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Waarom dit boekje?
Wat weet u na het lezen van 
dit boekje?
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De afgelopen periode hebt u een aantal onderzoeken ondergaan. 
Verschillende specialisten hebben aan de hand van de resultaten 
hiervan vastgesteld dat u longkanker hebt. 

Bij een van deze onderzoeken is er een stukje weefsel uit uw long 
weggenomen. Dit weefsel bevat kankercellen en wordt verder onderzocht met 
behulp van verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken geven informatie 
over de kenmerken van de cellen waaruit de longkanker is ontstaan. 

Longkanker bestaat in verschillende vormen. Daarom kan ook de behandeling 
verschillen. Met behulp van de verschillende onderzoekstechnieken kan 
de diagnose (de specifieke vorm van longkanker) zo nauwkeurig mogelijk 
worden gesteld en kan de best mogelijke behandeling voor u gekozen 
worden. 

Wat weet u na het lezen van dit boekje?
Na het lezen van dit boekje begrijpt u welke onderzoeken zijn gedaan. U weet 
dat deze onderzoeken helpen om de kenmerken van de longkanker die u hebt 
in kaart te brengen en daarmee mede de keuze van de behandeling bepalen. 

Waarom dit boekje?
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Wat is longkanker?
Soorten longkanker 
Het stadium van de longkanker
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Longkanker (of een longtumor) betekent dat cellen in uw long 
ongeremd zijn gaan delen. Er ontstaat dan een klomp van cellen 
binnenin de long, zoals u in fi guur 1 ziet afgebeeld. 

Wat is longkanker?

De longen bestaan uit longcellen. Gezonde longcellen vernieuwen zich 
regelmatig; ze delen en ze sterven af. Door deze celvernieuwing ontstaat er 
gezond weefsel, dat een geordende structuur heeft. Als er sprake is van een 
ongeremde deling, verandert de structuur en de normale functie van het 
weefsel, zoals te zien in fi guur 2.

Gezonde longen Longen met daarin een klomp van cellen, oftewel kanker

Gezonde rangschikking Rangschikking van cellen bij kankerAfwijkende rangschikking

Figuur 1: Gezonde longen en longen met kanker.

Figuur 2: Rangschikking van cellen.
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Soorten longkanker
Afhankelijk van de vorm en grootte van de cellen wordt een hoofdindeling gemaakt in 
kleincellige en niet-kleincellige longkanker. Dit laatste wordt nog verder onderverdeeld 
(zie pagina 14). Er kan ook kanker ontstaan vanuit de long- of borstvliezen; dit wordt 
mesothelioom genoemd. Deze vorm wordt verder niet in detail in dit boekje beschreven. 
• Kleincellige longkanker komt voor in 15% van de longkankergevallen.
• Niet-kleincellige longkanker komt voor in 85% van de longkankergevallen. 

In dit boekje worden verschillende onderzoeken beschreven die meer inzicht geven in  
de diagnostiek van de longkanker. Dat betekent dat er binnen kleincellige en   
niet-kleincellige longkanker gekeken wordt naar de verdere specifieke eigenschappen 
van de longkanker die u hebt. 

Het stadium van de longkanker 
Het is daarnaast belangrijk dat goed in kaart wordt gebracht of de kanker alleen in uw 
long zit of op meerdere plaatsen in uw lichaam. Het verspreiden van de longkankercellen 
door het lichaam wordt uitzaaiing genoemd. De cellen kunnen er soms jaren over doen 
om vanuit de long naar andere delen van het lichaam te groeien. Als de cellen zich 
hebben verspreid naar andere delen van het lichaam dan de plaats van ontstaan, wordt 
gesproken van uitgezaaide kanker. 

De uitgebreidheid van de ziekte wordt beschreven met behulp van de zogenaamde  
TNM-indeling. Deze bestaat uit:
T. beschrijving van de grootte van de tumor,
N. aanwezigheid van kankercellen in lymfeklieren en
M. aanwezigheid van kankercellen in andere organen.
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 TNM-indeling:

• T - beschrijft de grootte, de plaats en eventueel de in- of doorgroei van de tumor. Dit wordt 
weergegeven met de cijfers 1-4. Als het cijfer hoger is, betekent dit een grotere tumor, 
ligging van de tumor op een ongunstige plaats of ingroei van de tumor in omgevende 
organen. 

