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‘Late gevolgen van (de behandeling van) kanker’  
Voor mensen die mogelijk een stoma hebben gekregen ten gevolge van kanker aan het 

spijsvertegingskanaal of de blaas. 

 

Waarom doen NFK en de Stomavereniging dit onderzoek?  

Steeds meer mensen overleven kanker. Hierdoor ontdekken we steeds meer over de mogelijke 

gevolgen die (de behandeling van) kanker op termijn kan hebben. NFK en de Stomavereniging willen 

weten in hoeverre (ex-)kankerpatiënten ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker ervaren, 

hoe ze ermee omgaan en hoe de omgeving hierop reageert  

Wat zijn late gevolgen? 

Klachten ontstaan soms tijdens de behandeling, terwijl andere pas (jaren) na afloop van de 

behandeling optreden. Deze klachten noemen we ook wel ‘late gevolgen’. Onder ‘late gevolgen’ 

verstaan we langdurige veranderingen die je ervaart op psychisch, lichamelijk of cognitief gebied, 

waardoor je dagelijks functioneren wordt belemmerd. Denk bijvoorbeeld aan vermoeidheid, 

concentratieproblemen, seksuele problemen, angst voor terugkeer van de kanker, depressie, je werk 

niet goed kunnen uitvoeren, neuropathie of hart- en vaatziekten. Soms is niet zeker of bepaalde 

klachten een gevolg zijn van (de behandeling van) kanker of van iets anders (bijvoorbeeld ouder 

worden). 

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek 

Dit rapport beschrijft de resultaten van de 548 mensen die mogelijk een stoma hebben gekregen ten 
gevolge van kanker aan het spijsverteringskanaal of de blaas. Hier staan de resultaten van alle 3.600 
deelnemers aan het onderzoek.  
 
1. Bijna 100% van de respondenten ervaart klachten. Drie op de tien weet niet of er een relatie is 

met kanker of dat de klachten een andere oorzaak hebben. 

2. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid (61%) en seksuele problemen (55%). Waarbij 

de vermoeidheid met name wordt ervaren door vrouwen en de seksuele problemen door 

mannen. 

3. Het helpt om erover te praten, zegt driekwart van de mensen die late gevolgen ervaren. Ook het 

voorkomen van overbelasting of bewegen / sporten helpt volgens de helft.  

4. Bij een deel van de mensen is behoefte aan meer begeleiding, informatie, tips en controles. Al 

zijn sommige late gevolgen volgens hen niet op te lossen en rest niets anders dan ermee te leren 

omgaan.  

5. Mensen ondervinden vooral op het gebied van hobby, sport, werk, school en relatie beperkingen 

door de ‘late gevolgen’ van kanker. 

6. Over het algemeen ervaren mensen veel begrip van hun omgeving, met name van degenen die 

direct naast hen staan en van de zorgverleners om hen heen. Opvallend is dat er op het werk 

duidelijk minder begrip wordt ervaren van collega’s, leidinggevenden en werkgevers. 

7. Mensen noemen daarnaast dat ze het lastig vinden dat mensen niet altijd echt luisteren of het 

niet altijd echt snappen of dat ze geen zin hebben om het steeds weer te moeten uitleggen. 

https://doneerjeervaring.nl/
https://nfk.nl/wat-kankerpatienten-willen/goede-voorlichting-over-kanker/late-gevolgen-van-kanker/


   

Rapportage Late Gevolgen Kanker aan het spijsverteringskanaal of de blaas | NFK & Stomavereniging |  Pagina 2 

Resultaten uit het onderzoek 
 

3. In hoeverre ervaren (ex-)kankerpatiënten ‘late gevolgen’? 

De term ‘late gevolgen (na de behandeling) van kanker is bij één op de drie (ex-)kankerpatiënten aan 

het spijsverteringskanaal of de blaas niet bekend. Als wordt gevraagd of mensen zelf late gevolgen 

van kanker ervaren, geven alle respondenten aan klachten te ervaren. Drie op de tien van hen weet 

niet of er een relatie is met kanker of dat de klachten een andere oorzaak hebben. 

De meest voorkomende ‘late gevolgen’ zijn vermoeidheid (61%), seksuele problemen (55%) en 

verminderde lichamelijke conditie (50%). 28% noemt een ander laat gevolg, waarvan een derde van 

hen een gevolg noemt dat te maken heeft met het hebben van een stoma. 

