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Nierkanker
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Urologie
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Voordracht

• Wat doen de nieren?

• Wat is nierkanker?

• Hoe dikwijls komt het voor?

• Risico’s en symptomen

• Diagnose

• Behandeling
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Wat zijn de nieren? 

Wat doen de nieren?

• Filteren 200 liter bloed per dag

• Verwijderen giftige afvalproducten uit het lichaam

• Produceren 3 belangrijke hormonen die:

• Rode bloedcellen produceren

• Bloeddruk regelen

• Calcium vasthouden voor gezonde botten



1/10/2016

3

Wat is nierkanker?
• Abnormale

ongecontroleerde celgroei

• Begint in de nieren

• Kan verder groeien tot 

buiten de nier en uitzaaien

naar andere organen

Wat is nierkanker?

Renaal celcarcinoom

90%

Transitioneel celcarcinoom

5-10%

Twee belangrijkste vormen
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Wat is nierkanker?

Twee belangrijkste vormen

Renaal celcarcinoom Transitioneel celcarcinoom

Hoe dikwijls komt het voor?

• VS: 60 000 nieuwe gevallen in 2014

• 3% van alle volwassen kankers

• Man > vrouw
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Risico’s van nierkanker

• Roken

• Overgewicht

• Hoge bloeddruk

• Genetische factor (Von Hippel-Lindau) 

Risico’s van nierkanker

Opmerking:

Veel mensen met nierkanker hebben geen enkele van deze

risicofactoren, en veel mensen met deze risicofactoren

ontwikkelen geen kanker.
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Symptomen van nierkanker

• Meestal asymptomatisch 

• Klassieke triade

1. Flankpijn

2. Voelbare massa

3. Bloed plassen

• Symptomen door uitzaaiingen

(longen, bot, lever)

Diagnose van nierkanker

• Klinisch onderzoek

• Bloed onderzoek

• Echografie

• CT scan

• NMR
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Diagnose van nierkanker

• Beeld van CT scan 

Stadia van nierkanker

Stadium III

Is in de nier en in 

lymfeknopen of 

bloedvaten

Stadium II

Is beperkt tot de 

nier en is > 7cm

Stadium I

Is beperkt tot de 

nier en is < 7cm

Stadium IV

De tumor is tot 

buiten de nier

gegroeid, is 

gemetastaseerd
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Behandeling van nierkanker

• Operatie

• Radiofrequente ablatie (zeldzaam)

• Medicatie

1. Angiogenese remmers 

2. Immunotherapie 

Behandeling van nierkanker

Volledige nefrectomie Gedeeltelijke nefrectomie

Operatie
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Behandeling van nierkanker

Studies tonen aan dat patiënten bij wie de hele nier werd

verwijderd, meer kans hebben op chronische nierziekten en

dialyse nodig hebben, dan patiënten die een gedeeltelijke

nefrectomie ondergingen. 

Behandeling van nierkanker

Evolutie naar minder invasieve chirurgie
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Da Vinci 
2 miljoen

High Definition 3D Vision
� Chirurg-gecontroleerd

� Stabiel en erkenbaar beeld

� Zoom tot 10x 

Precisie & Behendigheid
� Imiteert de handen van 

de chirurg

� Verkleint beweging met 

tremorffilter

Intuitive® Motion
� Geavanceerde software 

voor intuitive controle (in 

plaats van cross-handed)

3cm 1cm

• Film

Gedeeltelijke nefrectomie
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Behandeling van nierkanker

• Nauwkeurige verwijdering van de tumor

• Kortere operatie tijd

• Minder bloedverlies

• Kortere ziekenhuisopname

Voordelen van de robot geassisteerde 

gedeeltelijke nefrectomie

Nierkanker: besluit

• Meestal toevallige vondst ( echo/ CT scan)

• Meestal geen klachten (klassieke triade)

• Behandeling: operatie : trend naar gedeeltelijke nefrectomie

• Behandeling: medicatie: bij uitzaaiingen
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Dank u voor uw aandacht