• N - beschrijft of en welke lymfeklieren kankercellen bevatten (N komt van het Engelse 
woord voor lymfeklier: node). Dit wordt weergegeven met de cijfers 0-3. Het cijfer 0 
betekent dat er geen kankercellen in de lymfeklieren zijn aangetroffen. Hoe hoger het 
cijfer, hoe meer gebieden met lymfeklieren met kankercellen zijn aangetroffen. 

• M - beschrijft of de kankercellen zich hebben verspreid (M staat voor metastasen, 
uitzaaiingen) naar andere organen in het lichaam. Dit wordt weergegeven met de cijfers 
0-1. Het cijfer 0 betekent: geen kankercellen in andere organen. Het cijfer 1 betekent dat 
er kankercellen in de andere long, in de borstholte of in andere organen dan de long zijn 
aangetroffen.

De TNM-indeling wordt vervolgens vertaald naar het stadium van de ziekte. Het hangt  
van het soort longkanker af hoe de stadia worden onderverdeeld. Zie hieronder.

Bij kleincellige longkanker wordt een onderverdeling gemaakt in:
• beperkt tot een zijde van de borstkas (links of rechts),
• uitgebreid en dus ook buiten de borstkas.

Bij niet-kleincellige longkanker wordt een onderverdeling gemaakt in:
• Stadium I: wanneer er een kleine tumor is zonder dat er ergens anders kankercellen  

zijn aangetroffen. 
• Stadium II: wanneer de tumor iets groter is en er eventueel kankercellen aanwezig  

zijn in de lymfeklieren van de longen.
• Stadium IIIa: wanneer er kankercellen aanwezig zijn in de lymfeklieren tussen  

de longen, aan de kant waar de tumor ook aanwezig is.
• Stadium IIIb: wanneer er kankercellen aanwezig zijn in de lymfeklieren tussen  

de longen, aan de andere kant van de borstkas dan waar de tumor aanwezig is,  
of wanneer er kankercellen zijn aangetroffen boven het sleutelbeen.

• Stadium IV: wanneer er kankercellen in andere organen dan de longen aanwezig zijn.
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 Het pathologieverslag.
•  Controle pathologieverslag: is het van u?

•  Microscopische beschrijving van uw weefsel

•  De onderdelen van het pathologieverslag

•  Mijn uitslag
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Zoals gezegd is er een stukje weefsel bij u weggenomen. Dit is 
door een patholoog onderzocht. Een patholoog is een arts/medisch 
specialist die is gespecialiseerd in het onderzoeken van weefsels en 
cellen. De bevindingen van de patholoog worden beschreven in het 
pathologieverslag. Hieronder leest u wat er in het pathologieverslag 
kan staan. 

Controle pathologieverslag: is het van u? 
Wanneer u inzage hebt gevraagd in uw pathologieverslag, verzeker uzelf er 
dan van dat het uw verslag is. Controleer daarom of uw naam, de datum van 
uw biopsie en het type biopsie dat u hebt ondergaan, correct zijn. 

Microscopische beschrijving van uw weefsel
Specificering van de longkanker
De patholoog bekijkt een heel dun plakje van het weefsel dat bij u is 
weggenomen door de microscoop. Met een zogenaamde haematoxyline-
eosine-kleuring wordt o.a de vorm en de grootte van de cellen in het weefsel 
zichtbaar. De patholoog maakt vervolgens een eerste indeling van het soort 
longkanker dat u hebt. Aanvullende kleuringen kunnen helpen om deze 
indeling te bevestigen of te verduidelijken. 

Het pathologieverslag
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 De onderdelen van het pathologieverslag 

 Biopt of punctie 
 Dit deel beschrijft de techniek en van welke 

plek uit uw lichaam het weefsel (biopt / 
biopsie) of de verdachte cellen (punctie) is/
zijn weggenomen. Weefselmonsters kunnen 
worden genomen uit bijvoorbeeld de long of 
uit de lymfeklieren.

