken, zoals PET-CT, endosco-
pie en inwendige echosonografie,
betrouwbaar de groep patiënten met
goede respons kan identificeren.
Hiervoor zullen de onderzoekspa-
tiënten in de wachttijd tussen de
chemo met bestraling en de operatie

tweemaal deze onderzoeken krijgen
(PET-CT maar één keer). Patiënten
worden tweemaal onderzocht zodat
de kans op het vinden van tumorres-
ten op die manier wordt vergroot,
zonder dat de operatie bij deze stu-
diepatiënten belangrijk wordt uitge-
steld (ongeveer zes weken).

Mochten er binnen de wachttijd tus-
sen de chemo met bestraling en de
operatie uitzaaiingen op afstand wor-
den gevonden, dan zal er niet worden
geopereerd. Zo’n zware nutteloze in-
greep kan in dit geval worden voorko-
men en er kan dan direct een pallia-
tieve behandeling worden voorge-
steld.

Arts-onderzoeker Joël Shapiro is dege-
ne die het onderzoek verricht. Het
komt hierop neer: Hoe motiveer je de
patiënt om mee te doen aan het on-
derzoek en wat zijn de risico’s die
daaraan verbonden zijn? Voor de men-
sen waarbij de voorbehandeling goed
aansloeg, betekent het wel een ver-
lenging van het behandeltraject met
ongeveer zes weken. Voordeel is dat
de conditie van de patiënt in die pe-
riode verder hersteld zal zijn, terwijl
de behandeling door blijft werken.

Bij 120 mensen (verdeeld over vijf
ziekenhuizen: Erasmus MC Rotterdam,
AMC Amsterdam, UMCU, Catharina-
ziekenhuis Eindhoven en Atrium te
Heerlen) waarbij de voorbehandeling
zeer succesvol was, werd extra zes
weken gewacht met opereren. Ze
moeten goed op de behandeling heb-
ben gereageerd en de kanker moet
niet meer aantoonbaar aanwezig zijn.
In die extra periode van ‘wachten en
kijken’ kan de patiënt verder op
krachten komen en zal er endoscopi-
sche onderzoek worden verricht – een
geruststellende gedachte.

Slokdarmkanker Nederland is heel blij
dat dit onderzoek wordt gehouden.
Het kan er toe leiden dat straks niet
meer iedereen wordt geopereerd,
maar wel kan genezen.

Marianne Jager

S L O K D A R M
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Waarover de chirurg het
moet hebben na operatie

Wensenonderzoek postoperatieve vragen bij AMC

Onder leiding van onderzoeker in opleiding Marc Jacobs is bij
het AMC een lijst met voorbeeldvragen ontwikkeld ter bespre-
king met de chirurg, na de operatie. Bij de meeste patiënten
met slokdarmkanker biedt alleen chirurgische verwijdering van
de tumor uitzicht op genezing. Na operatie leeft minder dan de
helft van alle patiënten langer dan vijf jaar. De kwaliteit van le-
ven is sterk verminderd. Bij het op systematische wijze informe-
ren van de patiënten kan de nu ontwikkelde vragenlijst helpen.
De patiënten moeten een meer realistisch beeld over hun her-
stel krijgen. Gevoelens van onzekerheid en angst zouden kun-
nen verminderen.

De onderzoekers van het AMC heb-
ben 108 patiënten en 77 hulpverle-
ners in hun onderzoek betrokken.
Men begon met de deelnemers een
voorlopige lijst van 49 onderwerpen
voor te leggen. Deze onderwerpen
zijn gekozen na het
doorzoeken van
elektronische bibli-
otheken én het
voeren van ge-
sprekken met pa-
tiënten en hulpver-
leners. 

