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Inleiding
Waarom deze gids?

1. Waarom deze gids?
2. Inhoud en leeswijzer

Als verpleegkundige ben je een belangrijk
aanspreekpunt voor patiënten. Om de beste
zorg te kunnen bieden is het belangrijk om op de
hoogte te zijn van de verschillende kenmerken
van een ziektebeeld, zowel wat betreft de laatste
wetenschappelijke inzichten als de psychosociale
gevolgen. Bij kankerpatiënten is de rol van de
verpleegkundige extra belangrijk omdat je tijdens
deze heftige periode de brug kunt zijn tussen de
behandeld arts en de patiënt.
Het was de Duitse arts Siegfried Oberndorfer die
in 1907 voor het eerst sprak over wat we nu neuroendocriene tumoren (NET) noemen. Hij noemde ze
Karzinoide en zag meteen dat deze darmtumoren
verschilden van darmkanker. Zijn werk vormde de
basis voor wat we nu weten over NET.
NET zijn zeldzaam: een gemiddelde huisarts ziet
in zijn gehele loopbaan slechts één patiënt met
deze vorm van kanker. Vroege herkenning van
het ziektebeeld en de juiste behandeling is echter
van levensbelang. Of je nu werkzaam bent als
deel van een multidisciplinair NET-team of slechts
sporadisch een NET-patiënt ziet: goede zorg begint
met de juiste kennis. Daarom biedt deze gids jou
alle informatie die je nodig hebt om NET-patiënten
optimaal te kunnen begeleiden en behandelen.
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Inhoud &en
leeswijzer
Deze gids is bedoeld als leidraad en naslagwerk
voor verpleegkundigen bij de behandeling en
begeleiding van NET-patiënten. Achtereenvolgend
worden de kenmerken, de verschillende soorten
NET, de diagnose, de behandelmogelijkheden
en het leven met NET besproken. In het laatste
hoofdstuk geeft de ervaren verpleegkundige
Wanda Geilvoet een aantal praktische tips.
Er is dus niet alleen aandacht voor de medische
aspecten van de ziekte, ook de psychosociale
aspecten en de rol van de verpleegkundige worden
uitgebreid behandeld.

De zebra is het internationale
symbool voor NET. En dat is
niet voor niks. De gemiddelde
arts zal bij het horen van
hoefgetrappel al gauw denken
aan een paard. Dit geluid kan
echter ook wijzen op een minder
vaak voorkomende diersoort:
de zebra. De symbolische
boodschap is: om een NET op
tijd te herkennen is het belangrijk
om oog te hebben voor deze
zeldzame ziekte. Dit is niet de
enige overeenkomst tussen
zebra’s en zeldzame NET. Het
streeppatroon van elke zebra
is uniek, zoals ook elke NET en
NET-patiënt uniek zijn.
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De verschillende hoofdstukken sluiten logisch
op elkaar aan, maar zijn ook apart te lezen. Elk
hoofdstuk begint met een korte inleiding en
eindigt met de belangrijkste boodschappen in
een puntsgewijze samenvatting. Achterin de gids
vind je een verklarende woordenlijst waarin de
belangrijkste termen worden toegelicht.
De gids is gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten en meest recente
richtlijnen en is speciaal samengesteld voor
de verpleegkundige. Na het doorlezen van de
informatie kunt je goed voorbereid de behandeling
van de NET-patiënt ondersteunen.

Achtergrond

1. Wat is kanker?
2. Wat is NET ?

NET is een vorm van kanker. Een NET in de dikke darm
is echter niet hetzelfde als dikkedarmkanker. Het is
belangrijk om de verschillen goed te begrijpen, omdat
deze impact hebben op bijvoorbeeld de behandeling. Dit
hoofdstuk begint daarom met een korte uitleg over kanker
en beschrijft daarna de belangrijkste kenmerken van NET.

1. Wat is kanker?
De cellen in het lichaam zijn constant in beweging. Ze delen
om te groeien en oud weefsel te vervangen. Bij kanker is deze
celdeling verstoord. De rem die er in een gezond lichaam voor
zorgt dat de celdeling op tijd weer stopt, werkt niet goed bij
kanker. Hierdoor ontstaat een wildgroei aan cellen: een tumor.
Niet alle tumoren zijn kwaadaardig (maligne), er bestaan ook
goedaardige (benigne) tumoren.
Eén van de kenmerken van een kwaadaardige tumor is de
mogelijkheid tot uitzaaien (metastaseren). Metastasen kunnen
ontstaan op verschillende plaatsen in het lichaam. Vaak
verspreiden ze zich via het lymfestelsel of de bloedbaan.
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Hormoonafgifte en werking
op de doelcel

Het is lastig om in het algemeen iets te
zeggen over de behandeling en prognose
van een bepaalde kankersoort. Elke tumor en
kankerpatiënt is verschillend en vereist een
persoonlijke aanpak.

2.wat is net?
NET is een overkoepelende term voor een
groep van zeldzame tumoren die hun oorsprong
vinden in cellen van het neuro-endocriene
systeem. Ze komen voor op verschillende
plekken in het lichaam. Patiënten presenteren
zich met uiteenlopende klachten, die vaak zijn
gerelateerd aan het feit dat de NET hormonen
of hormoonachtige stoffen uitscheidt.
Sommige tumoren die ontstaan vanuit het
neuro-endocriene systeem worden neuroendocriene carcinomen (NEC) genoemd. Dit zijn
tumoren die sneller groeien en agressiever zijn
dan NET. Lees meer over dit onderscheid in het
hoofdstuk ‘Diagnose’.

epifyse

Neuron

Wat is het neuro--endocriene systeem en
hoe werkt het?
Het neuro-endocriene systeem vormt de
verbindingsbrug tussen het zenuwstelsel
(‘neuro’) en het hormoonstelsel (‘endocrien’).
Het systeem bestaat uit een netwerk van
neuro-endocriene cellen die zich bevinden op
uiteenlopende plekken in het lichaam. Zo zitten
ze in de endocriene klieren: de hypothalamus,
epifyse, hypofyse, schildklier, bijschildklier,
thymus, pancreas, bijnieren, testes en ovaria
(zie figuur 1). Daarnaast zitten er netwerken
van neuro-endocriene cellen in onder andere
het gastro-intestinale systeem, de huid en de
longen.

hypothalamus
hypofyse
schildklier
bijschildklier
thymus
eilandjes van Langerhans
pancreas
bijnieren

testes
(man)
ovaria
(vrouw)
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Figuur 1..het
endocriene
systeem

Als gevolg van een interne of een externe
prikkel, bijvoorbeeld stress of een stijgend
glucoseniveau in het bloed, produceren neuroendocriene cellen hormonen of hormoonachtige
stoffen die een systemisch effect hebben. Zo
zijn ze verantwoordelijk voor processen rondom
groei, homeostase, metabolisme, reproductie en
de stressreactie.
Bijvoorbeeld in het geval van een verhoogd
glucoseniveau in het bloed maakt de
alvleesklier insuline aan, waardoor glucose
wordt opgeslagen in de vorm van glycogeen
en de glucosespiegel in het bloed daalt. Bij het
voorbeeld van stress door een externe prikkel
zoals een plotseling hard geluid, geeft de bijnier
catecholamines af aan het bloed. Via het bloed
bereikt dit hormoon het hart, waardoor de
hartslag verhoogt.

Epidemiologie

NET zijn zeldzaam. Uit gegevens van
Nederlandse NET-patiënten komt in 2010
een incidentie van 4,9 gevallen per 100.000
personen naar voren. In de afgelopen decennia
is de incidentie toegenomen: in 1990 was
deze namelijk 2,1 per 100.000 personen.
Voornamelijk het aantal patiënten met een NEC
nam toe, voor NET was de stijging minder groot.1
In de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk werden vergelijkbare stijgingen
in de incidentie gevonden.2, 3 De stijging
is waarschijnlijk het gevolg van betere
opsporingsmethoden en een duidelijkere
pathologische kwalificatie. NET komen ongeveer
even vaak voor bij vrouwen als bij mannen en de
gemiddelde leeftijd bij de diagnose ligt tussen
de 55 en 75 jaar.

