Supplement informatiewijzer oncologie

Longvlieskanker
2. Longvlieskanker
U krijgt deze informatie omdat bij u longvlieskanker is vastgesteld. Longvlieskanker
wordt ook wel borstvlieskanker genoemd, of (kwaadaardig) mesothelioom.
Als u heeft gehoord dat u longvlieskanker heeft, komt er veel op u af. De diagnose
maakt veel emoties los. Daarnaast moet u vaak allerlei zaken regelen en beslissingen nemen. Om dit te kunnen doen, heeft u goede informatie nodig.
Uw arts en/of de verpleegkundig specialist bespreken met u wat de behandelmogelijkheden zijn. Dit supplement is een aanvulling op dat gesprek. Ook voor
anderen kan deze informatie nuttig zijn, bijvoorbeeld voor familieleden.

3. Wat is longvlieskanker en hoe ontstaat het?
Bij longvlieskanker is er sprake van een specifieke longtumor, veroorzaakt door de
inademing van asbest. De ingeademde asbestvezels nestelen zich in de longvliezen. Daar prikkelen zij de bekledende cellen, waardoor deze cellen in kwaadaardige
tumorcellen veranderen.

4. Klachten en symptomen
Tussen de blootstelling aan asbest en het ontstaan van een mesothelioom zit
meestal een periode van meer dan 20 jaar. Dit betekent dat mensen met longvlieskanker meestal ouder dan 50 jaar zijn. De eerste klachten zijn: pijn in de
borstkas of een onaangenaam gevoel in de borstkas, kortademigheid en hoesten.

5. Stadium van de ziekte
Met het stadium bedoelen we de mate waarin de ziekte zich in het lichaam heeft
uitgebreid. Deze stadiumindeling is belangrijk voor de inschatting van de prognose
(het ziekteverloop) en het bepalen van de behandeling.
Het stadium wordt vastgesteld aan de hand van:
• de plaats en grootte van de tumor en of de tumor is ingegroeid in de weefsels
die om de longen heen liggen, bijvoorbeeld de borstkas;
• in hoeverre er uitzaaiingen zijn naar de lymfeklieren in de borstkas;
• in hoeverre de tumor zich heeft uitgezaaid naar andere plaatsen in het lichaam.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Om het stadium van uw ziekte vast te stellen, is soms verder onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een CT-scan, en een thoracoscopie (dit is het kijken in de borstholte naar
de long en longvliezen). Deze onderzoeken worden gedaan als uw longarts dat nodig
vindt. Niet iedereen krijgt al deze onderzoeken.

6. Welke behandelmogelijkheden zijn er?
Voor longvlieskanker bestaat geen genezende behandeling. Bij het vaststellen van de
diagnose is de ziekte al zo ver uitgebreid dat genezing niet meer mogelijk is. Ook een
operatie wordt niet als een reële behandelmogelijkheid gezien.
Uiteraard doen uw behandelaars er alles aan om de klachten die de ziekte met zich
meebrengt, te remmen, te verminderen of te voorkomen. Dit wordt een palliatieve
behandeling genoemd. Een palliatieve behandeling is dus gericht op het verzachten
van hinderlijke klachten die de ziekte geeft. Het resultaat moet de kwaliteit van leven
verhogen in een fase waarin genezen niet meer mogelijk is.
Een palliatieve behandeling kan bestaan uit het toedienen van medicijnen; onder
andere chemotherapie. Chemotherapie was tot voor kort weinig of niet effectief bij de
behandeling van longvlieskanker. Sinds 2006 is het nieuwe geneesmiddel pemetrexed
(handelsnaam Alimta®) beschikbaar. Dit kan een duidelijk effect hebben op de tumor,
zeker als dit gegeven wordt samen met een platinum-bevattend geneesmiddel.
Soms wordt radiotherapie (bestraling) gegeven om te proberen de pijn tegen te gaan.
Radiotherapie kan soms ook voorkómen dat de tumor door de insteekopeningen
heengroeit. Daarmee bedoelen we de openingen die zijn ontstaan bij het onderzoeken
van de longvliezen, om de diagnose te kunnen stellen.
U krijgt van uw longarts een behandelvoorstel dat is afgestemd op uw persoonlijke
situatie.

7. Tegemoetkoming
Op dit moment wordt longvlieskanker in Nederland gezien als een beroepsziekte,
waarvoor u compensatie (een financiële tegemoetkoming) kunt krijgen. Het Instituut
Asbestslachtoffers (IAS) bemiddelt hierin.
Het is belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met het IAS om uw rechten
veilig te stellen. Dit kan telefonisch of via de website.www.asbestslachtoffers.nl

8. Meer informatie
Hieronder ziet u enkele belangrijke websites die u kunt raadplegen voor meer informatie.
www.longkanker.info
www.oncoline.nl
www.diagnose-kanker.nl
www.comiteasbestslachtoffers.nl
www.kankerpatient.nl
Er zijn ook enkele brochures te verkrijgen, namelijk:
• Brochure KWF radiotherapie.
• Dr. Bernard Verbeten Instituut: informatie radiotherapie
• Brochure KWF Borstvlieskanker/Mesotheloom                                                                                                                                      
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