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 10 Handboek kanker bij ouderen

 1 Inleiding

Kanker komt vooral op oudere leeftijd voor. Bijna 60% van alle maligniteiten wordt vastgesteld bij 
patiënten ouder dan 65 jaar. De komende decennia zal door de vergrijzing het aantal ouderen in de 
westerse landen stijgen en dus ook het aantal ouderen met kanker. De behandeling van ouderen met 
kanker vergt maatwerk vanwege de heterogeniteit binnen oudere patiëntenpopulaties, die berust op de 
aanwezigheid van een wisselende hoeveelheid van bijkomende ziekten (comorbiditeit), verschillen in 
algemeen functioneren, polyfarmacie, wisselende reservecapaciteit van orgaanfuncties en vooral ook 
verschillen in het sociale netwerk. Naarmate op meer van deze gebieden beperkingen aanwezig zijn, 
worden ouderen als meer kwetsbaar aangemerkt en neemt de noodzaak toe om het diagnostisch en 
therapeutisch handelen te individualiseren. 
Richtlijnen bevelen echter standaardbehandelingen aan die niet zonder meer toepasbaar zijn op alle 
ouderen met een specifiek tumortype en -stadium. Het bewijs voor richtlijnen is veelal gebaseerd op 
onderzoek bij patiënten van middelbare leeftijd, zonder comorbiditeit en andere beperkingen, terwijl 
onderzoek onder oudere kankerpatiënten schaars is. 
Zorg voor oudere kankerpatiënten omvat in de dagelijkse praktijk een zoektocht naar zorg op maat 
voor een individuele patiënt. De KNMG benadrukt in haar recente rapport Sterke medische zorg 
voor kwetsbare ouderen dat in de medische zorg voor ouderen rekening moet worden gehouden met 
genoemde kwetsbaarheid. Het rapport daagt uit om (hoog)specialistische geneeskunde te verbinden 
met generalistische geneeskunde, juist om de heterogeniteit en kwetsbaarheid bij oudere patiënten bij 
medische beslissingen mee te wegen en dus behandelingen aan te passen. Focus op kwetsbaarheid is 
relevant, evenals erkenning van het bestaan van zeer vitale ouderen. Belangrijk is dat deze laatste categorie 
geen behandeling onthouden wordt op basis van een ageistic (voor)oordeel en dat hoogspecialistische zorg 
ook voor hen bereikbaar is. Idealiter is ook de oncologische zorg ingesteld op de variabele vitaliteit van 
ouderen, en wordt ook in de oncologie zorg op maat geleverd. Stichting GerionNe (geriatrische oncologie 
Nederland; www.gerionne.nl) is enkele jaren geleden opgericht en hoopt door middel van onderzoek, 
zorgstrategieën en onderwijs de vele witte vlekken op het gebied van kanker bij ouderen mee in te kleuren. 
Dit boek belicht de problemen en uitdagingen, kansen en beperkingen bij de diagnostiek en behandeling 
van kanker bij ouderen. Niet eerder verscheen er een Nederlandstalig boek van deze omvang over dit 
onderwerp. Het boek biedt handreikingen voor de behandeling van kanker bij ouderen. Het richt zich 
hierbij op werkers in de specialistische oncologische zorg, maar ook op hen die in meer generalistische 
geneeskunde werkzaam zijn. Voor elk van de hoofdstukken geldt dat een state-of-the-art aangereikt wordt. 
Soms wordt een denkwijze overgedragen, van belang om juist een geïndividualiseerde behandeling voor 
een oudere patiënt te realiseren. 
Wij hopen dat dit boek ertoe leidt dat ouderen met kanker beter behandeld worden en dat u even 
enthousiast over dit onderwerp wordt als wij dat zijn. 
Mocht u na het lezen van dit boek de behoefte hebben om te reageren, een vraag te stellen of mocht u 
suggesties hebben voor een volgende druk, dan horen wij dat graag!

Machteld Wymenga
Jan-Willem Coebergh
Huub Maas
Harry Schouten


