Infoblad
NIERKANKER
Overleving & gevolgen
Bij nierkanker is het moeilijk aan te geven
wanneer iemand echt genezen is. Ook na een
behandeling die in opzet genezend is bestaat
het risico dat de ziekte terugkomt. We spreken
daarom liever niet van genezingspercentages
maar van overlevingspercentages.
Daarbij wordt meestal een periode van 5 jaar
vanaf de diagnose aangehouden. Meestal geldt:
Hoe langer de ziekte wegblijft, hoe kleiner de
kans dat het terugkeert.

OVERLEVING
Van de patiënten met nierkanker in stadium I is
meer dan 90% na 3 jaar nog in leven. Van de
patiënten met stadium IV nierkanker overleeft 1
op de 5 patiënten (20%) de eerste 3 jaar. De
afgelopen jaren is de overleving van nierkanker
in Nederland verbeterd.
Overlevingspercentages
voor
een
groep
patiënten zijn niet zomaar naar uw eigen situatie
te vertalen. Wat u voor de toekomst mag
verwachten, kunt u het beste met uw arts
bespreken.

CONTROLE
Na de diagnose en behandeling controleert de
arts u de eerste 3 jaar elk half jaar. Daarna tot 5
of 10 jaar ongeveer jaarlijks.De controle bestaat
meestal uit een:
• lichamelijk onderzoek
• bloedonderzoek
• echografie van de buik
• longfoto

GEVOLGEN
Kanker heeft vaak gevolgen. Soms hebben die
met de ziekte te maken. Soms met de
behandeling.
Veranderende seksualiteit– De verschillende
behandelingen van nierkanker kunnen invloed
hebben op uw seksleven.
Pijn- In het begin van de ziekte hebben veel
mensen geen pijn. Breidt de ziekte zich uit of
zijn er uitzaaiingen, dan kunt u wel pijn hebben.

Vermoeidheid- Kanker of uw behandeling kan
ervoor zorgen dat u heel erg moe bent.
Sommige mensen krijgen hier een tijd na de
behandeling last van.
Voeding- U kunt door kanker en/of uw
behandeling problemen krijgen met eten. Wordt
1 nier helemaal of voor een deel verwijderd?
Een dieet is meestal niet nodig. De
overgebleven nier groeit in de jaren na de
operatie vaak wat. En neemt de functie van de
verwijderde nier over. Het afvoeren van water
en afvalstoffen gebeurt dan net zo goed als bij
iemand met 2 nieren.
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