 Voorgeschiedenis 
 Dit is een korte beschrijving van uw 

medische geschiedenis en hoe de 
longkanker bij u is ontdekt. 

 Klinische diagnose 
 Dit is de (voorlopige) diagnose die uw 

artsen hebben gemaakt nadat ze u hebben 
onderzocht, maar vóórdat uw weggenomen 
weefsel is onderzocht. Hierbij kijkt de arts 
dus naar u en de foto’s die van u genomen 
zijn, zonder dat nog naar de biopsie of 
punctie is gekeken door een patholoog.  
Hier kan ook de cTNM-classificatie 
beschreven staan. Het gaat hier dus om 
de klinische (c - clinical) indeling van de 
uitgebreidheid van uw ziekte, die eerder in 
dit boekje is besproken (zie bladzijde 10). 

 Macroscopie
 Dit deel beschrijft de biopt(en). Het 

beschrijft o.a. de grootte en de kleur van 
ieder biopt (weefselmonster). 

Microscopie 
Dit deel beschrijft hoe het weefsel met de 
kankercellen er onder de microscoop uitziet. 
Dit is dus een indeling nadat een patholoog 
naar uw weefsel heeft gekeken.  

De microscopische beschrijving omschrijft 
ook hoe de kankercellen eruit zien in 
vergelijking met de normale cellen uit de 
omgeving van het biopt. Op basis hiervan 
wordt de ‘histologische diagnose’ van de 
tumor bepaald: een eerste kenmerk waarmee 
uw kanker nader ingedeeld kan worden. 

Kleuringen en moleculaire onderzoeken
Dit deel bevat de resultaten van aanvullende 
onderzoeken die zijn uitgevoerd om te 
kijken naar de speciale kenmerken van de 
tumorcellen. Deze zijn zoals gezegd van 
belang voor de keuze van de behandeling. 

Samenvatting of einddiagnose 
Dit deel omschrijft precies wat er in elk 
biopt is gevonden dat in het verslag staat. 
In het volgende hoofdstuk gaan we in op de 
microscopische onderzoeken, kleuringen 
en moleculaire onderzoeken. De informatie 
die hieruit voortkomt helpt de arts om een 
behandeling te kiezen die het beste past bij 
uw type longkanker.
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De indeling die wordt gemaakt is:
• Kleincellig longcarcinoom (foto 1)
• Niet-kleincellig longcarcinoom, dat weer verder wordt onderverdeeld in de 

hoofdsoorten:
- Plaveiselcarcinoom (foto 2)
- Adenocarcinoom (foto 3)
- Grootcellig, ongedifferentieerd carcinoom (foto 4)

De specifieke kenmerken van uw vorm van longkanker worden met behulp van 
aanvullende onderzoeken aangetoond: kleuringen en moleculaire onderzoeken. 

Aanvullende kleuringen
De patholoog heeft onder de microscoop 
de vorm, grootte en rangschikking van 
uw cellen bekeken met behulp van de 
haematoxyline-eosine-kleuring. Aanvullend 
daarop worden verschillende andere 
kleuringen uitgevoerd. Deze helpen om 
de specifieke kenmerken van het weefsel 
nog beter in kaart te brengen en een 
verdere indeling te maken in zogenaamde 
‘histologische subtypen’. De combinatie van het microscopisch beeld samen met de 
kleuringen helpt om een goede indeling te maken van uw longkanker. Zo kan een 
passend behandelplan opgesteld worden.

Foto 1: Kleincellig longcarcinoom (SCLC) Bron: Prof. dr. W. Timens
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Foto 3: Adenocarcinoom (ADC)  Bron: Prof. dr. W. Timens

Foto 4: Grootcellig, ongedifferentieerd carcinoom (LCC) Bron: Prof. dr. W. Timens

Foto 2: Plaveiselcarcinoom (SQCC)  Bron: Prof. dr. W. Timens
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Hieronder vind u een opsomming van de verschillende kleuringen die gecombineerd  
met elkaar kunnen helpen een duidelijkere indeling van uw tumor te maken:
• CD56, chromogranine- of synaptofysine-kleuring
• Slijmkleuring (meestal Alcian Blue of PAS)
• Cytokeratine 7-kleuring
• TTF1-kleuring
• Napsine-A kleuring
• P40- of 63-kleuring

