
        

      

In 2014 is in Nederland het bevolkingsonderzoek darmkan-
ker geïntroduceerd. “Een succesverhaal”, zegt MDL-arts Paul 
van de Meeberg. “We ontdekken nu bij veel meer patiën-
ten darmkanker in het voorstadium. Verdere ontwikkeling 
van de ziekte voorkomen we dan door een kleine ingreep.”

Darmkanker treft veel mensen: liefst 
één op de twintig. “Het is een ziekte 
die zich doorgaans niet snel ontwik-
kelt. En die goed te behandelen is 
als je er op tijd bij bent”, zegt Paul 
van de Meeberg, maag-darm-lever 
arts (kortweg MDL-arts). “Het be-
volkingsonderzoek richt zich op die 
vroegtijdige ontdekking. Darmkanker 
begint vrijwel altijd met een darm-
poliep. Die kan snel gaan bloeden. 
Aan alle mensen uit de risicogroep 
(55 tot 75 jaar) wordt gevraagd een 
ontlastingsmonster op te sturen. Met 
een test kunnen microscopisch kleine 
hoeveelheden bloed worden opge-
spoord. Die kunnen duiden op een 
poliep of eventueel een tumor. In ge-
val van bloed in de ontlasting wordt 
de betreffende persoon uitgenodigd 
voor een darmonderzoek.”

44 procent
Bij ongeveer 50 procent van de men-
sen bij wie bloed in de ontlasting 
is aangetroffen, blijkt het na darm-
onderzoek om een onschuldige aan-
doening te gaan. Bij 44 procent wor- 
den één of meerdere darmpoliepen
gevonden. Verdere ontwikkeling van

darmkanker wordt dan voorkomen 
door de poliep te verwijderen, tij-
dens hetzelfde darmonderzoek. Bij de 
overige zes procent blijkt sprake van 
darmkanker, al dan niet behandelbaar.
Paul van de Meeberg is enthousiast 
over het bevolkingsonderzoek. “Het 
gaat vooral om die 44 procent die 
poliepen heeft, die het voorstadium 
van darmkanker kunnen zijn. Met een 
eenvoudige ingreep voorkom je dat 
zich kanker ontwikkelt. Deze mensen 
hebben vaak nog geen klachten, dus 
hebben ook geen aanleiding om naar 
een dokter te gaan. Het bevolkings-
onderzoek pikt hen eruit. Het gevolg 
is dat het aantal mensen dat geope-
reerd moet worden vanwege darm-
kanker gestaag minder wordt.”

Snel terecht
Wordt u naar aanleiding van het be-
volkingsonderzoek uitgenodigd voor 
een darmonderzoek? Dan kan het zijn 
dat u daarvoor naar een ziekenhuis 
buiten de regio verwezen wordt. De 
organisatie achter het bevolkingson-
derzoek kiest namelijk steeds voor de 
kortste wachttijd op dat moment, zo-
als ze gepubliceerd worden. Gaat u 

toch liever naar het Slingeland Zie-
kenhuis en wilt u tegelijk snel te-
recht? Bel dan gerust, we zoeken 
dan naar een mogelijkheid. Tele-
foon 0314 32 93 35. Gaat u toch 
voor het darmonderzoek naar el-
ders en blijkt een aanvullende be-
handeling noodzakelijk? U kunt 
voor de behandeling gewoon weer 
bij het Slingeland Ziekenhuis te-
recht. Wij bieden uitstekende zorg.

Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis  •  Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz

Actuele informatie zie ook
www.slingeland.nl

agenda 
Voorlichtingsbijeenkomsten

Slaapapneu (OSAS)
Donderdag 21 maart
19.30 - 21.30
Inloop vanaf 19.00 uur
Aanmelden via website

Knieprothese
Vrijdag 22 maart
16.00 - 17.30 uur
Inloop vanaf 15.45 uur
Aanmelden niet nodig

Ziekte van Crohn en 
colitis ulcerosa
Dinsdag 26 maart
19.30 - 21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur
Aanmelden via website

Chronische lage rugklachten
Dinsdag 28 mei
19.30 - 21.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur
Aanmelden via website
Let op: dit is herhaling van 
bijeenkomst november 2018

Meer informatie en aanmelding: 
www.slingeland.nl/evenementen 
of bel Bureau Patiëntenvoorlichting: 
(0314) 32 96 37

Bevolkingsonderzoek darmkanker werkt

Dialyse: niet altijd een vanzelfsprekende keuze

Dialyseren was altijd een vanzelfsprekende keuze voor patiënten 
met ernstige chronische nierschade. De laatste jaren kijken we 
daar anders tegenaan, met name bij patiënten van hoge leeftijd of 
met veel bijkomende ziekten.

Eén van de functies van nieren is het filteren van het bloed, om zo 
bijvoorbeeld afvalstoffen te verwijderen. Als nieren door chro-
nische nierschade slecht of zelfs helemaal niet meer functio-
neren, wordt iemand ernstig ziek en zal uiteindelijk overlijden. 
Gelukkig bestaat er dialyse. “Dit is een techniek die de functie van 
de nier zo goed mogelijk vervangt”, legt internist-nefroloog Inge 
Klein uit. Een nefroloog is een arts die gespecialiseerd is in nieren.

(advertorial)
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Nefroloog Inge Klein in gezelschap van patiënt Wim Lijftogt, die op dat 
moment gedialyseerd wordt.   foto marcel rekers

MDL-arts Paul van de Meeberg: “Door het bevolkingsonderzoek wordt het aantal mensen dat vanwege darmkanker 
geopereerd moet worden gestaag minder.”   foto: marcel rekers 

 

“Er zijn verschillende vormen van dialyse. Bijvoorbeeld hemodialyse. 
Daarbij gaat de patiënt doorgaans drie dagdelen verspreid over de week 
naar het ziekenhuis om zijn bloed te laten spoelen.”

Belastend voor patiënt
Hoe mooi het ook is dat dialyse bestaat, er kleven ook nadelen aan, ver-
telt Inge Klein. “Het is belastend voor een patiënt om steeds maar te moe-
ten dialyseren. Niet alleen omdat je er continu veel tijd mee kwijt bent 
en nooit kunt onderbreken. Het is ook lichamelijk belastend. Het lichaam 
lijdt onder dialyse en veroudert sneller.”
Uit een onderzoek is gebleken dat voor veel patiënten ouder dan tachtig 
jaar dialyse geen waarde toevoegt, weet Inge Klein. “Medisch gezien zou-
den ze het nodig hebben. Maar in de praktijk blijkt dat veel tachtig-plus-
sers geen extra kwaliteit van leven ervaren door dialyse. Bovendien geeft 
het deze patiënten doorgaans maar een enkele maanden langere levens-
duur.”
Daarom bespreken nefrologen nu zorgvuldig met hun oudere patiënten 
of dialyse al of niet zinvol kan zijn, waarbij de voor- en nadelen tegen el-
kaar worden afgewogen. “Samen met de patiënt bekijken we zijn of haar 
situatie. Daarbij zijn er verschillende zaken die meewegen bij de keuze 
tussen wel of niet dialyseren. Niet alles wat kan, hoeft: dat wordt steeds 
meer de insteek in de gezondheidszorg”, aldus Inge Klein.

A.R.T.Z. Oncologisch centrum
Het Slingeland Ziekenhuis, Rijnstate (in Arnhem)
en Ziekenhuis Gelderse Vallei (in Ede) werken op
het gebied van oncologische zorg samen onder de
naam A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Medisch specia-
listen en andere zorgverleners delen kennis en 
ervaring met elkaar. Daardoor verbeteren we de 
zorg. Meer informatie over deze samenwerking 
vindt u op www.artz.nl.