Verkorte lijst
In de tweede ronde
werden alleen die
onderwerpen opge-
nomen die de deel-
nemers in de eer-
ste ronde het be-
langrijkst vonden.
Opnieuw werd hun
gevraagd een me-
ning te geven over de nu verkorte
lijst. De deelnemers kregen daarbij
niet alleen de eigen beoordeling te
zien, maar ook de gemiddelde be-
oordeling van elke groep (patiënt en
hulpverlener). Op de uiteindelijke
lijst staan dan alleen onderwerpen
die volgens de gehele deelnemers-
groep het belangrijkst gevonden
worden. Deze lijst is onderverdeeld

in onderwerpen die ‘het meest be-
langrijk zijn’, ‘erg belangrijk zijn’ of
‘belangrijk zijn’. Er waren 23 onder-
werp over gebleven.

Chirurgen kunnen de lijst gebruiken
om het eerste poli-
klinisch gesprek na
operatie voor slok-
darmkanker vorm
te geven. Wanneer
het systematisch
doorlopen van de
onderwerpen niet
mogelijk is, kan de
lijst gebruikt wor-
den om een agenda
op te stellen. Dit
betekent echter
niet dat elke pa-
tiënt alle onder-
werpen uit de lijst
belangrijk vindt.
Chirurgen moeten
daarom aan patiën-

ten vragen welke onderwerpen zij
wel of niet belangrijk vinden.
Patiënten wordt aangeraden gebruik
te maken van een lijst met voor-
beeldvragen. Het resultaat van het
onderzoek is hieronder weergege-
ven.

(verkorte weergave van een artikel in

het decembernummer van Doorgang)

S L O K D A R M
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En waarover
gaat het dan?
Lijst met belangrijke onderwer-
pen voor bespreking na operatie

Meest belangrijk
•Of de kanker geheel verwijderd is en

of er uitzaaiingen in de lymfeklieren
zijn

•Uitleg over buismaag
•Eten en drinken
•Hoe de operatie is verlopen (bv.

complicaties)
•Alarmerende klachten (wanneer con-

tact opnemen)
•Herstelperiode

Erg belangrijk
•Kwaliteit van leven
•Het ontstaan van slikproblemen als

gevolg van een vernauwing van de
nieuw aangelegde naad door litteken-
weefsel.

•De kans dat de kanker terugkomt
(recidief)

•Sonde
•Algehele gezondheid
•Lichamelijke mogelijkheden (fysiek

functioneren)
•Verslikken tijdens het eten en drin-

ken
•Gewichtsverlies
•Levensverwachting na de operatie

(overleving)
•Slaapproblemen, waaronder de

noodzaak om het hoofd-einde van
het bed omhoog te zetten

•Plotseling optredende duizeligheid,
zweten en/of een gevoel van uitput-
ting na het eten (dumpingsyndroom)

•Voedsel en drank blijven hangen, of
zakken niet goed (dysfagie)

•Sondevoeding

Belangrijk
•Nacontroles waaronder afspraken in

het ziekenhuis en wanneer aanvul-
lende scans of behandelingen moe-
ten worden ondergaan

•Overige zorg (fysio, diëtiste, logope-
diste etc.)

•Lichamelijke pijn of ongemak
•Voedingssupplementen (bv. eiwitten)
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‘Wonderen’ gebeuren
In april verscheen in de kranten het ‘sensationele’

verhaal van een 62 jarige slokdarmkankerpatiënt die

in Gent kon worden genezen nadat hij in Nederland

was opgegeven omdat hij uitzaaiingen in de lever had.

De behandelingen zijn dan overi-
gens nog maar net beëindigd. Je
kunt dan nog niet over ‘genezen’
spreken. Kennelijk komt het in
Gent hoogst zelden voor dat daar
mensen genezen die in Nederland

werden opgegeven, anders hadden
ze over deze ene patiënt niet zoveel
tamtam gemaakt.