Pathologie diagnostiek bij Immunotherapie
Immunotherapie is een nieuwe vorm van behandeling. Voor sommige geneesmiddelen 
binnen deze therapie moet de PD-L1-status van de tumor en eventueel de immuuncellen 
vastgesteld worden. Dit doet de patholoog met een aanvullende kleuring. Alleen wanneer 
het percentage tumorcellen met deze kleuring hoger is dan een bepaalde grenswaarde, 
kunt u voor deze geneesmiddelen in aanmerking komen. Dit hangt samen met de 
succeskans van deze therapie. 

Mijn uitslag
(kruis 1 of meerdere vakjes aan en vul het PD-L1 percentage in)

r	 Kleincellig longcarcinoom
r	 Plaveiselcelcarcinoom 

PD-L1%=
r	 Adenocarcinoom 

PD-L1%=
r	 Grootcellig ongedifferentieerd carcinoom 

PD-L1%=

Toelichting bij deze uitslag 
Met de bovenstaande uitslag kan uw arts, samen met een team van specialisten,  
een behandelplan voor u opstellen.
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Moleculaire onderzoeken.
EGFR, KRAS, ALK
Mijn uitslag

Zijn er aanvullende moleculaire onderzoeken nodig?
Als bij u stadium IV niet-kleincellig longkanker is aangetoond van het type 
adenocarcinoom of grootcellig carcinoom, zullen er aanvullende moleculaire 
onderzoeken worden uitgevoerd op uw weefsel. Dit is nodig omdat daarmee nog beter 
kan worden gezocht naar een voor u passende behandeling.

Uit onderzoek is gebleken dat de kenmerken die met de moleculaire onderzoeken worden 
aangetoond, vooral voorkomen bij adenocarcinoom en grootcellig carcinoom en  
veel minder bij plaveiselcelcarcinoom en kleincellig carcinoom. Om deze reden zullen 
veel aanvullende moleculaire onderzoeken op dit moment veelal niet worden uitgevoerd 
als is gebleken dat u plaveiselcelcarcinoom of kleincellig carcinoom hebt. De verwachting 
is dat er in de toekomst wel meer behandelingen beschikbaar komen die gebaseerd zijn 
op kenmerken die met moleculaire onderzoeken kunnen worden aangetoond.
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Moleculaire onderzoeken.
EGFR, KRAS, ALK
Mijn uitslag
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EGFR 
EGFR staat voor Epidermal Growth Factor Receptor. Een EGFR-eiwit zit op 
de buitenkant van een cel en zorgt voor het doorgeven van een signaal van 
buiten naar binnen om een cel te laten delen. EGFR is in ieder mens aanwezig, 
ook in gezonde personen. Soms is EGFR overactief. Dat betekent dat er 
continu signalen worden doorgegeven van buiten naar binnen. 

NORMAAL KANKER

DNA

Receptor

Mutatie in DNA

Figuur 3a: Cel met gezond DNA en receptor.

In het DNA in onze lichaamscellen liggen onze erfelijke eigen-
schappen vastgelegd. Een stukje afgebakend DNA dat het recept 
bevat voor een eigenschap, noemen we een gen. Onze genen geven 
ons lichaam onder meer informatie over hoe het belangrijke 
eiwitten kan maken.

Bij longkanker spelen afwijkingen in EGFR-, KRAS-, en ALK-eiwitten een rol. 
Door een verandering (ook wel: mutatie) in het DNA kunnen deze eiwitten 
overactief worden. Hierdoor gaan cellen ongeremd delen en ontstaat kanker. 
Met moleculaire onderzoeken wordt bekeken of er inderdaad mutaties in 
het DNA zichtbaar zijn. Zo kan een nog specifi ekere beschrijving van de 
kenmerken van uw longkanker gemaakt worden.

Moleculaire onderzoeken

Figuur 3b: Overactieve receptor door 
mutatie in DNA.



Patiënteninformatie | Longkanker 21

Hierdoor gaat de cel ongeremd delen, waardoor er kanker ontstaat. De overactiviteit kan 
komen door een verandering in het DNA, oftewel een mutatie. 

