Secundaire kanker dodelijker
Als de focus op primaire kanker ligt
Van de redactie

Van elke twaalf kankerpatiënten die hun ziekte overleven zal er één op de langere termijn ook te maken krijgen met een andere vorm van kanker. Tot die slotsom
komen Amerikaanse oncologen in een epidemiologische studie die is verschenen in
Cancer. Volgens de cijfers die de Amerikanen verzamelden is de secundaire kanker
vaak gevaarlijker en dodelijker dan de primaire kanker.

Focus
“Als artsen zorgen we voor mensen met
kanker en volgen we onze patiënten
natuurlijk nauwgezet”, vertelt onderzoeksleider en uroloog Karim Chamie,
die als assistent-professor is verbonden
aan de David Geffen School of Medicine
van de University of California, in een
video die in juli 2016 verscheen op de
website van zijn universiteit. “We willen
ervoor zorgen dat die kanker niet meer
terugkomt. Maar soms zijn we daarbij zo
gericht op die ene specifieke vorm van
kanker, dat we over het hoofd zien dat
onze patiënten ook een ander type kanker kunnen ontwikkelen. Eentje die niet is
gerelateerd aan de kanker waarvoor we
onze patiënt in eerste instantie hebben
behandeld.”

“Secundaire kanker is vaak
gevaarlijker en dodelijker
dan de primaire kanker.“
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De groep kankerpatiënten waarop Chamie doelt neemt toe als gevolg van de
successen die oncologen boeken in de
strijd tegen kanker. Elk jaar nemen de
overlevingskansen van kankerpatiënten
een beetje toe, en dus groeit ook het
aantal mensen dat een vorm van kanker
heeft overleefd - en helaas ook het aantal kankeroverlevers dat ook een secundaire vorm van kanker ontwikkelt.

Onderzoek
Chamie en zijn collega’s bestudeerden
de gegevens van meer dan twee miljoen volwassen Amerikanen, die tussen 1992 en 2008 waren opgenomen in
de Surveillance, Epidemiology and End
Results-database. In die database verzamelen artsen de gegevens van patiënten
van veel voorkomende soorten kanker,
zoals prostaatkanker, borstkanker, longkanker, dikkedarmkanker, blaaskanker en
non-Hodgkin-lymfoom. Uit die gegevens
konden de onderzoekers opmaken dat 8,1
procent van de kankerpatiënten in zijn of
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haar leven nog een tweede keer met kanker te maken zal krijgen – en nogmaals,
niet met een terugkeer van de kanker
waarvoor de patiënt al is behandeld, maar
voor een ander type kanker. Die 8,1 procent komt neer op 1 op de 12 patiënten.

Secundaire kanker dodelijker
De kans op het verschijnen van een secundaire type kanker neemt toe naarmate de
tijd verder verstrijkt, en is afhankelijk van
het type van de primaire kanker. Vooral
na blaaskanker en non-Hodgkin-lymfoom is de kans op een secundaire kanker
relatief hoog. Bij patiënten waarbij een
secundaire kanker de kop opsteekt, zal
‘slechts’ 13 procent overlijden als gevolg
van de primaire kanker, terwijl maar liefst
55 procent zal overlijden als gevolg van
de secundaire kanker. Secundaire kanker
is dus dodelijker dan primaire kanker.

Ruimere blik nodig
Chamie vreest dat oncologen secundaire kanker over het hoofd zien omdat

ze zich focussen op de primaire kanker.
“De meeste voorkomende vorm van
secundaire kanker bij mensen met blaaskanker is bijvoorbeeld longkanker”, vertelt Chamie. “Op de tweede plaats komt
prostaatkanker. Longkanker is goed op
te sporen met CAT-scans van het bovenlichaam, maar bij blaaskankerpatiënten worden die lang niet altijd gemaakt.
Prostaatkanker zie je in het bloed met
een PSA-test, maar urologen die zorgen
voor een blaaskankerpatiënten controleren niet routinematig op PSA.” Chamie pleit voor een blikverruiming onder
artsen die kankeroverlevers onder hun
hoede hebben. “Het is niet vreemd dat
we een secundaire kanker, die zoveel
verschilt van de kanker die in het dossier
van onze patiënt vermeld staat, over het
hoofd kunnen zien. Maar we moeten wel
voor die mogelijkheid open staan. Als we
rekening houden met de mogelijkheid
dat onze patiënten ook een ander type
kunnen ontwikkelen, zullen we nog meer
∞
levens kunnen redden.”
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