 
Figuur 1. Ervaren ‘late gevolgen’ door (ex-)kankerpatiënten. 

Vrouwen versus mannen 

Vrouwen rapporteren meer ‘late gevolgen’ dan mannen. Dit geldt voor vermoeidheid, neuropathie, 

botontkalking, hormonale klachten, angstklachten, depressieve gevoelens, stress en 

concentratieproblemen. De duidelijkste verschillen tussen late gevolgen die worden ervaren zijn 

vermoeidheid (69% van de vrouwen en 56% van de mannen) en seksuele problemen (68% van de 

mannen en 34% van de vrouwen). 

Tijd sinds diagnose 

Er is gekeken of er verschillen zijn in het ervaren van late gevolgen tot 5 jaar na diagnose en vanaf 5 

jaar of langer geleden na diagnose. Wat opvalt is dat naar mate de tijd sinds diagnose verstrijkt, er 

minder ‘late gevolgen’ worden ervaren. Dit geldt voor vermoeidheid, verminderde lichamelijke 

conditie, concentratieproblemen, geheugenproblemen en depressieve gevoelens.  

Leeftijd 

Mensen in de leeftijd tot en met 60 jaar rapporteren meer ‘late gevolgen’ dan mensen van 60 jaar of 

ouder. Dit geldt voor vermoeidheid, hormonale klachten, angstklachten, depressieve gevoelens, 

stress, geheugenproblemen en concentratieproblemen. 

  

https://doneerjeervaring.nl/
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4. Hoe gaan (ex-)kankerpatiënten om met ‘late gevolgen? 

De meeste mensen (73%) praten met hun naasten (bijvoorbeeld partner, familie, vrienden) over de 

‘late gevolgen’ die zij ervaren door de (behandeling van) kanker. Ook probeert de helft van de 

respondenten om overbelasting te voorkomen (50%), aan sport of lichaamsbeweging te doen (49%) 

of te praten met een medische zorgverlener. Andere manieren van omgaan met ‘late gevolgen’ staan 

in figuur 2. 

 
Figuur 2. Manieren waarop (ex-)kankerpatiënten omgaan met late gevolgen (meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Vrouwen versus mannen 

Vrouwen roepen vaker hulp in van een psycholoog dan mannen1. Mannen laten zich op hun beurt 

vaker lichamelijk controleren dan vrouwen. 

Tijd sinds diagnose 

Er is gekeken of er verschillen zijn in het omgaan met late gevolgen tot 5 jaar na diagnose en vanaf 5 

jaar of langer geleden na diagnose. Wat opvalt is dat naarmate de tijd sinds diagnose verstrijkt, er 

minder hulp wordt gezocht. Dit geldt voor het bespreken met naasten, het bespreken met medische 

zorgverleners, maar ook voor het lichamelijk laten controleren. Tot 5 jaar na diagnose geeft 1 op de 

10 mensen aan niet te weten hoe om te gaan met onbegrip. 5 jaar of langer na diagnose geldt dit nog 

voor 1 op de 20 mensen. 

Leeftijd 

Mensen tot en met 60 jaar praten vaker met een collega over hun problemen dan mensen van 60 

jaar of ouder, ook roepen ze vaker psychosociale hulp in, en maken ze vaker gebruik van 

ondersteunende zorg zoals accupunctuur, massage en aromatherapie. Mensen ouder dan 60 praten 

vaker met lotgenoten en laten zich vaker lichamelijk controleren. 

                                                           
1 Wanneer staat beschreven dat er een verschil is tussen groepen, dan wordt bedoeld dat dit verschil statistisch 
significant is, en dus een ‘werkelijk opvallend verschil’. 

https://doneerjeervaring.nl/
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De volgende toelichtingen worden hierbij gegeven: 

“Mijn motto is: zeg niet ‘waar vecht ik tegen’ maar ‘waar vecht ik voor’!” 

"Ik heb in het verleden revalidatie programma Herstel en Balans gevolgd (2012). Ik heb nog 

maandelijks contact met (inmiddels 6 vriendinnen) mensen uit deze groep, ik deel veel met hen" 

“Nadat ik was afgekeurd, heb ik het een poosje kalm aan gedaan. Van lieverlee het normale leven 

weer opgepakt: oud huis grondig opgeknapt, sport, sociale contacten enz.” 