Dit is bij ongeveer een op de tien patiënten met longkanker het geval. Longkankercellen 
met een activerende EGFR-mutatie reageren vaak goed op behandeling met medicijnen 
die de werking van EGFR blokkeren (fi guur 4). Informeer over de werking en bijwerking 
van deze middelen bij uw arts. 

Er bestaan ook mutaties van EGFR waarvan bekend is dat ze resistent zijn tegen 
de bestaande medicijnen die de werking van EGFR blokkeren. Deze mutatie wordt 
meestal pas aangetoond nadat er behandeling met een EGFR-remmend medicijn 
heeft plaatsgevonden. Het medicijn werkt dan niet. Wel zijn er medicijnen 
in onderzoek die mogelijk ook bij de resistentie mutatie werkzaam zijn.

Figuur 4a: Voorbeeld van snelgroeiende cellen door 
een activerende EGFR-mutatie.

Figuur 4b: De snelle deling kan worden geremd 
met een medicijn  dat de werking van EGFR 
 blokkeert. 

Overactieve EGFR door 
activerende mutatie

EGFR

EGFR-blokkerend 
medicijn



Patiënteninformatie |  Longkanker22

KRAS
Het KRAS-eiwit zit binnenin een cel en zorgt voor het doorgeven van 
signalen om een cel te laten delen. KRAS is in ieder mens aanwezig, ook  
in gezonde personen. Soms zijn KRAS-eiwitten overactief. Hierdoor gaat de 
cel ongeremd delen waardoor er kanker ontstaat. Ook deze overactiviteit 
kan komen door een verandering in het DNA, oftewel een mutatie. Dit is bij 
ongeveer drie op de tien patiënten het geval. 

Vooralsnog lijkt de beste therapie hiervoor chemotherapie. Chemotherapie 
zorgt ervoor dat sneldelende cellen geremd worden in hun groei of gedood 
worden. Niet alleen de kankercellen, maar ook gezonde cellen zoals van 
het haar worden dan geremd, waardoor bijvoorbeeld haaruitval optreedt. 
Bepaalde soorten chemotherapie worden gecombineerd met een zogenoemde 
angiogeneseremmer. Dit remt de bloedvatvorming rondom kankercellen. 
Kankercellen gebruiken deze bloedvaten voor zuurstof en voedingsstoffen. 
Een angiogeneseremmer kan aanvullend worden gegeven op chemotherapie 
om de werking van chemotherapie te versterken. Informeer over de werking 
en bijwerking van deze middelen bij uw arts. 
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ALK

ALK-blokkerend
medicijn

ALK-fusie

Figuur 5a: Voorbeeld van snelgroeiende cellen 
door een ALK-fusie.

Figuur 5b: De snelle deling kan worden geremd met 
een medicijn  dat de werking van ALK blokkeert.

ALK
ALK staat voor Anaplastic Lymphoma Kinase en is een eiwit dat aanwezig is 
in gezonde cellen. Als uw longkanker positief is voor ALK, betekent dit dat het 
ALK-gen aan een ander gen geplakt zit. Dit wordt een ALK-fusie genoemd, 
ook dit is een verandering in het DNA. Door de ALK-fusie ontstaan continue 
signalen en een ongeremde celdeling, waardoor er kanker ontstaat. ALK is 
positief bij ongeveer een op de twintig patiënten. Dit kon eerst alleen met 
moleculair onderzoek worden bepaald, maar kan nu net zo nauwkeurig, maar 
sneller en goedkoper, met specifi eke kleuringen door de patholoog worden 
vastgesteld.  Dit gaat waarschijnlijk voor meer van dergelijke bepalingen 
veranderen. Longkankercellen die positief zijn voor ALK reageren vaak goed 
op behandeling met medicijnen die de werking van ALK blokkeren (fi guur 5). 
Informeer over de werking en bijwerking van deze middelen bij uw arts.
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Mijn uitslag
(kruis 1 of meerdere vakjes aan)

r	 KRAS-positief
r	 KRAS-negatief
r	 EGFR-positief
r	 EGFR-negatief
r	 ALK-positief
r	 ALK-negatief
r	 Overig, namelijk: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Toelichting bij deze uitslag 
De bovenstaande onderzoeken geven inzicht in de moleculaire kenmerken van uw 
kankercellen. Hoe meer artsen weten over deze eigenschappen, hoe gerichter ze 
kunnen kiezen voor een behandeling.
 