Tumorlocatie
De meest voorkomende plekken voor een primaire NET zijn het gastro-intestinale
systeem en de longen. Binnen het gastro-intestinale systeem vormen rectale NET
en dunne darm NET de grootste groepen. Daarnaast komen primaire NET voor in
de pancreas, de maag, het colon, het duodenum, het cecum, de appendix, de lever
en de thymus (zie figuur 2).
Figuur 2.De locatie van een primaire NET
De meest voorkomende locaties van een primaire NET zijn het
gastro-intestinale systeem en de longen3
anders/
onbekend

verdeling binnen het
gastro-intestinaal systeem:

15%

rectum
jejunum/ileum
pancreas

58%

gastro-intestinaal
systeem

maag
colon
duodenum

27%
long

cecum
appendix
lever
thymus
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De meest voorkomende locaties van een primaire NET
zijn het gastro-intestinale systeem en de longen
Afhankelijk van het geslacht en de afkomst
van de patiënt verschilt de frequentie per
anatomische locatie. Zo komen bij blanke
patiënten long-NET het meest frequent
voor en worden bij mensen van AfroAmerikaanse afkomst het vaakst rectale NET
gediagnosticeerd.3

Functioneel versus
niet--functioneel

Naast de indeling op basis van anatomische
locatie, kunnen NET in twee andere groepen
worden ingedeeld: functioneel en nietfunctioneel. Functionele tumoren produceren
te veel hormonen of hormoonachtige stoffen,
terwijl niet-functionele tumoren dat niet
doen. Voorbeelden van stoffen die worden
geproduceerd door functionele tumoren
zijn: serotonine, gastrine, bradykinine,
prostaglandines, insuline, glucagon, histamine
en neurotensine.
In het geval van een NET in de pancreas (en
soms ook de long) wordt de naam van de
tumor afgeleid van de stof die in overmaat
wordt geproduceerd. Zo heet een pancreasNET die insuline produceert een insulinoom,
een pancreas-NET die gastrine produceert
een gastrinoom en een pancreas-NET die
glucagon produceert een glucagonoom. Voor
serotonine-producerende NET geldt deze
naamgeving niet. Hierbij spreken we van een
functionele tumor die het carcinoïdsyndroom
veroorzaakt.

Symptomen

Welke symptomen een patiënt ervaart,
is afhankelijk van de locatie, grootte en
functionaliteit van de primaire tumor en de
aan- of afwezigheid en locatie van metastasen.
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symptoom flushing

Aanvallen van blozen in gezicht, armen en hals

Bij patiënten met een functionele tumor
kan de overproductie van hormonen of
hormoonachtige stoffen leiden tot een breed
scala aan klachten. Welke klachten dat precies
zijn, hangt af van de overgeproduceerde
stof. Een belangrijk voorbeeld is het
carcinoïdsyndroom, dat ontstaat door
overproductie van serotonine.
Met uitzondering van NET in de longen en de
eierstokken, zal het carcinoïdsyndroom pas
optreden bij patiënten met uitzaaiingen in de
lever. Dit komt doordat bij niet-uitgezaaide
functionele NET in het gastro-intestinale
systeem de hormonen uit de circulatie worden
verwijderd door de lever. Het syndroom is vaak
aanleiding tot ontdekking van een functionele
NET.
Patiënten met het carcinoïdsyndroom hebben
last van diarree, flushing (aanvallen van blozen
in gezicht, armen en hals), darmkrampen,
buikpijn, overmatig transpireren en misselijkheid.
Als gevolg van deze symptomen lopen ze
het gevaar om uit te drogen. Ook kan schade
optreden aan de tricuspidaalklep en de

pulmonaalklep van het hart, waardoor deze
minder goed werken. De klachten kunnen
dagelijks optreden, maar ook aanvalsgewijs.
Het laatste wordt een carcinoïdcrisis genoemd.
Dit is een situatie waarbij, in reactie op
lichamelijke stress of bijvoorbeeld een operatie,
een verergering van de symptomen optreedt.
Tijdens zo’n crisis kunnen ook een verlaagde
bloeddruk en/of bronchospasmen optreden.
Een crisis dient direct te worden behandeld met
somatostatine-analogen (zie pagina 25).
Naast het carcinoïdsyndroom als gevolg
van serotonineoverproductie, kunnen
verschillende symptomen optreden door de
overproductie andere hormonen. Het gaat dan
vooral om hormonen zoals gastrine, insuline,
vasointestinaal polypeptide, glucagon en
somatostatine die door pancreas-NET worden
geproduceerd. Lees meer over de specifieke
symptomen van deze NET op bladzijde 12 en 13.
Bij patiënten met een niet-functionele tumor
wordt de ziekte vaak pas laat gediagnosticeerd,
nadat er klachten ontstaan door de tumorgroei
of door (lever)uitzaaiingen. Patiënten met NET
in het gastro-intestinale systeem presenteren
zich met lastig te definiëren symptomen zoals
buikpijn, gewichtsverlies, anorexie, geelzucht,
misselijkheid en braken. Ook in het geval van
een NET in de long kunnen patiënten last
hebben van niet-specifieke symptomen zoals
hoesten, piepen of kortademigheid.

1.
2.
3.

Primaire tumor versus
metastasen

Omdat NET relatief traaggroeiende tumoren
zijn en in de beginstadia vaak weinig tot geen of
vrij algemene klachten geven, wordt de tumor in
ongeveer de helft van de gevallen pas ontdekt
als er al metastasen zijn. Het meest frequent
zijn metastasen in de lever. Het zijn vaak deze
uitzaaiingen die voor klachten zorgen.

Om te onthouden:
• NET zijn zeldzame tumoren,
maar de incidentie is de
afgelopen decennia toegenomen
door betere opsporingsmethoden en
classificatie.
• De oorsprong van NET ligt in het neuroendocriene systeem, het systeem dat
lichaamsprocessen regelt door stoffen
af te geven aan het bloed.
• NET komen het vaakst voor in het
gastro-intestinale systeem en de
longen.
• We maken onderscheid tussen
functionele en niet-functionele
NET, afhankelijk van het wel of
niet produceren van hormonen of
hormoonachtige stoffen.
• Patiënten met een uitgezaaide
functionele tumor hebben vaak last van
het carcinoïdsyndroom.
• Als er sprake is van metastasen, zitten
deze meestal in de lever.

Korse, C.M., et al., Incidence and survival of neuroendocrine tumours in the Netherlands according to histological
grade: experience of two decades of cancer registry. Eur J Cancer, 2013. 49(8): p. 1975-83.
Fraenkel, M., et al., Incidence of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours: a systematic review of the
literature. Endocr Relat Cancer, 2014. 21(3): p. R153-63.
Yao, J.C., et al., One hundred years after “carcinoid”: epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine
tumors in 35,825 cases in the United States. J Clin Oncol, 2008. 26(18): p. 3063-72.
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Soorten NET
Lever

Maag
Pancreas
Dikke
darm

Dunne
darm

1.
2. NET in de long
Gastro-enteropancreatische NET

3. Overige soorten NET
4. Multipele
endocriene
neoplasie syndroom

In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten NET
besproken. Allereerst volgt op anatomische volgorde een
overzicht van gastro-enteropancreatische NET, gevolgd
door NET in de long. Tenslotte worden kort de overige
soorten NET en NET als gevolg van een erfelijke aandoening besproken.