“Praten met mijn partner op de momenten dat ik in paniek ben. Heel veel bewegen, dat doet mij 

goed, vooral wandelen, fietsen en trappen lopen.” 

“Merk dat na zoveel jaar praten niet meer zinvol is voor mij en niet voor mijn omgeving, alles is 

gezegd. Schrijf het soms van me af en houd me er verder niet zo mee bezig. Heb de ervaring met 

(para)medici en psychologen dat ze slecht luisteren en zelf invullen, dat levert meer ergernis dan 

soelaas op.” 

"Ik wacht al 4 maanden op psychosociale hulp. Heb geen partner, familie, collega’s, vrienden meer 

(uitgedund door vermoeidheid en concentratieproblemen).” 

 

5. Helpt de manier waarop wordt omgegaan met late gevolgen 

Volgens 52% van de 548 respondenten helpt de manier waarop zij omgaan met hun late gevolgen 

hen goed en volgens 42% een beetje. Volgens 7% helpt het niet. 

Aan die mensen die hebben aangegeven dat de manier waarop zij omgaan met hun late gevolgen 

niet altijd helpt, is gevraagd waar zij behoefte aan hebben. Vaak wordt genoemd dat mensen 

behoefte hebben aan meer begeleiding, informatie, tips en controles. Ook wordt frequent genoemd 

dat sommige late gevolgen gewoon niet op te lossen zijn, zoals vermoeidheid en pijn en dat er dan 

niets anders op zit dan het te accepteren. Mensen noemen daarnaast dat ze het lastig vinden dat 

mensen niet echt luisteren of het niet echt snappen of dat ze geen zin hebben om het steeds weer te 

moeten uitleggen. 

De volgende toelichtingen zijn hierbij gegeven 
"Sommige late gevolgen zijn niet op te lossen. Helaas heb ik nogal wat lichamelijke gevolgen van de 

kanker operatie, daar zal ik mee moeten omgaan.” 

“Iemand die wel naar je luistert en niet negatief is als je je rot voelt.” 

“Ik zou het prettig vinden met iemand te spreken over wat mij is overkomen, en hoe ik daar het 

beste mee kan omgaan.” 

"Dat heeft geen zin om over na te denken. Ik mag blij zijn dat ik er nog ben en zal met mijn 

beperkingen moeten dealen.” 
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“Ik vind het ontzettend verdrietig, dat de buitenwereld niets aan je kan zien aan de buitenkant en 

dan denken ze dat alles weer ok is. Er wordt niet meer over gepraat met je. Als ik zeg dat ik nog wel 

veel beperkingen heb krijg je steevast het antwoord: Ja maar bent er toch nog. Zoveel mensen 

redden het niet. Ik verwacht geen oplossing, doch als men maar een keer zou zeggen, dat het wel 

vervelend is voor me.” 

“Heb er vooral moeite mee dat ik mijn werk niet meer goed kan doen. En lastig om dat bespreekbaar 

te maken. Er is wel begrip, maar snappen doen ze t niet.” 

 

6. Wordt het dagelijks leven beperkt door de ‘late gevolgen’? 

(Ex-)kankerpatiënten aan het spijsverteringskanaal of de blaas geven aan dat zij vooral op het gebied 

van ‘hobby/sport’, ‘werk/ school’ en ‘relatie’ beperkingen ondervinden door de ‘late gevolgen’ van 

kanker (zie figuur 3). Door respondenten wordt wel opgemerkt dat een deel van de 

antwoordcategorieën niet op hen van toepassing is door de hoge leeftijd. Het gaat dan met name om 

het hebben van een kinderwens en de gevolgen voor werk of school. Met betrekking tot werk 

ervaren mensen waarbij recent een diagnose is gesteld meer begrip dan mensen bij wie de diagnose 

langer geleden is gesteld. 

 

Figuur 3. Mate van beperking op het dagelijks leven (0 [helemaal niet beperkt] – 10 [heel erg beperkt]) 

 
Vrouwen versus mannen 

Vrouwen ervaren vaker dan mannen beperkingen op het vlak van vriendschappen / sociaal netwerk 

en werk / school. 

