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Pancreaskanker  
Omdat een vroege behandeling belangrijk is!

SENSIBILISERINGSCAMPAGNE                                                                                                                              VZW PANCREAS VLAANDEREN

‣ In 2019 waren er in België 2028 diagnoses van pancreaskanker. 

‣ Pancreaskanker is een relatief zeldzame vorm van kanker die een 
specialistische vorm van behandeling vraagt. De chirurgische 
verwijdering van het letsel biedt nog steeds de enige kans op 
genezing.  

‣ De ziekenhuizen in België vinden het belangrijk om de kennis en 
ervaring zoveel mogelijk te concentreren. Dit heeft geleid tot de 
keuze om alle chirurgische ingrepen te laten plaatsvinden in 
slechts enkele centra in het land. De keuze voor de oprichting van 
deze gespecialiseerde Pancreascentra komt de kwaliteit en snelheid 
van de zorg ten goede. 

‣ In de Pancreascentra werken specialisten uit de vakgebieden 
interne geneeskunde, chirurgie, oncologie (kankergeneeskunde), 
radiotherapie, radiologie en pathologie nauw met elkaar samen en 
staan zo garant voor een complete behandeling en begeleiding met 
behulp van de modernste technieken.  

‣ Deze teams stemmen de behandeling af op de patiënt en dit vanaf 
de opname, via onderzoeken en operatie tot aan het ontslag en de 
nazorg.



2

PANCREASKANKER

PANCREAS VLAANDEREN VZW 
Pancreas Vlaanderen is een vereniging voor mannen en vrouwen met pancreaskanker en hun naasten. 
Lotgenotenondersteuning staat hier centraal waarbij deze een aanvulling kan zijn voor de professionele hulpverlening. Ze willen 
informa>e delen met de pa>ënten, familieleden en naasten. Ook wil de vereniging de ziekte via campagnes onder de aandacht 
brengen en werven ze fondsen voor wetenschappelijk onderzoek.  

Meer info via www.pancreasvlaanderen.be 

2028 diagnoses pancreaskanker op 
71651 kankerdiagnoses in 2019 in 
België 

• De pancreas of alvleesklier is langwerpig van vorm en 
ligt boven in de buikholte, tussen de maag en de 
ruggengraat. Onder de pancreas ligt de dunne darm. 
De pancreas bestaat uit twee soorten klieren: de 
exocriene klieren en de endocriene klieren. 

• De exocriene klieren scheiden pancreassap af.          
Dat sap bevat enzymen die het lichaam nodig heeG 
om voedsel te verteren. 

• De endocriene klieren maken hormonen aan.           
Die beïnvloeden de stofwisseling, de spijsvertering en 
het func>oneren van de darmen. Een voorbeeld van 
zo’n hormoon is insuline, de stof die onder andere de 
hoeveelheid suiker in het bloed regelt. 

• In het merendeel van de gevallen ontstaat het gezwel 
in de exocriene klieren. Een tumor in de pancreas kan 
ook ontstaan in de endocriene klieren, maar dat is dan 
geen klassieke ‘pancreaskanker’.  

• De S>ch>ng Kankerregister registreerde in 2019 in 
België 2028 nieuwe gevallen van pancreaskanker, 
waarvan 1041 bij mannen en 987 bij vrouwen. 
Pancreaskanker kan op alle leeGijden voorkomen, 
maar vooral bij mensen boven de 60 jaar.  

Pancreaskanker opsporen 

• In een vroeg stadium veroorzaakt pancreaskanker 
nauwelijks klachten. Naarmate de tumor groeit, neemt 
de kans op klachten toe.  

• De volgende klachten of symptomen kunnen wijzen op 
pancreaskanker: pijn boven of in het midden van de 
buik of de rug, geelzucht (met vooral een gele kleur van 
de huid en de ogen), gewichtsverlies, spijsverterings-
problemen, verminderde eetlust, misselijkheid en 
braken. Deze symptomen wijzen echter niet al>jd op 
kanker. Er zijn veel andere ziekten met gelijkaardige 
symptomen. 

• De huisarts zal bij een of meer van bovenstaande 
klachten het lichaam onderzoeken. Vervolgens zal hij 
waarschijnlijk een onderzoek van het bloed en de 
stoelgang voorstellen om de werking en de condi>e van 
de pancreas te meten. Als uw huisarts vermoedt dat er 
sprake is van pancreaskanker, zal hij u doorverwijzen 
naar een specialist. 

• Als de ziekte beperkt is gebleven tot de pancreas en 
niet is uitgezaaid, zal de behandelend arts wellicht een 
cura>eve behandeling voorstellen. Een cura>eve 
behandeling is gericht op de genezing van de pa>ënt. 
Bij een uitgezaaide pancreaskanker wordt een 
pallia>eve behandeling voorgesteld. Dat is een 
behandeling die de ziekte niet geneest, maar ze kan de 
tumorgroei wel afremmen en/of klachten verminderen.
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DEZE INFO WORDT U AANGEBODEN DOOR …


