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DOSSIER

Wat is darmkanker juist? Is het genetisch? Hoe vaak komt 

het voor? Heb ik een groter risico? Kom ik in aanmerking 

voor een onderzoek? En wat is de rol van de apotheker 

in de begeleiding? We vroegen het aan de specialist bij 

uitstek. Dr. Luc Colemont is al meer dan 25 jaar als gastro-

enteroloog verbonden aan het Sint-Vincentiusziekenhuis 

in Antwerpen. Sinds 2010 is hij één van de bezielers 

van de vzw 'stop darmkanker'. Het is hun missie om het 

aantal sterfgevallen ten 

gevolge van darmkanker 

drastisch te verminderen 

door de bevolking en 

overheid aan te sporen om 

iedereen vanaf 50-jarige 

leeftijd systematisch te 

laten screenen. Een 

boeiende ontmoeting met 

een gepassioneerd man 

was de aanzet voor dit 

praktijkgerichte dossier. 

Darmkankerscreening … ook 
een taak voor de apotheker!

Darmkanker
Silent killer
Jaarlijks treft darmkanker 1 000 000 mensen wereldwijd en  
400 000 mensen in Europa. In Vlaanderen krijgen 5000 
personen jaarlijks de diagnose van darmkanker te horen. In 
Vlaanderen ligt het gemiddelde op vijf sterfgevallen per dag ten 
gevolge van darmkanker, bijna vijf maal zoveel als in het verkeer.
Darmkanker wordt dus niet voor niets de sluipmoordenaar of 
'silent killer' genoemd. Cijfers om in actie te schieten …

Ontstaan en evolutie
Wanneer er over darmkanker wordt gesproken, gaat het meest-
al over dikkedarmkanker. Dunnedarmkanker is uiterst zeldzaam 
en er is ook geen reden om hierop in dit dossier dieper in te 
gaan.

Darmkanker ontstaat bijna altijd uit een kleine goedaardige 
poliep. De verschillende stappen die een poliep ondergaat al-
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Figuur 1. Procentuele verdeling van sterfte door kanker bij mannen en vrouwen 

in het Vlaams Gewest in 2010 (bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).



DOSSIER

6 Antwerps FArmAceutisch tijdschriFt 01/14

vorens ze uitgroeit tot een groter kwaadaardig gezwel zijn al 
bijna twintig jaar goed bekend en mooi in kaart gebracht. De 
details van dit ingewikkelde proces worden steeds duidelijker. 
Vaak wordt uit het oog verloren dat dit proces acht tot tien jaar 
in beslag neemt. Het is juist deze unieke eigenschap die het zo 
dankbaar maakt om darmkanker voortijdig op te sporen.

Men onderscheidt twee soorten poliepen: de hyperplastische, 
eerder onschuldige poliepen, die slechts uitzonderlijk aanlei-
ding geven tot darmkanker en de adenomateuze poliepen die 
gesteeld of sessiel (plat) kunnen zijn en wel het potentieel heb-
ben om uit te groeien tot een kwaadaardig gezwel of darmkan-
ker. Adenomateuze poliepen komen in het algemeen het meest 
frequent voor. 

Gelukkig evolueren niet alle poliepen tot kanker. Men schat dat 
ongeveer 10 % van de poliepen groter wordt dan 1 cm. Van dat 
aantal zal ongeveer een kwart uitgroeien tot darmkanker. We 
weten echter nog niet waarom de ene wel, en de andere niet in 
een bepaalde richting evolueert. Welke factoren hierin een rol 
spelen is onderwerp van wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. 
Stukje voor stukje worden nieuwe onderdelen van de puzzel van 
darmkanker ontdekt. De grote stukken laten voorlopig wel nog 
op zich wachten.

Oorzaken en uitlokkende factoren
De grote meerderheid van de gevallen van darmkanker (80 %)
zijn zogenaamde geïsoleerde gevallen, zonder een erfelijk of fa-
miliaal karakter. Een gezonde levensstijl heeft een grote invloed 
op het voorkomen en het sterftecijfer, dat met maar liefst 25 % 
kan dalen. 

Preventie darmkanker   
- 2-3 x per week fysieke inspanning van 30 min.   
- Beperk consumptie van rood vlees tot max. 500 g per week.
- Rookstop.
- Vermijd overgewicht en overmatig alcoholgebruik.