Leeftijd 
Mensen tot en met 60 jaar ervaren vaker beperkingen in hun relaties met de eigen partner en het 
gezin/familie dan mensen van 60 jaar of ouder. Dit geldt ook voor beperkingen op werk of school. 
 
  

https://doneerjeervaring.nl/
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De volgende toelichtingen worden hierbij gegeven: 

"Als ik overnacht bij familie of vrienden ben, ben ik vaak bang voor ongelukjes en dat ik het bed 

vervuil.” 

"Heb helaas moeten stoppen met werken na de tweede keer kanker. Sta nu aan het begin voor de 

behandeling van een derde tumor in mijn onderbuik.” 

“De stoma en de verzorging daarvan behoeft enige planning, dus een Plan B moet altijd voorhanden 

zijn. Als er lekkage problemen ontstaan tijdens sporten bijvoorbeeld, is dat helemaal gênant en lastig. 

In mijn geval heeft de voorafgaande bestraling en de rectumamputatie geresulteerd in het niet meer 

zelfstandig kunnen plassen waardoor ik elke 4 uur moet katheteriseren. Een pittige ingreep in mijn 

leven(stijl).” 

“Door de neuropathie in mijn handen en benen/voeten na de chemo ben ik genoodzaakt geweest 

om te stoppen met sporten (korfbal) waardoor een groot sociaal gat viel.” 

“Liever niet de deur uit gaan door hele dag lopend stoma. Fietsen doet pijn in de bilspleet. Niet meer 

naar de sauna en niet naar zwembad, angst dat mensen het vies vinden.” 

“Vooral door vermoeidheid liever geen gedoe aan huis bijvoorbeeld visite, ook verjaardagen naar 

familie heel vermoeiend.” 

 

7. Heeft de omgeving begrip voor ‘late gevolgen’? 

Over het algemeen ervaren (ex-)kankerpatiënten aan het spijsverteringskanaal en de blaas veel 

begrip van hun omgeving (zie figuur 4). Met name van degenen die direct naast hen staan en van de 

zorgverleners om hen heen. Opvallend is dat er op het werk duidelijk minder begrip wordt ervaren 

van collega’s, leidinggevenden en werkgevers. 

 
Figuur 4. Mate van begrip van de omgeving (Score 0 [helemaal geen begrip] – 10 [heel erg veel begrip 

Vrouwen versus mannen 

Vrouwen ervaren minder vaak begrip van collega's / leidinggevenden / werkgever dan mannen, van 

de huisarts en van zorgverleners in het ziekenhuis. 

https://doneerjeervaring.nl/
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8. Hoe ga je om met eventueel onbegrip? 

Bijna de helft van de (ex-)kankerpatiënten aan het spijsverteringskanaal en de blaas zeggen geen 

onbegrip te ervaren. Een kwart zegt het te bespreken met de mensen die wel begrip tonen of het 

onbegrip te negeren (zie figuur 5). Ongeveer 1 op de 10 mensen geeft aan niet te weten hoe hiermee 

om te gaan, of hiervoor hulp te vragen. 

 

Vrouwen versus mannen 

Om om te gaan met onbegrip, spreken vrouwen vaker met mensen die wel begrip tonen en sluiten 

zich vaker af voor mensen die onbegrip tonen. Mannen zijn over het algemeen positiever over de 

manier waarop zij zelf omgaan met onbegrip dan vrouwen. 

Leeftijd 

Mensen van 60 jaar of ouder zeggen vaker dat zij geen onbegrip ervaren dan mensen tot en met 60 

jaar. Mensen tot en met 60 jaar zeggen zich vaker af te sluiten voor mensen die onbegrip tonen dan 

mensen ouder dan 60. 

Waar hebben mensen behoefte aan? 

Aan die mensen die onbegrip ervaren is gevraagd waar zij behoefte aan hebben. Zij geven aan dat 

het fijn is om een luisterend oor te hebben. En dat het zou helpen als anderen beseffen dat het 

probleem niet zomaar over is als je er weer gezond uit ziet.  

“Er weer over praten haalt het onbegrip wel weer weg, als het al weer jaren geleden is en je praat er 

niet steeds over, waar je geen behoefte aan hebt, zakt het weer weg bij mensen.” 

"Dat mensen meer begrip hebben en meer weten. Niet dat ze denken dat ze alles snappen zonder 

het aan mij te vragen.” 