1.Gastro-enteropancreatische NEt
Gastro-enteropancreatische NET (GEP-NET) is een
overkoepelende term voor NET in het gastro-intestinale
systeem. Zij vormen meer dan de helft van alle NET. De
meeste GEP-NET zijn niet-functionele tumoren. Bij functionele
tumoren zijn de klachten afhankelijk van het type hormoon
dat de tumor produceert.
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Functionele pancreas-NET worden genoemd naar het
hormoon dat ze overproduceren
NET in de maag

NET in de maag worden verdeeld in drie
groepen: type 1, 2 en 3.
1. Type 1 maag-NET komen het meest
frequent voor. Dit zijn vaak kleine, meerdere
tumoren die zelden uitzaaien. Het zijn
overwegend niet-functionele tumoren
die geassocieerd zijn met een goede
prognose. Patiënten met type 1 maagNET hebben vaak chronische atrofische
maagslijmvliesontsteking.
2. Type 2 maag-NET zijn zeldzaam en soms
gerelateerd aan de erfelijke aandoening
MEN1-syndroom (Multipele Endocriene
Neoplasie syndroom type 1). Ook dit zijn
vaak meerdere kleine tumoren. Deze
tumoren zijn op het moment van diagnose
bij ongeveer eenderde van de patiënten
uitgezaaid en zijn vaak geassocieerd met
een overproductie van gastrine.
3. Type 3 maag-NET zijn vaak enkele grote
tumoren met een hoge proliferatiegraad.
Dit type is het meest agressief, waardoor de
prognose slechter is dan bij type 1 en 2.1

NET in de pancreas

NET in de pancreas kunnen zowel functioneel
als niet-functioneel zijn. Patiënten met een nietfunctionele tumor hebben geen symptomen
die samenhangen met de overproductie van
bepaalde hormonen.
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De meerderheid van de NET in de pancreas
zijn niet-functioneel en worden dan ook vaak
pas laat in het ziekteproces ontdekt. Vaak
is er dan al sprake van metastasen. Als er
al sprake is van symptomen, kunnen dat
buikpijn, gewichtsverlies en misselijkheid zijn.
Niet-functionele NET in de pancreas kunnen
voorkomen in het kader van de erfelijke
syndromen MEN1- en Von Hippel Lindau (VHL)syndroom. Tot vijftig procent van de MEN1patiënten heeft een niet-functionele pancreasNET, bij VHL-patiënten gaat het om tien tot
zeventien procent.2
Lees meer over het MEN-syndroom vanaf
pagina 15.
Het VHL-syndroom is een erfelijke
aandoening waarbij er tumoren ontstaan
op uiteenlopende plekken in het lichaam
zoals de nieren, bijnieren, het zenuwstelsel,
de ogen, de bijbal, het binnenoor en de
pancreas. Schattingen van het aantal
VHL-patiënten met een pancreas-NET
lopen uiteen van 17 tot 56 procent. Over
het algemeen hebben deze patiënten een
goede prognose.
Functionele pancreas-NET worden vernoemd
naar het type hormoon dat ze overproduceren.
De twee meest voorkomende soorten zijn
gastrinomen en insulinomen, die respectievelijk
gastrine en insuline produceren. Minder
vaak voorkomende soorten zijn vipomen,
glucagonomen, somatostatinomen, PPomen
en ACTHomen. Welke symptomen een patiënt
ervaart, is afhankelijk van het type hormoon
dat de tumor aanmaakt. Zo hebben patiënten
met een gastrinoom last van de gevolgen van
een teveel aan gastrine, het hormoon dat de
aanmaak van maagzuur stimuleert. De klachten

tabel 1. Overzicht van functionele pancreas-NEt.
Type functionele pancreas NET

Overproductie van

Belangrijkste symptomen

Relatief vaak voorkomend
Gastrinoom

Gastrine

ZES-syndroom: buikpijn, brandend maagzuur,
maagzweren, braken en diarree.

Insulinoom

Insuline

Hypoglykemie: bleekheid, zweten, trillen,
zwakte, duizeligheid, verwardheid, hoofdpijn en
hartkloppingen.

Vipoom

Vasoactief intestinaal
polypeptide (VIP)

Diarree, misselijkheid, braken, verlaagde
kaliumspiegel, uitdroging.

Glucagonoom

Glucagon

Verhoogde glucosespiegel (hyperglykemie),
gewichtsverlies, dorst, vaak plassen, vermoeidheid,
huiduitslag. Op de lange termijn: diabetes mellitus.

Somatostatinoom

Somatostatine

Diabetes mellitus, diarree, galstenen,
gewichtsverlies.

PPoom

Pancreas Polypeptide

Niet specifieke symptomen gerelateerd aan de
tumormassa, zoals gewichtsverlies, geelzucht,
buikpijn en diarree.

ACTHoom

ACTH

Syndroom van Cushing: moeheid, opgezwollen
gezicht, dunne en kwetsbare huid, striae en minder
spierkracht.

Minder vaak voorkomend

die dit veroorzaakt worden het syndroom van
Zollinger-Ellison (ZES) genoemd. De bekendste
symptomen zijn buikpijn, brandend maagzuur,
maagzweren, braken en diarree.
Patiënten met een insulinoom ondervinden de
gevolgen van een te lage glucosespiegel door de
overproductie van insuline. Deze hypoglykemie
geeft de volgende kenmerkende symptomen:
bleekheid, zweten, trillen, zwakte, duizeligheid,
verwardheid, hoofdpijn en hartkloppingen.
Minder vaak voorkomende functionele
pancreas-NET worden samengevat in het
onderste deel van tabel 1.3

NET in de dunne darm

Binnen de GEP-NET vormen NET in de
dunne darm de grootste groep. Dit was dan
ook het type tumor waar Oberndorfer over
schreef in 1907. NET in de dunne darm
kunnen zowel functioneel als niet-functioneel
zijn. Bij functionele tumoren treedt vaak het
carcinoïdsyndroom op. Dit zorgt voor klachten
zoals diarree en flushing, als gevolg van
overproductie van serotonine (zie pagina 8).
Tijdens de beginfase van de ziekte kan een
patiënt last hebben van buikpijn die vaak wordt
aangezien voor prikkelbaredarmsyndroom.
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Van alle GEP-NET hebben colon-NET
de slechtste prognose
De dunne darm bestaat uit de volgende drie
delen:
• het duodenum
• het jejunum
• het ileum
Van de tumoren in het duodenum geeft
negentig procent geen klachten die
samenhangen met een functioneel syndroom.
Van de functionele tumoren produceren de
meeste gastrine, waardoor patiënten het
ZES-syndroom krijgen.1
Ook NET in het jejunum en ileum geven in de
beginfase vaak geen klachten. Ze worden soms
bij toeval ontdekt tijdens een colonoscopie of
bij de zoektocht naar de primaire tumor bij een
patiënt met metastasen. In een later stadium
kunnen jejunum- en ileum-NET leiden tot het
carcinoïdsyndroom. Dit zal echter pas optreden
als er uitzaaiingen in de lever zijn.4 Als de tumor
groter wordt kan een darmafsluiting optreden.
Tevens kunnen buikpijn en passageklachten
voorkomen door gedeeltelijke fibrosering van
het mesenterium.

