Vermoeden van darmkanker?
U staat er niet alleen voor!

Stap 4:
Chemo, betere kans
op genezing

Nadat de darmkanker operatief
verwijderd is, is soms chemobehandeling mogelijk. Daarvoor
kunt u in contact komen met
Susan Kemme, één van de oncologen van Saxenburgh.

Susan Kemme,
oncoloog bij Saxenburgh

Betere kwaliteit van leven
“Het doel van chemobehandeling is de kans op genezing verder te vergroten” legt Susan uit. Bij de operatie wordt de darmtumor verwijderd. In de ook
verwijderde lymfeklieren kunnen uitzaaiingen (kankercellen) zitten. Dan kunnen kankercellen ontsnapt zijn. Die zien we niet en die kunnen daarna verder
uitgroeien. Chemobehandeling voorkomt dat. Daarnaast komen patiënten
bij mij als er uitzaaiingen in het lichaam zitten waarbij genezing niet meer
mogelijk is. Een chemobehandeling kan dan de groei van de kankercellen
remmen en zo bijvoorbeeld pijn verminderen zodat iemand toch een betere
kwaliteit van leven heeft.
De behandeling
Een chemobehandeling is een behandeling met stoffen die de kankercellen
kunnen doden of de groei ervan kunnen remmen. Deze stoffen worden
toegediend via een infuus en in tabletten. De infusen worden gegeven op de
dagbehandeling waarbij patiënten vaak dezelfde dag weer naar huis kunnen.
Soms is een korte opname nodig. De tabletten kunnen uiteraard thuis geslikt
worden. Over het algemeen moeten mensen 1x per 2 of 3 weken een dag
naar het ziekenhuis. De bijwerkingen kunnen misselijkheid, diarree, last van
handen en voeten en infectie zijn.
Dichtbij huis
“We zijn een kleinschalig ziekenhuis maar kunnen patiënten veel bieden”
vervolgt Susan. Alle behandelingen voor darmkanker kunnen we in Hardenberg geven. Daarnaast zijn wij op de hoogte welke nieuwe behandelingen in
onderzoeksverband in Nederland worden gegeven. Als we patiënten hebben
die baat hebben bij zo’n onderzoek, gaan patiënten bijvoorbeeld naar een
academisch ziekenhuis, zoals het UMCG in Groningen. Zo weet je als patiënt
zeker dat je de beste behandeling krijgt dichtbij huis, en alleen verder weg als
het moet.
Roept dit artikel vragen bij u op, bel dan de verpleegkundig specialist op tel.
0523-276339.

Meer weten over onze oncologische zorgpaden? Bezoek onze website
saxenburgh.nl