Er stonden in het Reformatorisch
Dagblad artikelen over een paar ge-

nezingen in de Helios Klinik in Hüls-
Krefeld. Wat niet wil zeggen dat ze
daar genezing kunnen beloven. Ik
weet inmiddels dat het daar inder-
daad voorkomt dat mensen goed
reageren op de palliatieve behan-
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deling van chemo met hyperthermie
en orthomoleculaire ondersteuning.
Een enkeling geneest helemaal, bij
sommige anderen wordt de kanker
een halt toegeroepen. Weer anderen
hebben er geen baat bij. Cijfers zijn
ons niet bekend.

Ik heb geïnformeerd of er in
Nederland ook ‘wonderen’ gebeuren.
Dr. Mark van Berge Henegouwen, chi-
rurg in het AMC, vertelde dat hij in
de eerste zeven maanden van 2014
al drie opgegeven patiënten met
succes had kunnen opereren omdat
de palliatieve behandeling zo succes-
vol bleek. 
Je spreekt dan van ‘inductiethera-
pie’ en als die aanslaat, kan alsnog
worden geopereerd. Maar, voegde hij
eraan toe, “Je mag mensen geen
valse hoop geven.”

In één van de afleveringen van ons
magazine hebben we al eens het ver-
haal verteld van Peter Buis die ook
genas van de palliatieve behandeling
en daarna alsnog een buismaag
kreeg. Dat is al jaren geleden. Peter
heeft nu last van zijn rug. Hij heeft
een hernia. Over zijn buismaag hoor
ik hem niet meer.

Eerder dit jaar hoorde ik van prof.
Van Lanschot in het Erasmus MC des-
gevraagd dat hij heel af en toe ook
wel eens het leven heeft kunnen
redden van iemand met uitzaaing in
de lever, die hij met succes kon ver-
wijderen. Dit wordt met name seri-
eus overwogen als de leveruitzaaiing
zich pas relatief lang na de behande-
ling van de primaire tumor manifes-
teert. Zo iemand noemde hij een
‘witte raaf’.

Ik vermoed dat wij in Nederland te
bescheiden zijn. Wij halen er de pers
niet bij als er iemand met succes
werd behandeld bij wie dat tevoren
onmogelijk leek. Er wordt veel afge-
geven op het feit dat wij in

Nederland werken met
protocollen. Wij stellen
patiënten inderdaad
niet bloot aan onverant-
woorde experimentele
behandelingen. En als
een experimentele be-
handeling wordt aange-
boden, dan wordt ook
altijd eerlijk uitgelegd
dat het om een experi-
mentele behandeling
gaat en is vooraf ook al-
tijd schriftelijke toe-
stemming van de pa-
tiënt nodig.
Je zult overigens nooit
horen hoeveel mensen
ze daaraan in het bui-
tenland verliezen. Je
hoort alleen de succes-
verhalen.

Marianne Jager

er ook in Nederland

Marianne Jager

Vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteitscriteria
voor patiënt met
slokdarmkanker

De drie belangrijkste kwali-
teitscriteria voor mensen met
slokdarmkanker zijn bij na-
vraag volgens (ex)patiënten
(versie 23 juli 2014)

1. Het ziekenhuis voert jaarlijks mi-
nimaal dertig slokdarmverwijde-
ringen uit of verwijst voor een
dergelijke ingreep naar een zie-
kenhuis dat aan deze volu-
menorm voldoet.

2. De arts informeert de patiënt
over mogelijke problemen na de
buismaagoperatie op het gebied
van eten en spijsvertering. Veel
voorkomende problemen zijn on-
der meer: vertraagde maagontle-
diging, brandend maagzuur, mis-
selijkheid en gewichtsverlies.

3 De zorgverlener informeert de
patiënt over Slokdarmkanker
Nederland (onderdeel SPKS) en
de mogelijkheden voor persoon-
lijk lotgenotencontact.

Zodra we het eens zijn over de rele-
vantie van alle criteria, die we sa-
men met de Levenmetkanker-bewe-
ging (voorheen NFK) hebben opge-
steld, zullen wij die nog bekend
gaan maken via Doorgang en/of op
onze website.

