patiëntenwijzer
Raadplegingen
De raadplegingen van de dienst algemene en
abdominale heelkunde vinden plaats in onze
medische centra in Tienen en Aarschot. Via
onderstaande telefoonnummers kan u een afspraak
maken.
Medisch Centrum Tienen: (t) 016 80 95 82
Medisch centrum Aarschot: (t) 016 55 17 11

RZ Heilig Hart Tienen
Campus Mariëndal
Kliniekstraat 45 • 3300 Tienen
(t) 016 80 90 11

Campus St.-Jan
Houtemstraat 115 • 3300 Tienen
(t) 016 80 95 00

Medisch Centrum Aarschot
Langdorpsesteenweg 129 • 3200 Aarschot
(t) 016 55 17 11
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Abdominale heelkunde

Anale kanker

Wat is anale kanker?

Hoe ontdekken we anale kanker?

Behandeling

Kanker wordt gekenmerkt door een
ongecontroleerde groei van lichaamseigen cellen
veroorzaakt door een mutatie van hun genetisch
materiaal. Deze groei start lokaal en kan uitbreiden
via de lymfevaten naar de lymfeklieren en via de
bloedbaan naar andere organen.

We kunnen anale kanker vroegtijdig opsporen door
de symptomen die het veroorzaakt. Deze zijn anaal
bloedverlies, pijn, jeuk, verandering van het
stoelgangspatroon, slijmverlies en het gevoel van
een massa aan de aars.

Kleine tumoren kunnen we soms verwijderen met
een lokale operatie. Voor grotere kankers gaat de
voorkeur uit naar een combinatie van
chemotherapie en bestraling van de aars.

Anale kanker vertegenwoordigt ongeveer 2% van
alle maagdarmkankers. De kanker situeert zich in of
net buiten de anus en ontstaat in het slijmvlies van
de aars (adenocarcinoom) of de huid rond de anus
(squameuscel carcinoom).
Frequent wordt de associatie gemaakt met het
humaan papillomavirus, dat anale wratten
veroorzaakt. Ook volgende factoren kunnen het
kankerrisico vergroten: roken, chronisch lokale
ontsteking, bestraling op het bekken,
onderdrukking van het immuunsysteem (medicatie,
HIV) en anale seksuele betrekkingen.

Ter bevestiging nemen we een biopsie om het
weefsel microscopisch te onderzoeken. Aangezien
uitbreiding naar de lymfeklieren in de lies mogelijk
is, moeten deze ook worden nagekeken.

Indien na deze zware behandeling herval optreedt,
dan is het verwijderen van de aars met aanleggen
van een kunstmatige anus (stoma) noodzakelijk
(abdominoperineale rectumamputatie).
Een vroegtijdig herkende tumor leidt dus tot een
betere uitkomst. Laat symptomen niet aanslepen,
maar raadpleeg uw arts.