NET in de appendix

NET in de appendix zijn zeldzaam (zie
figuur 2 op pagina 7), klein, zelden tot nooit
functioneel en zaaien niet vaak uit. Ze worden
in veel gevallen per ongeluk gevonden bij
verwijdering van de appendix in verband met
een blindedarmontsteking. Pas in het geval dat
de tumor zeer groot wordt of uitzaait kunnen
er klachten optreden zoals buikpijn of een
obstructie van de darm.4

NET in het colon

NET in het colon zijn zeldzaam (zie figuur 2 op
pagina 7), maar het zijn wel vaak zeer grote,
agressieve tumoren. Bij ongeveer eenderde
14

van de patiënten is de tumor uitgezaaid op
het moment van diagnose. Van alle GEP-NET
hebben NET in het colon dan ook de slechtste
prognose.
De meest voorkomende symptomen zijn
buikpijn, bloedverlies en gewichtsverlies. Deze
komen overeen met de symptomen van
‘normale’ darmkanker (adenocarcinoom),
waardoor de diagnose pas definitief kan worden
gesteld na een histologisch onderzoek. Meestal
zijn er echter geen symptomen waardoor de
tumor pas laat wordt ontdekt, bijvoorbeeld
tijdens een routine-endoscopie. Functionele NET
in het colon komen zelden tot nooit voor.5

NET in het rectum

NET in het rectum komen relatief vaak voor
(zie figuur 2 op pagina 7), maar zijn niet heel
agressief. Vooral kleine rectum-NET (kleiner
dan 2 cm) zaaien over het algemeen niet uit en
veroorzaken geen symptomen. De prognose
voor dit type NET is dus beter dan voor de
gemiddelde GEP-NET. Net als NET in het colon
worden deze tumoren vaak ontdekt tijdens een
colonoscopie voor een andere klacht of een
routineonderzoek.5 Grotere rectum-NET zijn
agressiever van aard en kunnen uitzaaien naar
de botten, lymfeklieren en de lever.

functioneel als niet-functioneel zijn, maar het
eerste komt weinig voor. Afhankelijk van het
type hormoon dat wordt geproduceerd ontstaan
typische of atypische carcinoïdklachten (zoals
flushing bij serotonineproductie). Bij minder dan
vijf procent van de patiënten met een NET in de
long is de tumor te herleiden naar het MEN1syndroom.6

3.Overige
soorten NET
2. NET in de long
Na GEP-NET vormen NET in de longen de
grootste groep. Voor long-NET wordt een
afwijkende terminologie gehanteerd. Zo wordt
er gesproken over atypisch carcinoïd (AC)
en typisch carcinoïd (TC). Dit zijn beide goed
gedifferentieerde tumoren, wat wil zeggen dat
tumorcellen lijken op de neuro-endocriene
cellen waaruit ze zijn voortgekomen. AC zijn
echter agressiever dan TC en zaaien sneller uit.
Tachtig procent van de NET in de long zijn TC.
Als de tumorcellen niet meer lijken op
neuro-endocriene cellen, wordt de tumor
slecht gedifferentieerd genoemd. De NET
heet dan een neuro-endocrien carcinoom
(NEC). Ook hier wordt een tweedeling
gemaakt: kleincellig carcinoom en
grootcellig carcinoom. Deze tumoren zijn
een stuk zeldzamer en veel agressiever dan
AC en TC.
NET in de longen komen vaak aan het licht
door de volgende symptomen: terugkerende
luchtweginfecties, hoesten, bloed ophoesten, pijn
op de borst, kortademigheid of een piepende
ademhaling. De tumoren kunnen zowel

Naast de bovengenoemde, relatief
veelvoorkomende soorten NET, kunnen de
tumoren op andere plekken ontstaan. Zo komen
er tumoren voor in de bijnierschors, schildklier,
huid, eierstokken, baarmoederhals, testikels,
milt en borsten. Deze vormen van NET zijn
echter zeer zeldzaam en worden daarom niet
uitgebreid besproken in deze gids.

4. Multipele
endocriene
neop lasie
syndroom
Soms ontstaan NET als gevolg van een
zeldzame erfelijke aandoening die multipele
endocriene neoplasie (MEN)-syndroom wordt
genoemd. Bij deze ziekte ontstaan er meerdere
(‘multipele’) goed- en kwaadaardige tumoren
(‘neoplasie’) in verschillende endocriene klieren.
We onderscheiden verschillende typen MEN:
MEN1, MEN2A, MEN2B en familiaire medullaire
schildklierkanker. In Nederland zijn er ongeveer
350 tot 400 mensen met het MEN1-syndroom
en 400-450 mensen met het MEN2syndroom. 7
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Soms treedt NET op
als gevolg van het MEN-syndroom
Bij het klassieke beeld van het MEN1syndroom horen tumoren in de bijschildklieren,
de hypofyse en NET in de pancreas en het
duodenum. In de praktijk kunnen er echter meer
dan twintig verschillende tumoren optreden,
zoals tumoren in de bijnierschors, NET in de
maag, de thymus en de longen.
Negentig procent van de patiënten heeft als
gevolg van de tumoren in de bijschildklieren
last van een verhoogd calciumniveau
in het bloed, door een overproductie
van het bijschildklierhormoon (primaire
hyperparathyreoïdie). Daarnaast kunnen de
tumoren op andere plekken klachten geven die
samenhangen met het type hormoon dat door
de betreffende klier wordt geproduceerd.
Patiënten met het MEN1-syndroom hebben een
kortere levensverwachting dan de gemiddelde
Nederlander. Dit komt voornamelijk doordat de
MEN1-gerelateerde NET kwaadaardig kunnen
worden. MEN1-patienten worden daarom
regelmatig gecontroleerd om de tumoren vroeg
op te sporen en te behandelen.8

Het MEN2-syndroom wordt opgedeeld in de
volgende drie groepen:
• MEN2A
• MEN2B
• FMTC
MEN2A komt het vaakst voor: zeventig tot
tachtig procent van de patiënten met het
MEN2-syndroom heeft dit subtype. MEN2B
en familiaire medullaire schildklierkanker zijn
zeldzamer (ongeveer vijf en tien tot twintig
procent van de MEN2-gevallen).9
Bij alle drie de vormen ontstaat vrijwel altijd
schildklierkanker. Daarnaast hebben patiënten
met MEN2A en MEN2B een verhoogde kans
op feochromocytoom. Dit zijn tumoren in de
bijnieren die (nor)adrenaline en/of dopamine in
overmaat produceren. Patiënten met MEN2A
hebben daarnaast in twintig tot dertig procent
van de gevallen primaire hyperparathyreoïdie.
MEN2B wordt gekenmerkt door het ontstaan
van schildklierkanker op een jonge leeftijd en
een typisch uiterlijk met lange armen, benen,

tabel 2. Verschillende typen MEN2
met bijbehorende klinische kenmerken
Het percentage geeft het gedeelte van de patiënten aan
met het betreffende kenmerk.9, 10
Type MEN2
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Medullaire
schildklierkanker

Feochromocytoom

Primaire hyperparathyreoïdie

Marfan-achtig uiterlijk,
knobbeltjes op slijmvliezen

MEN2A

95 %

50 %

20 – 30 %

0%

MEN2B

100 %

50 %

Zelden

94 – 100 %

Familiaire medullaire
schildklierkanker
(FMTC)

100 %

0%

0%

0%

Om te onthouden:
tenen en vingers (Marfan-achtig uiterlijk).
Daarnaast hebben veel van deze patiënten
knobbeltjes op de tong of de slijmvliezen van de
maag en de darm.
FMTC lijkt op schildklierkanker zonder erfelijke
oorzaak. De MEN2-gerelateerde variant treedt
echter op jongere leeftijd op (30-40 jaar in
plaats van 50 tot 60 jaar). Daarnaast zijn er
vaak meerdere tumoren aan beide zijden van de
schildklier.9,10
In tabel 2 op pagina 16 staan de verschillen
tussen de drie groepen MEN2-syndroom nog
eens op een rijtje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

• Er zijn veel verschillende
soorten NET, waarvan de
meeste zich bevinden in het gastrointestinale systeem (GEP-NET).
• Binnen GEP-NET vormen NET in de
dunne darm de grootste groep. Als deze
functioneel zijn, leidt dat vaak tot het
carcinoïdsyndroom.
• NET in de pancreas kunnen zowel
functioneel als niet-functioneel zijn.
• NET in de appendix en het colon zijn
zeldzaam.
• Kleine NET in het rectum komen
relatief vaak voor, maar zaaien over het
algemeen niet uit.
• Voor NET in de longen wordt een
afwijkende terminologie gehanteerd:
er wordt gesproken over typisch en
atypisch carcinoïd.
• NET kunnen ook het gevolg zijn van een
erfelijke aandoening: het MEN- of VHLsyndroom.

