
	

	

	

Veel	gestelde	vragen	 Operatie	gevolgd	door	chemotherapie	 Alleen	chemotherapie	
Wat	houdt	mijn	
behandeling	in?	

U	 ondergaat	 een	 operatie	 waarbij	 de	 tumor	 kan	 worden	 verwijderd.	 De	
operatie	start	met	een	kijkoperatie.	Via	enkele	kleine	gaatjes	wordt	met	een	
camera	 in	 uw	 buik	 gekeken.	 Als	 er	 geen	 uitzaaiingen	 zijn	 (20	 van	 100	
patiënten	 heeft	 uitzaaiingen),1	wordt	 de	 buik	 open	 gemaakt	 en	wordt	 een	
echo	gemaakt	om	de	omvang	van	de	tumor	te	bepalen.		
	
Als	 de	 tumor	 te	 verwijderen	 is,	 zal	 dit	 gebeuren	 volgens	 de	 internationale	
standaarden.2	 De	 tumor	 zal	 in	 50	 van	 100	 patiënten	 kunnen	 worden	
verwijderd.	 In	 enkele	 gevallen	 moet	 de	 hele	 alvleesklier	 worden	
verwijderd.3,4	
	
Na	de	operatie	wordt	u	behandeld	met	chemotherapie	volgens	het	schema	
dat	 bij	 de	 andere	 behandeling	 wordt	 uitgelegd	 (zie	 hiernaast	 ‘alleen	
chemotherapie’).	

U	 ondergaat	 geen	 operatie	 en	 u	 wordt	
doorbehandeld	met	chemotherapie	
	
De	 duur	 van	 de	 behandeling	 met	
chemotherapie	 is	 afhankelijk	 	 van	 de	
hoeveelheid	 chemotherapie	 die	 u	 tot	 nu	 toe	
heeft	gekregen.		
	
In	 totaal	 wordt	 u	 6	 maanden	 behandeld	 met	
chemotherapie.	 Wanneer	 u	 voor	 dit	
beslismoment	 4	 maanden	 met	 chemotherapie	
bent	 behandeld,	 krijgt	 u	 vervolgens	 nog	 2	
maanden	chemotherapie.	

Wat	zijn	de	gevolgen	/	
complicaties	van	een	
operatie	op	de	korte	

termijn?	

Na	de	 operatie	 krijgen	 35-45	 van	 100	patiënten	 een	 complicatie	waarvoor	
behandeling	nodig	is.5-9		
	
Tijdens	 de	 ziekenhuisopname	 overlijden	 2-5	 van	 100	 patiënten	 door	 een	
complicatie.5,6	

Niet	van	toepassing.			

Wat	zijn	de	gevolgen	van	
een	operatie	op	de	lange	

termijn?	

22	 van	 100	 patiënten*	 ontwikkelen	 suikerziekte	 doordat	 de	 tumor	 en	
alvleesklierweefsel	zijn	verwijderd.10		
74	 van	 100	 patiënten*	 krijgen	 diarree	 of	 vettige	 ontlasting	 	 doordat	 de	
tumor	en	alvleesklierweefsel	zijn	verwijderd.	Dit	kan	worden	behandeld	met	
tabletten	voor	de	rest	van	uw	leven.11		
*,	wanneer	de	hele	alvleesklier	wordt	verwijderd,	krijgen	alle	patiënten	(100	
van	100	patiënten)	deze	bijwerkingen	die	moeilijk	te	behandelen	zijn.12		

Niet	van	toepassing.		

Hoeveel	tijd	kost	mijn	
herstel	na	een	operatie?	

Als	 er	 geen	 complicaties	 optreden,	 blijft	 u	 ongeveer	 1	 week	 in	 het	
ziekenhuis.	 Wanneer	 complicaties	 optreden	 (35-45	 van	 100	 patiënten),	
duurt	de	ziekenhuisopname	2-4	weken.	Het	volledige	herstel	na	de	operatie	
duurt	ongeveer	3	maanden.	

Niet	van	toepassing.		

Wat	zijn	de	gevolgen	/	
complicaties	van	de	
chemotherapie?	

De	 chemotherapie	 geeft	 bij	 meer	 dan	 60	 van	 100	 patiënten	 tijdelijke	
bijwerkingen	die	eventueel	moeten	worden	behandeld.	Meest	voorkomend	
zijn	braken,	diarree,	zwakte	en	een	daling	van	cellen	in	het	bloed	dat	risico	
geeft	op	infecties.4		
	
Bij	 6	 van	100	patiënten	moet	 de	 chemotherapie	 door	 bijwerkingen	eerder	
worden	gestopt.4	

De	 chemotherapie	 geeft	 bij	 meer	 dan	 60	 van	
100	 patiënten	 tijdelijke	 bijwerkingen	 die	
eventueel	 moeten	 worden	 behandeld.	 Meest	
voorkomend	 zijn	 braken,	 diarree,	 zwakte	 en	
een	 daling	 van	 cellen	 in	 het	 bloed	 dat	 risico	
geeft	op	infecties.4		
	
Bij	6	van	100	patiënten	moet	de	chemotherapie	
door	bijwerkingen	eerder	worden	gestopt.4	

Wat	is	mijn	risico		op	
overlijden?	

De	gemiddelde	overleving	is	25	maanden	als	de	tumor	met	de	operatie	kon	
worden	verwijderd.3,13,14		
	
Na	1	jaar	leven	90	van	100		patiënten8,9,14				
Na	3	jaar	leven	50	van	100		patiënten8,9,14				
Na	5	jaar	leven	20	van	100		patiënten8,14		

De	gemiddelde	overleving	is	16	maanden	als	de	
tumor	 niet	 kon	 worden	 verwijderd	 en	 alleen	
met	chemotherapie	is	behandeld.13,15		
Na	1	jaar	leven	70	van	100	patiënten13	
Na	3	jaar	leven	10	van	100	patiënten13	
Na	5	jaar	leven	0	van	100	patiënten8	
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PREOPANC-4-keuzetabel:	Operatie	gevolgd	door	chemotherapie	of	alleen	chemotherapie	
	

Deze	tabel	is	bedoeld	voor	patiënten	met	lokaal	gevorderd	alvleesklierkanker	waarbij	de	tumor	stabiel	is	na	een	behandeling	
van	4	maanden	chemotherapie	en	de	tumor	niet	is	te	verwijderen	volgens	de	Nederlandse	richtlijn.	Als	patiënt	kunt	u	deze	
tabel	gebruiken	om	samen	met	uw	arts	te	overleggen	over	de	behandelopties.	