In sommige ziekenhuizen worden naast bovengenoemde onderzoeken nog 
aanvullende analyses uitgevoerd, zoals voor de genen HER2, BRAF, RET en ROS1.  
Deze onderzoeken zijn nog niet overal beschikbaar. Als u een uitslag hebt die 
aanleiding geeft tot een behandeling met een nieuw medicijn, dan zal verwijzing 
naar een specifiek centrum noodzakelijk zijn. Informeer bij uw arts welke analyses 
uitgevoerd worden en welke mogelijkheden er eventueel zijn om deel te nemen  
aan een klinische studie.

Als u zich ervan verzekerd hebt dat de meest relevante moleculaire onderzoeken bij u 
zijn uitgevoerd, weet u welke kenmerken uw kankercellen hebben. Zo weet u dus ook 
of u in aanmerking komt voor een op maat gemaakt medicijn.
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Behandelvoorstel.
Prognose
Bij twijfel
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Verzeker uzelf ervan dat u bekend bent met de verschillende 
behandelopties die voor u beschikbaar zijn. Let erop dat u zich niet 
op een enkel stukje van de informatie richt. Het is belangrijk dat 
u vaststelt wat voor u belangrijk is bij het omgaan met uw ziekte. 
Weeg de mogelijke voordelen van behandelopties daarom af tegen de 
mogelijke nadelen. Het is goed om de verschillende opties ook met uw 
arts, vrienden en familie te bespreken. 

Als u vragen hebt over de onderzoeken en/of het behandelvoorstel dat u hebt 
gekregen, dan is het verstandig om deze direct te stellen aan de longarts of 
aan de verpleegkundige. Deze specialisten kennen u en kunnen u daarom het 
beste antwoord geven. 

Vaak gebeurt het dat niet alles tijdens het gesprek helemaal duidelijk is en 
dat u achteraf vragen heeft over uw behandeling, over de planning of over de 
mogelijke bijwerkingen van uw behandeling. Neem de tijd om thuis informatie 
te verzamelen en alle vragen op te schrijven. In een volgend bezoek aan uw 
arts kunt u de vragen bespreken met de longarts of verpleegkundige, zodat u 
een goed beeld krijgt van uw behandeling.

Prognose 
Het inschatten van overlevingskansen is altijd lastig omdat wordt uitgegaan 
van gemiddelden. De technieken die toegepast zijn in het onderzoek kunnen 
helpen om een betere inschatting te maken en een zo goed mogelijke 
behandelbeslissing te maken.

Behandelvoorstel
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Bij twijfel 
Het kan zijn dat u twijfelt over hetgeen u door uw behandelend arts is verteld over de 
keuze van het wel of niet behandelen. Het is mogelijk dat u graag de mening van een 
andere specialist verneemt, bijvoorbeeld om bepaalde ingrijpende keuzes beter voor 
uzelf of naar uw omgeving te verantwoorden. Dit noemt men een ‘second opinion’. Om 
te voorkomen dat de onderzoeken opnieuw moeten worden gedaan, kunt u verzoeken 
alle uitslagen naar deze arts (in een ander ziekenhuis) op te sturen. Dit is een normaal 
verzoek. Het is tenslotte voor u een zeer ingrijpende beslissing.
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Informatie op internet
Wanneer u na het lezen van dit boekje nog vragen hebt, bespreek dit 
dan met uw behandelend arts. Voor meer informatie kunt u ook op 
onderstaande internetsites terecht.

www.kanker.nl

www.kwf.nl

www.longkankernederland.nl
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Woordenlijst.
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-  Agressieve kankercellen: cellen die snel groeien en zich gemakkelijk 
verspreiden buiten het gebied waar ze zijn ontstaan. 

-  ALK: eiwit op de celwand dat wanneer het gefuseerd is met een ander gen 
een overactieve groei van cellen teweeg kan brengen. 