Delle Fave, G., et al., ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with gastroduodenal neoplasms.
Neuroendocrinology, 2012. 95(2): p. 74-87.
Falconi, M., et al., ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with digestive neuroendocrine
neoplasms of the digestive system: well-differentiated pancreatic non-functioning tumors. Neuroendocrinology,
2012. 95(2): p. 120-34.
Jensen, R.T., et al., ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with digestive neuroendocrine
neoplasms: functional pancreatic endocrine tumor syndromes. Neuroendocrinology, 2012. 95(2): p. 98-119.
Pape, U.F., et al., ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with neuroendocrine neoplasms
from the jejuno-ileum and the appendix including goblet cell carcinomas. Neuroendocrinology, 2012. 95(2): p. 13556.
Caplin, M., et al., ENETS Consensus Guidelines for the management of patients with digestive neuroendocrine
neoplasms: colorectal neuroendocrine neoplasms. Neuroendocrinology, 2012. 95(2): p. 88-97.
Caplin, M.E., et al., Pulmonary neuroendocrine (carcinoid) tumors: European Neuroendocrine Tumor Society expert
consensus and recommendations for best practice for typical and atypical pulmonary carcinoids. Ann Oncol, 2015.
Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie, via: https://www.kanker.nl/bibliotheek/men-1-syndroom/watis/6475-cijfers-over-men-1.
de Laat, J.M., et al., Natural course and survival of neuroendocrine tumors of thymus and lung in MEN1 patients. J
Clin Endocrinol Metab, 2014. 99(9): p. 3325-33.
Moline, J. and C. Eng. Multiple Endocrine Neoplasia Type 2. GeneReviews® 1999 Sep 27 [Updated 2013 Jan 10]
[cited 2015 June 10]; Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1257/.
Calender, A. and D.C. Chung, Familial syndromes associated with neuroendocrine tumours, in Handbook of
gastroenteropancreatic and thoracic neuroendocrine tumours, M. Caplin and J.C. Yao, Editors. 2011, BioScientifica:
Bristol. p. 47-71.
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Diagnose

1. Classificatie

2. Histologisch onderzoek
3. Beeldvormend onderzoek
4. Laboratoriumtests

Als er vermoedens zijn dat een patiënt een NET heeft,
dan volgt een uitgebreid traject om de juiste diagnose te
stellen. Om de juiste behandeling te geven en uitspraken
te doen over de prognose, moet namelijk exact worden
bepaald om welk type NET het gaat, hoe ver deze al is
gevorderd en wat de mogelijke aangrijpingspunten voor
behandeling zijn.

1. Classificatie
NET worden verdeeld in twee groepen: goed gedifferentieerd
en slecht gedifferentieerd. Deze termen zeggen iets over hoe
goed de tumorcellen nog lijken op de neuro-endocriene cellen
waaruit ze zijn voortgekomen. Bij goed gedifferentieerde NET
is dit nog redelijk het geval, bij slecht gedifferentieerde NET
lijken de tumorcellen veel minder op de neuro-endocriene
cellen. In het algemeen geldt: hoe slechter de tumor is
gedifferentieerd, hoe ongunstiger de prognose. Een slecht
gedifferentieerde NET wordt een neuro-endocrien carcinoom
(NEC) genoemd.
NET kunnen ook worden ingedeeld in verschillende
graden. Gradering lijkt op differentiatie, maar er zijn
subtiele verschillen. De tumorgraad wordt vastgesteld op
basis van de delingssnelheid van de tumorcellen en zegt
iets over de biologische agressiviteit van de tumor. De
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de European
Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) maakten een
voorstel voor een algemeen graderingssysteem (zie tabel 1).1
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tabel 1. Classificatie van GEP-NET: differentiatie en gradering1
WHO 2010- en ENETS-classificatie
Mitoses/ 10 HPF

Ki67-index (%)

Goed gedifferentieerd

NET graad 1

<2

≤2

Goed gedifferentieerd

NET graad 2

2–20

3-20

Slecht gedifferentieerd

NEC graad 3

>20

>20

..

De delingssnelheid wordt door een patholoog
bepaald. Dit kan hij doen door rechtstreeks
het aantal delende cellen (mitoses) te
tellen in een bepaald gezichtsveld van een
microscoop. Dit getal wordt gerapporteerd
als het aantal mitoses/10 high-power
microscopic fields (HPF). De tweede optie
is om een stof te gebruiken die delende
cellen immuunhistochemisch aankleurt. Het
delingspercentage dat uit de aankleuring kan
worden berekend heet de Ki67-index.

TNM-stadiering

Om beter gefundeerde uitspraken te kunnen
doen over de prognose van een patiënt stelde
de ENETS een voorstel op voor een TNMstadiëring voor NET.2,3 Deze stadiëring wordt
voor meerdere kankersoorten gebruikt. De
precieze definitie van de verschillende stadia
zijn voor elk tumortype apart vastgelegd. De
afkorting staat voor Tumor Node (lymfeklier)
Metastasis. Aan alle drie de letters wordt een
getal toegekend. In tabel 2 staat een voorbeeld
van de ENETS TNM-stadiëring voor pancreasNET.2

..

Tabel 2: TNM--stadiering voor een pancreas-NET2
Tumor
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Node

Metastasen op afstand

Tx

Kan niet worden beoordeeld

Nx

Kan niet worden
beoordeeld

Mx

Kan niet worden beoordeeld

T0

Geen bewijs van een primaire
tumor

N0

Geen uitzaaiingen in
regionale lymfeklieren

M0

Geen metastasen

T1

Beperkt tot pancreas en <2 cm

N1

Uitzaaiingen in
regionale lymfklieren

M1

Metastasen

T2

Beperkt tot pancreas en 2-4 cm

T3

Beperkt tot pancreas en > 4 cm
of invadeert het duodenum of
galkanaal

T4

Invadeert nabijgelegen organen
of wanden van grote bloedvaten

Tabel 3: Stadiumbepaling
voor een pancreas-NET2
Stadium I

T1

N0

M0

Stadium IIa

T2

N0

M0

Stadium IIb

T3

N0

M0

Stadium IIIa

T4

N0

M0

Stadium IIIb

Elke T

N1

M0

Stadium IV

Elke T

Elke N

M1

Aan de letter-getallencombinatie ziet een arts
in welk stadium de tumor is (zie tabel 3) en dit
gebruikt hij of zij om beslissingen te nemen over
het behandeltraject.
Naast het voorstel van de ENETS heeft ook de
Union for International Cancer Control (UICC)
een TNM-systeem voor NET ontwikkeld.4 Dit
systeem komt niet op alle plekken overeen
met dat van de ENETS. Met name voor
primaire pancreas-NET en appendix-NET zijn
er verschillen. Het advies is daarom om in een
pathologierapport nadrukkelijk het gebruikte
TNM-systeem te vermelden.1
My TNM app voor iPhone en Android
My TNM is een praktische en innovatieve
app die helpt bij het bepalen van de
TNM-stadiëring van een GEP-NET. De
app stelt een aantal vragen over de tumor.
Aan de hand van de uitslagen bepaalt hij
vervolgens het stadium van de NET, volgens
zowel de ENETS- als de UICC-indeling.
Daarnaast bevat de app informatie over de
WHO 2014-classificering en het bepalen
van de differentiatiegraad aan de hand
van de delingssnelheid. Het gebruik van
de app is voorbehouden aan medische
professionals buiten de Verenigde
Staten. My TNM is ontwikkeld door Ipsen
Farmaceutica.

