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Longkanker
� Longkanker is de meest fre-
quente oorzaak van kankersterfte
in Nederland. Jaarlijks overlijden
bijna net zo veel mensen aan
longkanker (10.262) als aan
borstkanker (3.128), prostaat-
kanker (2.535) en darmkanker
(4.940) bij elkaar;
� 5 jaar na de diagnose is
slechts 17 procent van de patiën-
ten nog in leven; 10 jaar na diag-
nose is dat percentage gedaald
tot slechts 10 procent van de
patiënten. Dit zijn bijna dezelfde
overlevingskansen als 40 jaar
geleden, terwijl de overlevings-
kansen voor de meeste andere
vormen van kanker significant
zijn verbeterd;

� Longkanker is een van de
kankervormen die slecht vroeg
gevonden wordt. Daarmee is
longkanker duidelijk anders dan
andere kankervormen, doordat de
ziekte bij het stellen van de diag-
nose vaak al is uitgezaaid naar de
lymfeklieren of naar andere orga-
nen. Als dit het geval is, is de
kans op genezing (erg) klein;
� Longkanker wordt geassoci-
eerd met de slechte gewoonte van
roken, en de daarmee gepaard
gaande overtuiging dat de per-
soon met longkanker dit aan
zichzelf te danken heeft. 3 van de
4 Europeanen denkt onmiddellijk
dat iemand gerookt heeft, wan-
neer ze horen dat iemand long-

kanker heeft;
� 55 procent van de Europea-
nen meent dat mensen met
longkanker dit aan zichzelf te
danken hebben. Dit ‘eigen
schuld’-stigma leidt tot depres-
sies, schaamte en sociale isolatie
bij patiënten. Bovendien zorgt dit
stigma ervoor dat patiënten niet
om de best mogelijke informatie,
behandeling noch psychologi-
sche ondersteuning durven te
vragen;
� Het stigma heeft ook negatie-
ve invloed op onderzoek naar
longkanker. Longkanker is de
meest dodelijke vorm van long-
kanker, maar krijgt aanzienlijk
minder onderzoeksgeld dan

andere vormen van kanker. Dit
komt mede doordat donaties voor
longkanker duidelijk lager zijn in
vergelijking met andere vaak
voorkomende kankersoorten;

Symptomen van longkanker

� Een gezwel in de longen kan
langere tijd aanwezig zijn zonder
klachten te veroorzaken. Long-
kanker kan ‘lokale’ klachten
geven, zoals hoesten, een veran-
derd hoestpatroon, pijn op de
borst of borstwand, heesheid,
longontsteking en/of kortademig-
heid. Of deze klachten optreden
hangt af van de plaats waar het
gezwel zich bevindt;

� Soms is het zelfs zo dat de
eerste pijnuiting van longkanker
in feite het gevolg is van een
uitzaaiing elders in het lichaam,
bijvoorbeeld in de vorm van pijn
in de botten (uitzaaiing in de
botten) of een epileptische aan-
val (uitzaaiingen in de hersenen);
� Vaak geeft longkanker aanlei-
ding tot meer algemene klachten.
Dit zijn klachten als gevolg van
het feit dat het lichaam ziek is,
zoals vermoeidheid, verminderde
eetlust en/of gewichtsverlies;
� Recent onderzoek laat zien
dat er tot 10 jaar voordat symp-
tomen optreden, al sprake kan
zijn van genetische mutaties die
tot longkanker leiden.


