Infoblad
BLAASKANKER
Symptomen & risicofactoren
SYMPTOMEN
Blaaskanker geeft in het begin vrijwel geen
klachten. Daardoor is het vaak moeilijk de ziekte
in een vroeg stadium vast te stellen.
Het meest voorkomende symptoom
blaaskanker is bloed in de urine.

bij

SYMPTOMEN

Andere klachten kunnen zijn:
• pijn bij het plassen
• vaak moeten plassen
U kunt ook klachten krijgen die niet door de
tumor zelf komen, maar door een reactie van
het lichaam op de tumor:
• aanhoudende koorts
• een gevoel van lusteloosheid
• lang moe zijn zonder duidelijke redenen
• ’s nachts zweten
• onverklaarbaar gewichtsverlies
• verlies van eetlust

NAAR
DE HUISARTS
Deze symptomen wijzen niet zonder meer op
blaaskanker. Maar als u deze klachten heeft, is
het verstandig naar uw huisarts te gaan. Zeker
als er bloed in uw urine zit, is verder onderzoek
naar de oorzaak ervan belangrijk.

RISICOFACTOREN
Het is niet mogelijk om de oorzaak van het
ontstaan van blaaskanker precies aan te wijzen.
Wel is een aantal factoren bekend dat het risico
hierop verhoogt.

AROMATISCHE
AMINEN
Ook mensen die veel in aanraking zijn geweest
met aromatische aminen hebben een groter
risico op blaaskanker. Het gaat dan met name
om:
• 2-naphthylamine
• 4-aminobiphenyl
• Benzidine
Deze stoffen werden veel gebruikt in de textiel-,
plastic-, kleurstoffen- en rubberindustrie. Het zijn
schadelijke stoffen die via het bloed en de
nieren in de urine terechtkomen. In de blaas
krijgen deze schadelijke stoffen de kans om de
blaaswand aan te tasten. Waarschijnlijk speelt
deze irritatie een rol bij het ontstaan van
blaaskanker.

ERFELIJKHEID
EN BLAASKANKER

ROKEN
De belangrijkste risicofactor is roken. Men
neemt aan dat bij 30 à 40% van de mensen met
blaaskanker roken de oorzaak is van het
ontstaan van hun ziekte. Rokers hebben
ongeveer 3 keer zoveel risico op blaaskanker
dan niet-rokers.
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In bepaalde families komt een erfelijke vorm van
blaaskanker voor. Dat kan het geval zijn als bij 2
familieleden in de eerste lijn blaaskanker is
vastgesteld. Familieleden in de eerste lijn zijn
vader, moeder, broer of zus. Als dit voor u geldt,
bespreek dit dan met uw arts. Hij kan u
adviseren over erfelijkheidsonderzoek.
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