2. Histologisch
onderzoek
Naast het bepalen van de delingssnelheid van
de tumor kan de patholoog nog meer informatie
over de tumor verschaffen. Dit doet hij met
immuunhistochemische kleuring. Om definitief
te kunnen vaststellen dat het om een NET
gaat, wordt een kleuring voor chromogranine
of synaptofysine gedaan, twee moleculen die
kenmerkend zijn voor neuro-endocriene cellen.
Minstens de helft van de cellen moet positief
zijn voor deze markers om het vermoeden van
een NET te bevestigen.5

3. Beeldvormend
onderzoek
Beeldvormend onderzoek is nodig om te
bepalen in welk stadium de NET zit en of er
metastasen zijn. Bovendien kan aan de hand
van dit onderzoek worden bepaald of de
tumor te verwijderen is met een operatie en
of er aangrijpingspunten zijn voor een andere
behandeling. Er zijn verschillende mogelijkheden
om de NET in beeld te brengen.

Conventionele
methoden

Een aantal veelgebruikte methoden voor het
lokaliseren van de primaire NET en eventuele
metastasen zijn transabdominale echografie,
MRI- en CT-scans. Bij de meeste typen NET is
één van deze methoden de eerste keuze. Het
verdient de voorkeur om een conventionele
methode te combineren met een nucleair
beeldvormend onderzoek.6
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Figuur 1.Schematische weergave van nucleair onderzoek.
Radioactief gelabelde stof
bindt aan somatostatine-receptor op NET

+
Radioactieve stof

=
Vector

=

Radioactief
gelabelde stof

Patient in PET / SPECT-scanner

NET

Scanner detecteert
radioactief gelabelde stof

Somatostatinereceptor

Resultaat: NET zichtbaar op scan

NET

Functionele methoden

Naast de conventionele methoden, waarmee
de locatie van de tumor wordt bepaald, zijn er
ook beeldvormende onderzoeken waarmee
extra informatie over functionele kenmerken
van de tumor kan worden verzameld. Om een
compleet beeld te krijgen van een NET wordt
een conventionele methode vaak gecombineerd
met zo’n functioneel onderzoek. Meestal wordt
hierbij gebruik gemaakt een methode uit de
nucleaire geneeskunde: het detecteren van een
eerder geïnjecteerde radioactief gelabelde stof
(zie figuur 1).
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aan de somatostatinereceptor op de NET
en kan 24 tot 48 uur na injectie worden
gedetecteerd met een SPECT-scanner. Met
deze methode wordt meer dan tachtig procent
van de goed gedifferentieerde NET gevonden.6
Ook metastasen kunnen hiermee worden
gedetecteerd.

De meest gebruikte functionele onderzoeken bij
NET :

MIBG-scan
Bij een MIBG-scan wordt een radioactief
gelabelde stof gebruikt die lijkt op noradrenaline
en wordt opgenomen door tumorcellen. Deze
methode wordt onder andere gebruikt voor het
in beeld brengen van feochromocytomen. Voor
GEP-NET is de gevoeligheid echter lager dan
die van SRS. 6

Somatostatinereceptor-scintigrafie (SRS)/
Octreoscan
Zo’n tachtig procent van de NET brengt de
somatostatinereceptor tot expressie. SRS
(ook wel Octreoscan genoemd) maakt hier
gebruik van. Patiënten krijgen een kleine
hoeveelheid radioactieve stof (gekoppeld
aan octreotide) ingespoten. Deze stof bindt

Positronemissietomografie (PET)
PET wordt vaak gebruikt in combinatie met een
CT-scan. De PET-scan geeft hierbij de locatie
van een tumor aan en de CT-scan maakt
het mogelijk om die te relateren aan andere
structuren in het lichaam. De verwachting is dat
PET in de toekomst de vervanger zal worden
voor SPECT. PET werkt met radioactieve stoffen.

Hierbij zijn verschillende opties:6
• PET met 68Ga-DOTA-gelabelde
somatostatine-analogen. Deze stof bindt
aan de somastostatinereceptor en wordt
gedetecteerd met een PET-scanner. Deze
methode is gevoeliger dan SRS SPECT en
is patiëntvriendelijker omdat de beelden al
één tot drie uur na injectie kunnen worden
gemaakt.
• FDG PET. Deze methode maakt gebruik van
het verschil in glucosemetabolisme tussen
normale cellen en tumorcellen. Vooral bij
graad 3 NEC is deze methode toepasbaar,
omdat deze tumoren snel groeien en dus
een hoog glucosemetabolisme hebben.
Daarnaast komt deze methode goed van
pas bij NET die de somatostatine-receptor
niet tot expressie brengen.
• 5-HTP PET. 5-HTP is een gelabelde
voorloper van serotonine en is vooral
nuttig voor de detectie van kleine NET
in de pancreas. Echter, de stof is lastig te
produceren, wat het gebruik in de kliniek
remt.
• DOPA PET. Deze methode maakt gebruik
van het feit dat sommige NET dopamine
uitscheiden, in combinatie met hormonen.
Deze methode werkt goed voor NET in het
gastro-intestinale systeem, maar niet voor
pancreas-NET.

•	
Endoscopie

Sommige delen van het gastro-intestinale
systeem kunnen worden bekeken met een
endoscoop, een camera aan een flexibele slang.
Specifiek voor NET in de maag, het duodenum,
de pancreas en het rectum wordt endoscopische
ultrasonografie (EUS) gebruikt. Hierbij wordt
endoscopie gecombineerd met echografie.
Deze techniek is met name geschikt voor kleine
tumoren. Vaak worden er tijdens een EUS
ook meteen wat cellen weggenomen met een
dunne naald. Deze worden vervolgens door een
patholoog onderzocht op NET-kenmerken.

4.Laboratoriumtests
Bij verdenking op een NET kunnen bloed- en
urineonderzoeken worden gedaan. In het bloed
wordt gezocht naar de stof chromogranine A
(CgA), een stof die wordt aangemaakt door
de tumor (zie figuur 2). Hoe groter de tumor,
hoe meer CgA deze aanmaakt. Een verhoogd
niveau van deze stof in het bloed wijst daarom
over het algemeen op een slechte prognose.
Bij het interpreteren van de waarden is
voorzichtigheid geboden, omdat ze kunnen
worden beïnvloed door medicatiegebruik
(met name maagzuurremmers), chronische
maagslijmvliesontsteking, nierfalen, levercirrose,
hartfalen of andere CgA-producerende
tumoren.5
Als gevolg van het carcinoïdsyndroom kan
schade aan de hartkleppen optreden. Deze
schade kan worden gemeten met de marker
NT-proBNP in het bloed.5
Figuur 2.
detectie van
chromogranine a
in het bloed