-  Angiogeneseremmer: een medicijn dat de bloedvatvorming rondom 
kankercellen remt. Kankercellen gebruiken deze bloedvaten voor zuurstof  
en voedingsstoffen.

-  Biopsie: hierbij wordt met een dikke naald of een tangetje een stukje 
weefsel weggenomen om dit te laten onderzoeken op de afdeling Pathologie 
(zie ook ‘Patholoog’).

-  Biopt: weefselmonster.
-  Chemotherapie: een geneesmiddel dat sneldelende cellen remt in hun 

groei of soms zelf doodt. Niet alleen de kankercellen maar ook gezonde 
cellen worden geremd.

-  DNA: erfelijk materiaal dat vastligt in de kern van de cel.
-  Gen: deel van de ‘lichaamscode’ voor het maken van nieuwe cellen en het 

controleren van de groei en reparatie van de cellen.
-  Graad (gradatie): geeft aan in welke mate de tumorcellen afwijken van de 

normale cellen.
-  Histologie: beschrijving van de microscopische eigenschappen van 

weefsel.
-  Immunotherapie: een vorm van behandeling die is ontwikkeld om kanker 

gericht aan te pakken via het lichaamseigen afweersysteem.  
Dit kan bijvoorbeeld door het remmen van het eiwit PD-(L)1. Door 
PD-(L)1 te blokkeren, wordt de remmende werking op het afweersysteem 
opgeheven. Zo wordt het afweersysteem weer aan het werk gezet om de 
kanker op te ruimen. 

-  EGFR: eiwit op de celwand, betrokken bij de groei van cellen. 
-  KRAS: eiwit binnenin de cel, betrokken bij de groei van cellen. 
-  Kwaadaardige cellen: cellen die afwijken van de normale lichaamscellen 

en die de neiging hebben zich te snel en op deels ongewone plaatsen in het 
lichaam te vermenigvuldigen.

Woordenlijst
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-  Lymfe: vloeistof in de lymfevaten, voert het weefselvocht met eventuele 
afvalproducten af.

-  Lymfeklieren: filters in de lymfebanen; zij trachten kankercellen weg  
te vangen voordat deze in andere delen van het lichaam komen.  
Spelen een grote rol bij de afweer.

-  Mutatie: verandering in de opbouw van het erfelijk materiaal, het DNA.
-  Patholoog: een medisch specialist die met behulp van een microscoop 

en vele andere technieken weefsels en cellen onderzoekt om te zien of ze 
gezond zijn of zijn veranderd door een ziekte.

-  PD-(L)1: Programmed Death (Ligand) 1; het eiwit PD-L1 speelt een rol  
bij het remmen van een afweerreactie. Het afweersysteem zorgt er onder 
normale omstandigheden voor dat kanker wordt opgeruimd. Wanneer het 
afweersysteem teveel wordt afgeremd door binding van PD-L1 aan zijn 
receptoren PD-1 of B7.1 kan de kanker doorgroeien. 

-  PD-(L)1 remmer: Door met een PD-(L)1 remmer PD-(L)1 te blokkeren, 
wordt de remmende werking op het afweersysteem opgeheven. Zo wordt  
het afweersysteem weer aan het werk gezet om de kanker op te ruimen. 

-  Prognose: de kans op terugkeer van de ziekte of de kans op genezing.
-  Punctie: het opzuigen van cellen uit de tumor via een dunne naald. 
-  Resistent: als de kankercel resistent is voor een behandeling, betekent  

dit dat de behandeling de kankercel niet in zijn groei kan remmen.
-  TNM-classificatie: indeling van de mate van uitgebreidheid van de 

longkanker op basis van de tumorgrootte (T), aantal en/of plaats van 
aangedane lymfeklieren (N) en aanwezigheid van metastasen  
(uitzaaiingen) elders in het lichaam (M).



P/
PA

TI
EN

TM
AT

ER
IA

LS
/N

L/
LO

N
/1

50
9/

00
54

(2
)

Heeft u aanvullende vragen? Bezoek dan onze website www.roche.nl of neem contact op met de afdeling Medische 

Informatie via 0348-438171 of via woerden.medinfo@roche.com.

Roche Nederland B.V.

Postbus 44

3440 AA  Woerden
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