“Ik denk dat dit komt omdat mensen altijd verschillend zijn en blijven en dit kun je niet veranderen.” 

“Ik ben een beetje bang dat ze eigenlijk allemaal blij zijn dat ik nog leef zonder te beseffen wat je in 

moet leveren.” 

https://doneerjeervaring.nl/
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Tips aan anderen in dezelfde situatie 

Tips hebben veelal betrekking op het proberen te accepteren dat het is zoals het is. Dat het helpt om 

open te zijn over jouw situatie en je beperkingen. Echter: je mag ook verdrietig zijn en je hoeft niet 

altijd blij te zijn. Voor het geval er dingen mis zijn gegaan in het traject om te proberen het gesprek 

hierover aan te gaan. Ook wordt genoemd dat het fijn zou zijn als er een revalidatie traject zou zijn 

waar aan deelgenomen kan worden. 

"Accepteer het gedrag van een ieder. Of deze nu het hoofd omhoog heeft of altijd naar beneden 

kijkt, laat ze in hun waarde.” 

“Zoek mensen op die op jouw golflengte zitten en koester dat contact.” 

“Laat je door de omgeving NIETS aanpraten of in een cliché-hoekje duwen. Luister naar je EIGEN-IK" 

"Praat er zoveel mogelijk over. Als ik met een groep met de bus op vakantie ga zeg ik gelijk, ik maak 

dikwijls gebruik van het toilet in verband met mijn urinestoma." 

“Wees er open over naar je naaste omgeving. Als je duidelijk aangeeft waar je last van hebt en 

waardoor, dan heeft men er meestal wel begrip voor. Stel zelf je eigen grenzen, maar er af en toe 

over heen gaan is ook niet erg. Genieten van de leuke dingen is belangrijk, als je daarna maar rust 

neemt.” 

Conclusie 
Het gros van de (ex-)kankerpatiënten ondervindt last van ‘late gevolgen’, welke divers zijn van aard. 

Het is belangrijk dat zorgverleners en patiënten zich bewust zijn van de kans op ‘late gevolgen’, zodat 

problemen tijdig worden gesignaleerd en waar nodig kan worden verwezen naar gespecialiseerde 

zorg. Ook is het belangrijk dat zorgverleners zich er bewust van zijn dat vrouwen hierin kwetsbaarder 

lijken dan mannen. 

Opvallend zijn de uitkomsten voor wat betreft werk. Een grote groep (ex-)kankerpatiënten voelt zich 

door de ‘late gevolgen’ beperkt op hun werk. Ook wordt er minder begrip ervaren vanuit het werk. 

Werkgevers en bedrijfsartsen dienen hier alert op te zijn. 

Actie 
NFK is samen met haar kankerpatiëntenorganisaties een campagne gestart om aandacht te vragen 

voor de 'late gevolgen' van kanker en de invloed hiervan. De doelgroepen zijn patiënten, 

zorgverleners (breed publiek) en werkgevers/HR. Dit gebeurt in de vorm van een online campagne,  

artikelen en een gerichte actie op werkgevers en HR. Ook worden de uitkomsten gebruikt voor een 

landelijke kennisagenda van de taskforce kankeroverleverschap.  

Hier vindt u meer informatie over kanker en werk  

  

https://doneerjeervaring.nl/
https://kankerenwerk.nl/werknemerwerkzoekend-en-kanker/invloed-van-late-gevolgen/
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Wie hebben de vragenlijst ingevuld? 

De gemiddelde leeftijd van de 548 respondenten is 67 jaar en de meerderheid is man (62%). 

Dikkedarmkanker en endeldarmkanker komen het meest frequent voor (respectievelijk 38% en 36%), 

gevolgd door blaaskanker (21%).  

Soort kanker Respons (%) 

Dikkedarmkanker 38% 

Endeldarmkanker 36% 

Blaaskanker 21% 

Anuskanker 7% 

Rectumkanker 5% 

Dunnedarmkanker 2% 
Tabel 1. Verdeling naar soort kanker aan het spijsverteringskanaal of de blaas.  

Voor 17% is het 2 jaar of korter geleden dat de diagnose kanker werd gesteld. Voor 30% tussen de 2 

en 5 jaar, voor 29% tussen de 5 en 10 jaar en voor 23% werd de diagnose langer dan 10 jaar geleden 

gesteld. 

https://doneerjeervaring.nl/