NET

CgA

Tumor scheidt
CgA uit in het bloed

Bloedtest
CgA
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Voor een volledige diagnose zijn meerdere
vormen van diagnostiek nodig
Bij functionele tumoren kunnen hormoonspiegels in het bloed worden gemeten.
Zo kan bij verdenking op een gastrinoom een
meting van de gastrinewaarden uitsluitsel geven.
Hetzelfde geldt voor de glucosewaarden bij
een insulinoom. Bij veel laboratoriumtests is
het zeer belangrijk om medicijngebruik goed
uit te vragen, omdat dit invloed kan hebben op
hormoonspiegels.
In de 24 uurs-urine kan de aanwezigheid van
het afbraakproduct van serotonine (5-HIAA)
worden aangetoond. Dit geldt met name
voor functionele tumoren in het jejunum
en het ileum. Ook bij deze meting gelden
een aantal aandachtspunten. Omdat de
waarden kunnen worden beïnvloed door het
dieet mogen patiënten drie dagen voor de
start van de urineverzameling geen ananas,
avocado, bananen, kiwi, noten, rode pruimen,
schimmelkaas, oude kaas en tomaten eten. 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Om te onthouden:
• Het stellen van de juiste
diagnose is van groot belang
om de behandeling en prognose van
een NET-patiënt te bepalen.
• NET worden ingedeeld in goed- en
slecht gedifferentieerde tumoren.
• De WHO en ENETS delen NET in
graad 1, 2 of 3 in op basis van de
delingssnelheid van tumorcellen.
• TNM-stadiëring kan bijdragen aan
de prognose of bijvoorbeeld de
uitgebreidheid van chirurgische
behandeling.
• Bij beeldvormend onderzoek wordt
een conventionele methode zoals CT
of MRI het liefst gecombineerd met
een functioneel nucleair geneeskundig
onderzoek, zoals PET.
• In de urine en het bloed kunnen
verhoogde niveaus van stoffen worden
aangetoond die kunnen bijdragen aan
de diagnose.

Kloppel, G., Classification and pathology of gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms. Endocr Relat Cancer,
2011. 18 Suppl 1: p. S1-16.
Rindi, G., et al., TNM staging of foregut (neuro)endocrine tumors: a consensus proposal including a grading system.
Virchows Arch, 2006. 449(4): p. 395-401.
Rindi, G., et al., TNM staging of midgut and hindgut (neuro) endocrine tumors: a consensus proposal including a
grading system. Virchows Arch, 2007. 451(4): p. 757-62.
Sobin, L.H., M.K. Gospodarowicz, and C. Wittekind, UICC: TNM classification of malignant tumours, 7th edition. 2009,
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Landelijke richtlijn neuro-endocriene tumoren. 2014, Integraal Kankercentrum Nederland.
de Herder, W.W., GEP-NETS update: functional localisation and scintigraphy in neuroendocrine tumours of the
gastrointestinal tract and pancreas (GEP-NETs). Eur J Endocrinol, 2014. 170(5): p. R173-83.

Behandeling

1. Chirurgie

2. Medicamenteuze
behandeling
3. Peptidereceptor
radionuclide therapie
4. Chemotherapie
5. Behandeling
levermetastasen
6. Nieuwe methoden
behandel-

Bij de behandeling van kanker denk je al gauw aan
chemotherapie of bestraling. Voor NET zijn dit echter niet
de meest gebruikte behandelopties. In dit hoofdstuk worden
de verschillende behandelingen van NET besproken.
Omdat elke NET anders is en deze kankersoort in het
algemeen zeldzaam is, is het belangrijk dat de behandeling
wordt uitgedacht en uitgevoerd door een multidisciplinair
team in een specialistisch NET-centrum.
Welke behandeling wordt gekozen voor een NET-patiënt is
afhankelijk van verschillende factoren zoals het stadium, de
locatie en de graad van de tumor, de aan- of afwezigheid van
symptomen en de conditie van de patiënt. De behandeling
kan twee doelen hebben: genezing of vermindering van de
klachten en verlenging van het leven. Het eerste wordt een
curatieve behandeling genoemd, het tweede een palliatieve
behandeling.

Er zijn in Nederland een aantal NET-expertisecentra, die voldoen aan de
criteria voor excellente zorg. In deze centra worden patiënten behandeld
door een multidisciplinair team met een oncoloog, endocrinoloog, MDL-arts,
NET-verpleegkundig specialist, radioloog, nucleair geneeskundige, chirurg,
longarts, radiotherapeut en patholoog.
Welke centra deze erkenning krijgen, wordt bepaald door twee instanties.
De European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) bepaalt welk
centrum wordt aangeduid als Europees Center of Excellence. En de
Nederlandse Federatie voor Universitaire Medische Centra (NFU) bepaalt
welk centrum wordt erkend als Nederlands expertisecentrum.		
>>
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Eind 2015 stonden de volgende ziekenhuizen in Nederland op de NFU-lijst met NETexpertisecentra:
• het Universitair Medisch Centrum (UMC) Groningen*
• het Erasmus MC in Rotterdam*
• het AMC in Amsterdam*
• het Antoni van Leeuwenhoek* in combinatie met het UMC Utrecht
• het Máxima MC in Eindhoven
• het Maastricht UMC
Een actueel overzicht is beschikbaar op de websites van Orphanet Nederland (www.orpha.net),
Erfocentrum (www.erfelijkheid.nl) en ENETS (www.enets.org).
* Centra die ook een ENETS Center of Excellence certificaat hebben.

1. Chirurgie
Het operatief verwijderen van de tumor en
eventuele metastasen is de enige curatieve
behandeling voor NET. Dit is dan ook de eerste
keuze voor patiënten met goed gedifferentieerde
NET. Deze aanpak geldt in principe voor alle
soorten NET, inclusief die met metastasen
in de lever. De verwijdering van de tumor
kan operatief en soms zelfs endoscopisch
plaatsvinden. De operatietechniek hangt af van
de plaats en grootte van de tumor, eventuele
ingroei in de omgeving en eerdere operaties bij
de patiënt.
Lees meer over het behandelen van
levermetastasen op pagina 29.

Ook als een operatie niet leidt tot genezing,
omdat niet al het tumorweefsel of alle
metastasen kunnen worden verwijderd, wordt
deze toch regelmatig uitgevoerd. Dit geeft
namelijk verlichting van de symptomen zoals
buikpijn, doordat bijvoorbeeld obstructie van de
darm wordt voorkomen en het het tumorvolume
kleiner wordt. Zo’n operatie wordt een debulkingoperatie genoemd. Bij patiënten met een slecht
gedifferentieerd NEC in de pancreas wordt niet
geopereerd omdat dit carcinoom meestal al
uitgebreid is gemetastaseerd op het moment van
diagnose.1,2

2.Medicamenteuze
behandeling
Voor de medicamenteuze behandeling van NET
zijn er meerdere opties. Somatostatine-analogen
zijn de eerste keus, interferon-alfa wordt minder
vaak gebruikt. Daarnaast kan worden uitgeweken
naar gerichte moleculaire behandelingen.

Somatostatineanalogen

Somatostatine-analogen zijn medicijnen die lijken
op de lichaamseigen stof somatostatine. Het
medicijn bindt aan de somatostatine-receptoren
op de NET en remt daardoor de aanmaak van
hormonen en hormoonachtige stoffen door de
tumor. Het gevolg hiervan is een vermindering
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diarree in de eerste weken van de behandeling.
van de symptomen die de productie van deze
hormonen veroorzaakt en een verbetering van de Deze klachten zijn vaak van voorbijgaande aard.6
kwaliteit van leven.
De behandeling met somatostatine-analogen
was in het verleden vooral gericht op verlichting
van de symptomen bij patiënten met een
functionele tumor. Recentelijk bleek echter uit
twee studies dat somatostatine-analogen niet
alleen symptoombestrijdend werken, maar
ook de tumorgroei remmen.3, 4 Somatostatineanalogen worden daarom aangeraden als
eerstelijnstherapie bij zowel niet-functionele als
functionele graad 1 en 2 NET. Voor uitgezaaide
NEC wordt deze therapie niet aangeraden.1, 5
Bedenk hierbij wel dat de diverse beschikbare
somatostatine-analogen verschillende
indicatiegebieden hebben binnen de behandeling
van NET.
Er bestaan twee soorten somatostatineanalogen: kort- en langwerkende formuleringen.
Kortwerkende formuleringen worden
voornamelijk gebruikt om een carcinoïdcrisis te
behandelen of te voorkomen. Voor de langdurige
behandeling van NET wordt de langwerkende
formulering gebruikt. Hiermee wordt echter pas
gestart als de effectiviteit en verdraagzaamheid
is bewezen met de kortwerkende formulering.
De langwerkende vorm wordt, afhankelijk
van het type (lanreotide of octreotide), één
keer per vier weken diep subcutaan of in de
bilspier geïnjecteerd. De injectie gebeurt door
of onder begeleiding van een gespecialiseerde
verpleegkundige. De beide fabrikanten van
de middelen bieden de service om de injectie
van de langwerkende middelen bij de patiënt
thuis te laten uitvoeren. De vaakst optredende
bijwerkingen zijn buikklachten zoals buikpijn en