Genetische oorzaken zijn verantwoordelijk voor slechts 20 % 
van de gevallen, maar daarom niet minder ingrijpend. We 
onderscheiden verschillende vormen: 

1.  Het Lynch-syndroom of het HNPCC-syndroom (hereditair 
of erfelijk niet-polyposis dikke darmkanker). Via specifieke 
criteria kan worden vastgesteld of er al dan niet een Lynch-
syndroom aanwezig is. Ook op het weefsel van een wegge-
nomen gezwel kan er speciaal onderzoek worden verricht. 
Soms kan het niet helemaal worden bevestigd en voldoet 
de patiënt niet aan alle criteria, maar bestaat er wel een 
zogenaamd ’vermoeden’ van Lynch-syndroom. 

2.  De bekendste erfelijke vorm van darmkanker is het FAP-syn-
droom (Familiale Adenomateuze Polyposis). Die personen 
hebben vaak op veel jongere leeftijd talrijke, honderden, 
soms duizenden poliepen in de dikke darm, waarbij er bijna 
steeds een evolutie naar darmkanker is. Ze zullen vaak al 
op jonge leeftijd een operatie moeten ondergaan om de 
volledige dikke darm te verwijderen en zo darmkanker te 
voorkomen. Deze vorm van darmkanker wordt autosomaal 
dominant overgeërfd. Het is een erg zeldzame aandoening 
die slechts 1 % van alle darmkankers betreft.

3. Er bestaat ook een verzwakte vorm van FAP, de ’attenuated’ 
FAP (AFAP), waarbij er ‘maar’ 10 tot 100 poliepen voor-
komen en die vaak ook op latere leeftijd ontstaan dan de 
klassieke FAP (tussen 30 - 40 jaar).

4. Enkele jaren geleden werd nog een andere erfelijke vorm 
van darmkanker ontdekt die men nu het MAP noemt. Het 
wordt veroorzaakt door een defect in het MYH-gen, van-
daar de naam MYH-geassocieerde polyposis of MAP. In te-
genstelling tot FAP wordt deze vorm autosomaal recessief 
overgeërfd en hebben de personen met die aandoening 
minder poliepen dan bij het FAP-syndroom.

(Alarm)symptomen?
Elke apotheker of huisarts is wellicht vertrouwd met het klassieke 
lijstje van de symptomen of ’waarschuwingssignalen’ van darm-
kanker: veranderd stoelgangpatroon, anaal bloedverlies, valse 
stoelgangsnood, buikpijn, bloedarmoede en/of vermagering. Er 
zijn echter twee problemen met dit lijstje: de klachten zijn toch 
vrij aspecifiek en hebben niet bepaald een hoge voorspellende 
waarde en anderzijds komen ze vaak pas voor wanneer het ge-
zwel reeds in een gevorderd stadium is. 

Het kleine gezwel dat soms al jaren aanwezig is, geeft 
aanvankelijk geen enkele klacht. Algemeen wordt zoals reeds 
eerder besproken aangenomen dat de evolutie van poliep 
tot kanker ongeveer acht tot tien jaar in beslag neemt. Wie  
50 jaar oud is, heeft eigenlijk voldoende tijd om na te gaan of er 
aanwijzingen zijn voor dergelijke poliepen. Hoewel darmkanker 
vaak wordt beschouwd als een 50-plussers ziekte, is 10 % van 
de mensen met darmkanker jonger dan 50 jaar. Bij een jaarlijkse 
check-up volstaat het dus niet 'de cholesterol en de suiker’ na te 
kijken en een elektrocardiogram te nemen. Een eenvoudige test 
van de stoelgang zou heel wat ellende kunnen voorkomen. Het is 
ook onvoldoende om enkel aan de mogelijkheid van darmkanker 
te denken, je moet ook echt actie ondernemen, hoe vroeger hoe 
beter! 

Impact van screening
Wanneer darmkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, 
heb je ongeveer 95 % kans om na vijf jaar nog te leven. In een 
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Wanneer er echter in de familie een eerstegraadsverwante  
(vader, moeder, broer of zus) is gediagnosticeerd met 
darmkanker, moet aan de andere gezinsleden géén iFOB-test 
worden voorgesteld maar een darmonderzoek. Het is dus ook 
erg nuttig om een stamboom op te maken in het dossier en op 
die manier toch familiale vormen van darmkanker op het spoor 
te komen. 

Sinds begin oktober 2013 ontvangen alle mannen en vrouwen 
van 56 tot en met 74 jaar een uitnodiging van de Vlaamse 
overheid om zich te laten testen op darmkanker (colorectale 
kanker). Men schat dat er door dit bevolkingsonderzoek jaarlijks 
ongeveer 400 overlijdens als gevolg van darmkanker kunnen 
worden voorkomen.