MJ



Trials, onderzoeken en
studies slokdarmkanker

Wil je meer weten over proefnemingen, onder-
zoeken en andere informatie en studies over
slokdarmkanker dan zijn er diverse mogelijkhe-
den om je op de hoogte te stellen.

Informatie over Nederlandse trials:
www.kanker.nl/kankeronderzoek

Verder kun je in Nederland zoeken op de website van de
CCMO (de instantie die toestemming geeft om klinische
studies uit te voeren).
www.toetsingonline.nl/to/ccmo_search.nsf/Searchform?
OpenForm (vul in slokdarmkanker).

Er is ook een Europees trial register:
www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search 
(vul in esophagus AND cancer in het zoekveld)

Een wereldregister wordt bijgehouden door de US:
clinicaltrials.gov/ 
(vul in esophagus cancer)

Wat betreft de klinische studies: op deze link www.kan-
ker.nl/bibliotheek/kankeronderzoek/wat-is/4143-kanker-
onderzoek op kanker.nl vind je een overzicht van lopend
onderzoek in Nederland (ga naar de lijst met onderzoeken
en vul links bij tumorsoort ‘slokdarmkanker’ in).

Ervaringsverhaal slokdarmkanker Robbie Rutten

Een persoonlijke keuze:
genezen zonder operatie

Robbie kreeg in totaal 28 bestralin-
gen en 5 chemo-behandelingen. Dat
was eigenlijk te zwaar voor hem. Hij
stortte bij de laatste bestraling in.
Zijn suikerwaarde was 29. Robbie
werd opgenomen in het ziekenhuis
waar hij in vijf dagen zestien infusen
kreeg…

Ondertussen was hij blij dat hij er-
voor had gekozen zich niet te laten
opereren. Dat zou echt te zwaar
voor hem zijn geweest.

Nog steeds kankervrij
We zijn inmiddels een paar jaar ver-
der. En het gaat heel goed met
Robbie. De slikklachten behoren tot
het verleden. De laatste scan toonde
aan dat hij kankervrij is. 

Binnenkort krijgt hij weer een con-
trole. Iedereen vindt dat hij er zo
goed uitziet.

Dat wil hij ons graag laten weten.

Wij vinden het heel goed om – naast
de verhalen over geopereerde pa-
tiënten – nu ook eens een ervarings-
verhaal te mogen publiceren van ie-
mand met wie het goed gaat, zonder
die zware ingreep.

Marianne Jager

Bij Robbie Rutten (70) begon het met een verdacht plekje op
zijn rug in januari 2012. Het werd operatief verwijderd en bleek
een melanoom te zijn. Toen dat eenmaal bekend was, moest er
nog dieper worden ingesneden. Vijf maanden later werd slok-
darmkanker bij hem vastgesteld. Hij wilde geen operatie. We
zijn nu een paar jaar verder en hij is genezen zonder operatie.

Vijf maanden na de opera-
tieve verwijdering van het
melanoom begon Robbie
last te krijgen van boeren
en het gevoel dat er een
prop in zijn keel zat. Het
vertrouwen in zijn lichaam
had een deuk gekregen.
Angstig liet hij zich snel
controleren. Dat was niet
ten onrechte. Hij bleek
slokdarmkanker te heb-
ben.

Toen alle onderzoeken
achter de rug waren, werd
Robbie ontvangen door een
team van gespecialiseerde
artsen. Dat vond hij heel

indrukwekkend.
Robbie kreeg
groen licht voor
een operatie.

Andere be-
handeling
Robbie besloot
zich niet te la-
ten opereren.
Hij was al twin-
tig jaar diabeet
en zag zo’n
zware ingreep
helemaal niet
zitten. Zijn fa-
milie steunde
hem in zijn be-
slissing.

S L O K D A R M
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