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De kanker is uitgezaaid.  
Of teruggekomen. Wat nu? 

Inleiding
U heeft te horen gekregen dat de kanker is uitgezaaid. Of 
teruggekomen is. En dat u niet meer beter wordt. Voor de 
meeste mensen is zo’n bericht heel ingrijpend. Al snel moet u 
kiezen hoe u zich wilt laten behandelen. Waar vindt u 
informatie die u kunt vertrouwen? Hoe maakt u een keuze? 
Wie kan u helpen om een behandeling te kiezen? Deze folder 
helpt u op weg.

De kwaliteit van uw leven
U wordt niet meer beter. Maar uw behandelend arts kan u wel 
behandelen om de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te 
houden, of zelfs te verbeteren. Dat doen ze door de klachten te 
verzachten die u krijgt door uw ziekte of door te voorkomen dat 
u klachten krijgt. Denk aan chemotherapie, bestraling, 
doelgerichte therapie, hormonale therapie of een operatie.  
Het is het doel dat u door deze behandelingen langer blijft 
leven maar ook de kwaliteit van leven is hierbij erg belangrijk. 
U bespreekt met uw behandelend arts of u deze 
behandelingen kunt en/ of wilt krijgen. Dat hangt ervan af of 
deze behandelingen u kunnen helpen maar ook van de 
bijwerkingen die u kunt krijgen.1
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A of B

U beslist zelf of u een behandeling wilt
U beslist zelf of u een behandeling wilt die uw leven verlengt, 
uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk houdt of verbetert.
• Sommige mensen willen geen behandeling.4 Ook als u geen 

behandeling wilt, kan uw behandelend arts u helpen de 
vervelende gevolgen van uw ziekte te verminderen.

• Wilt u wel een behandeling om uw kwaliteit van leven zo 
goed mogelijk te houden of te verbeteren? Dan kunt u vaak 
zelf kiezen welke behandeling u wilt.

Hoe beslist u of u een behandeling wilt?
Wilt u behandeld worden? Dan bespreekt u samen met uw 
arts voor welke behandeling u in aanmerking komt en welke 
optie voor u de beste behandeling is. Daarnaast kan uw 
behandelend arts u informatie geven over de verwachte voor- 
en nadelen van de verschillende behandelingen. Hieronder 
staat een aantal tips die u kunnen helpen bij uw beslissing.
• Bedenk wat u belangrijk vindt. Wat is voor u kwaliteit van 

leven?

• U kunt hierover ook praten met familie en vrienden.

• Er zijn keuzehulpen op internet. Deze kunnen u helpen bij 
uw beslissing:

 - U krijgt informatie over behandelingen bij uw ziekte.  
En over de voor- en nadelen ervan.

 - In deze keuzehulpen kunt u aangeven wat u belangrijk 
vindt.
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Aan het eind geeft de keuzehulp u een advies over welke 
behandeling het beste bij u past.2,3

Heeft u besloten welke behandeling u wilt?
Heeft u samen met uw behandelend arts een behandeling 
gekozen? Dan krijgt u van hem of haar meer informatie over de 
behandeling5:
• Welke resultaten mag u van de behandeling verwachten?

• Wat gebeurt er tijdens de behandeling?

• Wie zijn er allemaal betrokken bij uw behandeling?

• Hoelang duurt de behandeling?

• Moet u in het ziekenhuis worden opgenomen?

• Is er een wachtlijst voor de behandeling?

• Hoe moet u zich op de behandeling voorbereiden?

• Wat zijn de risico’s van de behandeling? En welke 
bijwerkingen kan de behandeling hebben?

• Hoe wordt er tijdens de behandeling gekeken welk effect de 
behandeling heeft?

• Aan welke leefregels moet u zich houden?

• Wat gebeurt er na de behandeling?

• Wie en wanneer kunt u bellen als u vragen heeft?
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Ook is het belangrijk dat u met uw behandelend arts bespreekt 
wat u wel en niet wil:
• Bespreek met de behandelend arts wat u van de 

behandeling verwacht.

• Bespreek wat u wilt maar vooral ook wat u niet wilt.