Rectaal touché
In het huidige hightech en digitale tijdperk mag je dat woord 
‘digitaal’ ook letterlijk nemen (Latijn: digitus) zeker wat het on-
derzoek naar darmkanker betreft. Een Duitse studie heeft en-
kele jaren geleden aangetoond dat slechts een kwart van de 
patiënten bij wie een rectumtumor werd vastgesteld voordien 
een digitaal onderzoek of rectaal touché had ondergaan. Jam-
mer genoeg zien we nog te vaak patiënten die reeds geruime 
tijd gevolgd en behandeld worden voor hemorroïden of aam-
beien, wat uiteindelijk een gezwel bleek dat binnen het bereik 
van de vinger ligt. Rood bloedverlies per anum moet altijd een 
alarmsignaal zijn, zeker wanneer het zich herhaalt en blijft aan-
slepen.

Het darmonderzoek
Colonoscopie
Het darmonderzoek of de colonoscopie wordt nog te vaak als 
moeilijk, pijnlijk en ingrijpend afgeschilderd. Niets is echter min-
der waar. De voorbereiding kan soms wat lastig zijn, maar het 
onderzoek zelf kan onder een lichte waakanesthesie uitgevoerd 
worden waarbij de patiënt niets hoeft te voelen. Dit kan perfect 
ambulant (al dan niet via de dagkliniek) worden uitgevoerd. 

later stadium dalen de kansen tot 5 %. Omdat bijna alle darm-
kankers voortkomen uit poliepen waarin kwaadaardige cellen 
kunnen ontstaan, heeft men er alle belang bij om die poliepen 
vroegtijdig op te sporen en te verwijderen. Daarom wordt pre-
ventief onderzoek of screening zo sterk aangeraden. 

In landen waar men reeds langere tijd met screening bezig is, ziet 
men een duidelijke afname van het sterftecijfer van patiënten  
met darmkanker en worden er meer darmkankers in een vroeg-
tijdig stadium opgespoord. Dit kan gebeuren aan de hand van 
een poepsimpele test, de iFOB-test.

Een recente studie uit Spanje heeft zelfs aangetoond dat de 
combinatie van de iFOB-test en de colonoscopie kan leiden tot 
mortaliteitsreducties van bijna 50 %. Eigenlijk bestaat er geen 
enkel excuus meer om met een 50-plusser het onderwerp darm-
kanker niet aan te snijden en een iFOB-test voor te stellen.

iFOB-test 
iFOB-test staat voor immunochemische faeces occult bloed-
test, die het mogelijk maakt om zeer kleine hoeveelheden 
bloed die in de stoelgang aanwezig zijn en onzichtbaar voor 
het blote oog, toch op te sporen. 

Dat gebeurt via een speciale immunochemische reactie 
waarbij gebruik gemaakt wordt van antistoffen tegen men-
selijk hemoglobine, één van de belangrijkste bouwstenen of 
onderdelen van de rode bloedcel. Wanneer er ergens in het 
maag-darmstelsel een bloeding is – ook al is die erg beperkt 
– kan deze test dit bloed opsporen. 

In grote onderzoeken in het buitenland is gebleken dat on-
geveer 5 à 6 % van de geteste personen positief blijkt te zijn. 
Een ‘positieve’ test (waarbij er bloed gevonden wordt) hoeft 
echter nog geen reden tot ongerustheid te zijn, want in de 
grote meerderheid van de gevallen is het bloed afkomstig 
van onschuldige of goedaardige dingen: een klein zweertje, 
een wondje na fel te hebben moeten overgeven of een wond-
je na inname van ontstekingsremmers. 

Slechts in een minderheid van de gevallen zal er effectief 
een poliep of een beginnende kanker gevonden worden. In 
het geval van een positieve test, moet de oorzaak worden 
opgespoord, best door een volledig onderzoek van de dikke 
darm (colonoscopie).

Bij 95 % van de mensen zal deze test dus negatief zijn. Deze 
test moet wel minstens om de twee jaar herhaald worden. 
Op deze tijd kan een poliep immers gegroeid zijn en wel tot 
bloedverlies leiden.



Virtuele colonoscopie
De virtuele colonoscopie met een CT-scan kan aangewend wor-
den bij patiënten die geen klassieke colonoscopie wensen te 
laten uitvoeren. De ervaring van de onderzoeker bij de interpre-
tatie van de beelden speelt hierbij ook een belangrijke rol. Een 
goed uitgevoerd onderzoek kan tegenwoordig dezelfde resulta-
ten voorleggen als de klassieke colonoscopie voor de detectie 
van poliepen die groter zijn dan 1 cm. Het is niet mogelijk om 
met deze methode eventueel biopsies te nemen van verdachte 
letsels of poliepen weg te nemen. Daarvoor dient nog steeds 
een traditionele ‘optische’ colonoscopie te worden uitgevoerd. 
De stralingsdosis (die niet mag worden onderschat) wordt vaak 
als minpunt aangehaald voor de virtuele colonoscopie.

