Infoblad
KANKER ALGEMEEN
Wat is kanker
WAT IS KANKER?
Er zijn meer dan 100 verschillende soorten
kanker. Elke soort kanker is een andere ziekte
met een eigen behandeling. Eén eigenschap
hebben ze wel allemaal: een ongecontroleerde
deling van lichaamscellen.

• bij kwaadaardige tumoren gaan de cellen zich
heel anders gedragen. Dit komt omdat de genen
die de cellen onder controle houden zijn
beschadigd. Een kwaadaardige tumor kan in
omliggende weefsels en organen groeien. Zij
kunnen ook uitzaaien.

CELDELING
Ons lichaam is opgebouwd uit miljarden
bouwstenen: de cellen. Ons lichaam maakt
steeds nieuwe cellen. Zo kan het lichaam
groeien en beschadigde en oude cellen
vervangen. Nieuwe cellen ontstaan door
celdeling. Uit 1 cel ontstaan 2 nieuwe cellen, uit
deze 2 cellen ontstaan er 4, dan 8, enzovoort.
Normaal regelt het lichaam de celdeling goed. In
elke cel zit informatie die bepaalt wanneer de
cel moet gaan delen en daar weer mee moet
stoppen. Deze informatie zit in de kern van elke
lichaamscel. Het wordt doorgegeven van ouder
op kind. Dit erfelijk materiaal heet DNA. DNA
bevat verschillende stukjes informatie die genen
worden genoemd.

ONGECONTROLEERDE
CELDELING
Elke dag zijn er miljoenen celdelingen in uw
lichaam. Tijdens al die celdelingen kan er iets
mis gaan. Door toeval, maar ook door
schadelijke invloeden. Bijvoorbeeld door roken
of
te
veel
zonlicht.
Meestal
zorgen
reparatiegenen voor herstel van de schade.
Soms werkt dat beschermingssysteem niet. De
genen die de deling van een cel regelen, maken
dan fouten. Bij een aantal fouten in dezelfde cel,
gaat die cel zich ongecontroleerd delen. Zo
ontstaat een gezwel. Een ander woord voor
gezwel is tumor.

GOEDEN KWAADAARDIG
Er zijn goedaardige en kwaadaardige tumoren.
Alleen een kwaadaardige tumor is kanker.
• goedaardige gezwellen groeien niet door
andere weefsels heen. En ze verspreiden zich
niet door het lichaam. Een voorbeeld van een
goedaardig gezwel is een vleesboom in de
baarmoeder of een wrat. Zo’n tumor kan tegen
omliggende weefsels of organen drukken. Dit
kan een reden zijn om de tumor te verwijderen.

Goedaardig gezwel
De gevormde cellen
dringen omliggend
weefsel niet binnen.

Kwaadaardig gezwel
De gevormde cellen
dringen omliggend
weefsel wel binnen.

UITZAAIINGEN
Van een kwaadaardige tumor kunnen cellen
losraken. Die kankercellen kunnen via het bloed
en/of de lymfe ergens anders in het lichaam
terechtkomen. Zij kunnen zich daar hechten en
uitgroeien tot nieuwe tumoren. Dit zijn
uitzaaiingen. Een ander woord voor uitzaaiingen
is metastasen. Krijgt u (later) ergens anders een
tumor, bijvoorbeeld in de botten? Dan zijn dit
bijna altijd kankercellen uit de prostaat. U heeft
dan geen botkanker, maar uitzaaiingen van
prostaatkanker.
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