• Bedenk dat u uw behandelend arts alles kunt vragen over 
uw behandeling.

Van wie krijgt u de behandeling?
U krijgt de behandeling van uw behandelend arts en 
verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de behandeling 
die u krijgt. Om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen, 
hebben zij voor de behandeling een gesprek met u. We 
adviseren u dit gesprek goed voor te bereiden. Zodat u uw 
situatie en uw wensen goed kunt uitleggen. We adviseren u 
ook de vragen die u heeft op te schrijven. Dan kunt u ze niet 
vergeten. Ook is het handig om pen en papier mee te nemen 
naar het gesprek. Dan kunt u opschrijven wat u wilt onthouden. 
Hieronder staat een aantal tips voor dit gesprek6:
• Begin met uw belangrijkste vragen.

• Schrijf de antwoorden op.

• Uw behandelend arts en verpleegkundigen gebruiken soms 
medische termen. Snapt u die niet goed? Vraag dan of ze die 
willen uitleggen.

• Het kan handig zijn dat u in uw eigen woorden herhaalt wat 
de arts of de verpleegkundige heeft gezegd. En vraagt of u 
het goed begrepen heeft.
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• Vertel wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld waar u bang voor 
bent. Wat er eerder is gebeurd in een ziekenhuis. Of andere 
informatie die voor u relevant kan zijn zoals uw geloof of 
informatie over uw gezin.

• Moet u een moeilijke beslissing nemen? Vraag dan tijd om 
daarover na te denken.

• Heeft u na het gesprek nog vragen? Maak dan een nieuwe 
afspraak.

Praten met mensen in uw omgeving
Het is niet makkelijk om over kanker te praten. Toch is het 
goed dat wel te proberen. Met uw partner, uw kinderen, 
familie, goede vrienden. Het kan fijn zijn om met hen te praten 
over uw emoties en uw verdriet. 

Heeft u een partner en/ of kinderen? Ook zij zijn geschrokken 
en hebben verdriet. Misschien zijn ze boos. Het is belangrijk 
dat ze goed voor u zorgen maar ook dat ze goed voor zichzelf 
en elkaar zorgen. Bijvoorbeeld door te blijven sporten en de 
dingen te blijven doen die ze altijd deden. Het is belangrijk 
eerlijk tegen uw kinderen te zeggen wat er aan de hand is. 
Geheimzinnigheid kan ze onzekerder en banger maken.7

Hoe praat u met familie en vrienden over dat u kanker heeft? 
Dat kan op veel verschillende manieren. Misschien vindt u het 
fijn om te bellen, om een brief te schrijven? Of misschien vindt 
u het fijner het te vertellen tijdens een etentje? Het kan op heel 
veel manieren. 
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Heeft u werk? Dan is het belangrijk dat u erover praat met uw 
werkgever en met collega’s. Kunt en wilt u blijven werken? Of 
juist niet? Praat daarover met uw leidinggevende. Hij of zij kan 
dan beslissen of iemand anders uw werk moet overnemen of 
dat u aangepaste taken krijgt indien nodig.9
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Referenties
1. https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/zob2/schildklierkanker/behandelingen/palliatieve_

behandeling/Paginas/default.aspx  

2. https://www.kanker.nl/algemene-onderwerpen/zorg-in-het-ziekenhuis/samen-beslissen-over-de-
behandeling/keuzehulpen

3. https://nfk.nl/themas/samen-beslissen

4. https://www.kanker.nl/kankersoorten/prostaatkanker/behandeling-en-bijwerkingen/afzien-van-
behandeling

5. https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/In-het-ziekenhuis/Voorbereiden/Tips-voor-het-gesprek/Tips-
voor-het-gesprek-over-de-behandeling

6. https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/In-het-ziekenhuis/Voorbereiden/Tips-voor-het-gesprek

7. https://borstkanker.nl/nl/hoe-vertel-ik-het

8. https://borstkanker.nl/nl/hoe-vertel-ik-het-mijn-vrienden

9. https://www.kanker.nl/gevolgen-van-kanker/werk/gevolgen/in-gesprek-met-uw-werkgever-en-collega
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