Dit is longkanker

Bij kanker veranderen de goede cellen in het lichaam.
Dit worden slechte cellen.
Deze slechte cellen blijven groeien. Het worden er steeds meer.
Bij longkanker zit de kanker in een long.
Soms gaat de longkanker ook naar andere plekken in het lichaam.
Bijvoorbeeld naar de hersenen of de botten.
Longkanker kan komen door roken. Soms komt longkanker niet door roken.
In het ziekenhuis krijg je onderzoeken.
De onderzoeken laten zien hoe erg de kanker is.
En welke soort longkanker je hebt.

Er zijn twee soorten longkanker. Kleincellige longkanker en niet-kleincellige
longkanker.
Bij kleincellige longkanker is de kans dat de kanker naar een andere plek
in het lichaam gaat, groter dan bij niet-kleincellige longkanker.
Na de onderzoeken in het ziekenhuis beslis je samen met de arts welke
behandeling het beste is.
De kans om beter te worden is het grootst als de kanker vroeg is ontdekt.
Meestal is de ziekte al te ver gegroeid en kun je niet meer beter worden.
Vaak kun je door de behandelingen nog langer leven of minder pijn hebben.

Wil je meer weten over longkanker? Of praten met andere
mensen die longkanker hebben? Patiëntenorganisatie Longkanker
Nederland kan u daarbij helpen.
Telefoon: 06 11 85 63 82
info@longkankernederland.nl
www.longkankernederland.nl

Dit zijn uitzaaiingen

Longkanker begint in een long.
De longkanker kan ook op andere plekken in het lichaam komen.
Dat zijn uitzaaiingen. Een andere naam voor uitzaaiingen is metastasen.

Uitzaaiingen kunnen komen in bijvoorbeeld:
• de andere long
• de hersenen
• botten
• de bijnieren
• de lever
In het ziekenhuis krijg je onderzoeken om te zien of je uitzaaiingen hebt.
Heb je uitzaaiingen? Dan kun je niet meer beter worden.
Door behandelingen kun je wel langer leven of minder pijn hebben.
Heb je pijn? Dan zijn er behandelingen die de pijn minder erg maken.
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Dit is immuuntherapie

Het lichaam heeft een afweersysteem.
Het afweersysteem beschermt het lichaam tegen slechte cellen,
bijvoorbeeld tegen virussen en bacteriën.
Het afweersysteem ziet ook kankercellen, maar denkt dat kankercellen niet
gevaarlijk zijn.
Immuuntherapie is een behandeling om het afweersysteem sterker te maken.
Het afweersysteem doodt de kankercellen dan wel.
Je krijgt immuuntherapie via een infuus.
Dit gebeurt één keer per twee of drie weken.

Immuuntherapie geeft meestal minder bijwerkingen dan chemotherapie.
Maar er zijn wel bijwerkingen, bijvoorbeeld:
• moe zijn
• huiduitslag
• diarree
Soms zijn de bijwerkingen zo erg dat je moet stoppen met de immuuntherapie.
Na het stoppen werkt de behandeling nog wel even door.
Een andere naam voor immuuntherapie is ‘immunotherapie’.
Wil je meer weten over longkanker? Of praten met andere
mensen die longkanker hebben? Patiëntenorganisatie Longkanker
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Dit is doelgerichte therapie

Je kunt ook longkanker krijgen als je niet hebt gerookt.
De cellen zijn dan ‘vanzelf’ veranderd in slechte cellen.
Hierdoor ontstaat kanker.
Deze veranderingen in cellen heten ook ‘mutaties’ of ‘translocaties’.
De behandeling bij deze soort longkanker is meestal doelgerichte therapie.

Bij doelgerichte therapie slik je medicijnen.
De medicijnen maken de kanker kleiner.
Ook stoppen ze de groei van slechte cellen.
Doelgerichte therapie geeft meestal minder bijwerkingen dan chemotherapie.
Maar er zijn wel bijwerkingen, bijvoorbeeld:
• moe zijn
• huiduitslag
• diarree
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