Economische impact
Buiten het zuiver medisch aspect is er overigens nog een even 
belangrijk economisch luik. Meerdere studies hebben immers 
duidelijk aangetoond dat een landelijk screeningsprogramma 
ook kostenbesparend is. Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
de lage kost van de gebruikte testen en de erg hoge kostprijs 
van de huidige behandeling. In het laatste decennium is de 
kostprijs van de nieuwere chemotherapeutische middelen met 
ongeveer factor 100 toegenomen. In crisistijden zou dergelijke 
besparing – weliswaar op langere termijn – een extra stimu-
lans moeten zijn om dringend werk te maken van de invoering 
van een bevolkingsonderzoek voor het vroegtijdig opsporen van 
darmkanker. Dergelijk bevolkingsonderzoek moet natuurlijk wel 
voldoen aan zeer strikte kwaliteitsnormen.

Maart = darmkankermaand
Maart is wereldwijd de internationale maand tegen darm- 
kanker. Enkel in Groot-Brittannië worden de acties gevoerd  
tijdens de maand april. Het (donker)blauwe lintje staat symbool 

Diagnose en behandeling evolueren dag 
na dag, maar informatie

en voorlichting zijn even belangrijk in 
de strijd tegen darmkanker.

Een strijd die moet gewonnen worden 
door allemaal samen te werken. 

De huisarts en de apotheker nemen 
hierbij een centrale rol in.
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Iedere procedure moet beantwoorden aan bepaalde kwali-
teitsnormen die steeds meer ingevoerd en gehanteerd worden. 
De laatste jaren werden verschillende criteria ontwikkeld die 
de kwaliteit van een darmonderzoek kunnen beoordelen. Een 
goede voorbereiding om een zuivere darm te hebben is cruci-
aal in het proces van een goed en volledig onderzoek. Kleine  
poliepen kunnen immers gemakkelijk gemist worden als er 
geen grondige spoeling is gebeurd van de darm. In de meeste 
centra wordt ook de nodige aandacht besteed aan de dieet-
maatregelen die twee of drie dagen vóór het onderzoek in 
acht dienen te worden genomen. Ook bij de aflevering van het 
laxeermiddel kan de apotheker hieraan de nodige aandacht 
besteden. 

Dieetmaatregelen bij darmonderzoek 
• Vier dagen voor het onderzoek geen vezelrijke voeding: 

groenten, fruit, bruin brood, pitten of vellen (van 
tomaten, druiven, meloen, kiwi) en noten.

• Wat mag wel: wit brood, kaas en hesp, vlees, goed ge-
kookte aardappelen, vis en deegwaren.

• Vermijd bruisende dranken en melkproducten.

• Volg nauwgezet de instructies van de darmspoelende 
oplossing (Colofort®, Endofalk®, Endopeg®, Klean-Prep®, 
Moviprep®, Precosol®, Fleet Phospho Soda®, Picoprep®, 
Prepacol®).

Er zijn altijd risico’s bij een ingreep, maar de risico’s op perfo-
ratie en bloeding moeten in een juist kader geplaatst worden. 
Wanneer poliepen tijdens een onderzoek worden weggenomen 
is er steeds een klein risico op bloeding van ongeveer 1 op 100. 
Tegenwoordig bestaan er gelukkig meerdere endoscopische 
technieken om dit probleem snel en accuraat op te lossen. Bij 
een screeningsonderzoek is de kans op perforatie minder dan 
1 op 1000.

Figuur 2+3. Het verschil tussen een goede en een slechte voorbereiding
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voor de strijd tegen darmkanker. Wereldwijd worden er tijdens 
deze maand op diverse fronten acties gevoerd om darmkanker 
meer onder de aandacht te brengen. Naast de klassieke media 
kunnen ook de sociale media een belangrijke rol spelen om het 
taboe rond darmkanker te doorbreken. De vzw 'stop darmkan-
ker' speelt hierop in met hun campagne Dearbradpitt, waarbij 
ze de beroemde acteur proberen te bereiken en te overtuigen 
om deze poepsimpele test uit te voeren.

Figuur 4. Lesbord stop darmkaner Luc Colemont®

Darmkankerscreening in een notendop

Wilt u dr. Colemont graag zelf aan het woord horen?  
Dit kan! Op maandag 17/02/2014 komt hij een boeiende 
lezing geven in de lokalen van KAVA. Wij nodigen u hier 
graag op uit!
Meer info op www.kava.be en www.stopdarmkanker.be.

Apr. Silas Rydant met dank aan dr. Colemont (gastro-enteroloog GZA) 