Interferon-alfa

Bij patiënten met een functionele NET
wordt interferon-alfa (IFN-α) gebruikt om
de symptomen te onderdrukken, maar dit
medicijn heeft niet de voorkeur omdat het meer
bijwerkingen geeft dan somatostatine-analogen.
Patiënten kunnen last krijgen van autoimmuunziekten en griepachtige verschijnselen.
Het middel wordt gebruikt bij NET-patiënten
met symptomen die niet verbeteren na een
behandeling met somatostatine-analogen.
IFN-α bereikt zijn effect doordat het het
immuunsysteem stimuleert.1, 7

Gerichte moleculaire
behandeling

Naast somatostatine-analogen en IFN-α zijn er
nog een aantal middelen die onder de noemer
gerichte moleculaire behandeling (MTT) vallen.
Deze middelen bestrijden de tumor door aan te
grijpen op moleculen die de tumor nodig heeft
voor zijn groei en ontwikkeling. MTT wordt over
het algemeen later in het ziekteproces ingezet als
tweede of derde keuze.
Een voorbeeld van een molecuul dat de
tumor nodig heeft voor zijn groei is mTOR.
Dit eiwit is betrokken bij celgroei, celdeling en
de vorming van bloedvaten. Een remmer van
mTOR (everolimus) bleek effectief te zijn tegen
progressieve goed of matig gedifferentieerde
NET in de pancreas. Het middel is getest en
effectief gebleken voor de behandeling van
progressieve, lokaal uitgezaaide pancreas-NET
die niet operatief verwijderd kan worden.2, 8
Een ander voorbeeld van MTT is sunitinib. Dit
is een zogenaamde tyrosinekinaseremmer en
werkt door het remmen van tumorgroei en
bloedvataanmaak. Vergelijkbaar met everolimus
is dit middel ook getest en effectief gebleken
bij patiënten met progressieve goed of matig
gedifferentieerde pancreas-NET.8, 9
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3. Peptidereceptor
radionuclide
therapie
Bij peptidereceptor radionuclide therapie (PRRT)
wordt gebruikt gemaakt van de aanwezigheid
van somatostatinereceptoren op de NET of
NET-metastasen. Bij de behandeling wordt een
duo-molecuul gebruikt: een radioactieve stof
gekoppeld aan een somatostatine-analoog. Na
intraveneuze toediening bindt dit duo-molecuul
aan de tumor via het somatostatine-analoog. De
radioactieve stof zorgt vervolgens voor lokale
bestraling van de NET (zie figuur 1).
PRRT kan worden overwogen bij patiënten
met functionele zowel als niet-funtionele
NET. Uiteraard is de aanwezigheid van
somatostatinereceptoren op de NET een
vereiste voor deze therapie. Dit wordt vooraf
gecontroleerd met een Octreoscan of
68
GA-DOTA-scan (zie hoofdstuk 4). Over
het algemeen wordt de behandeling goed
verdragen.1, 2
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Bij patiënten met een somatostatinereceptornegatieve NET is MIBG-behandeling
een alternatief. MIBG staat voor
metaiodobenzylguanidine en wordt opgenomen
door sommige soorten zenuwweefsel. Ook hier
moet eerst worden vastgesteld dat de therapie
effect zal hebben met behulp van een MIBGscan. Het principe is hetzelfde als bij PRRT:
lokale bestraling door een radioactieve stof
gekoppeld aan MIBG. Het wordt toegepast als
een palliatieve behandeling bij uitgezaaide NET
die niet te opereren is.10

4. Chemotherapie
Chemotherapie richt zich tegen sneldelende
cellen. Omdat graad 1 NET over het algemeen
traaggroeiende tumoren zijn, is deze
behandeling bij dit type tumoren vaak niet
effectief. Bij pancreas-NET, uitgezaaide graad
2 NET en NEC wordt chemotherapie wel
aangeraden. Indien mogelijk wordt de tumor
eerst (gedeeltelijk) chirurgisch verwijderd.
Welke middelen worden toegediend wordt
bepaald door het type en de graad van de
tumor. Het meest gangbare regime bestaat uit
streptozocine in combinatie met 5-fluorouracil

(5-FU) of doxorubicine. Afhankelijk van
het type middel dat wordt gebruikt, kunnen
er verschillende bijwerkingen optreden.
Misselijkheid en braken zijn daarvan de meest
voorkomende.1

5. Behandeling
levermetastasen
Metastasen van een NET komen voornamelijk
voor in de lever. Bij veel patiënten met
hormonale overproductie zijn de klachten van
de levermetastasen zelfs heftiger dan die van de
primaire tumor. De metastasen kunnen operatief
worden verwijderd, maar als dit niet mogelijk of
toereikend is zijn er nog een aantal opties.

Radiofrequente
ablatie

Bij radiofrequente ablatie (RFA) worden de
metastasen als het ware weggebrand. In de
meeste centra is dit de voorkeursmethode voor
het behandelen van levermetastasen. Soms
wordt het gecombineerd met een operatie.
Tijdens de procedure wordt een naald in het
weefsel gebracht die radiogolven uitzendt,
waardoor de temperatuur in de metastase heel
hoog wordt. Als gevolg hiervan sterven de cellen
(zie figuur 2). Deze methode is vooral geschikt
voor patiënten met een klein aantal kleine
levermetastasen.2

(TAE) worden toegepast. Deze methode maakt
gebruik van het feit dat de lever een dubbele
bloedtoevoer heeft. Bij embolisatie wordt één
van deze bloedvaten geblokkeerd door het
opzettelijk creëren van een tijdelijke verstopping
(embolie). De kankercellen krijgen geen zuurstof
en andere voedingsstoffen en sterven daardoor
af. De gezonde cellen blijven leven, omdat deze
bloedtoevoer van het tweede bloedvat (de
poortader) krijgen.
Eventueel kan tijdens de embolisatie een
chemotherapeuticum worden toegediend in de
slagader die wordt geblokkeerd. Dit heet dan
transarteriële chemoembolisatie (TACE). Het is
(nog) niet bekend of deze methode effectiever
is dan TAE.
Beide methoden zijn geschikt voor de
behandeling van grotere levermetastasen van
graad 1 en 2 NET, die niet operatief kunnen
worden verwijderd. De procedure dient te
worden uitgevoerd in een centrum dat er
ervaring mee heeft, omdat er regelmatig
post-embolisatiesyndroom optreedt. Dit gaat
gepaard met braken, misselijkheid, pijn en
koorts. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam en
de procedure is effectief bij ongeveer de helft
van de patiënten.1, 2, 6

Figuur 2

Schematische weergave van radiofrequente
ablatie van levermetastasen.

Leverembolisatie

Bij patiënten met meerdere of grotere
metastasen kan transarteriële embolisatie
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Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar nieuwe
methoden om patiënten beter te behandelen

6. Nieuwe
behandelmethoden
Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan
naar nieuwe methoden om NET-patiënten
nog beter te kunnen behandelen. Er wordt
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar een nieuw
somatostatine-analoog en andere gerichte
moleculaire behandelingen. Bij dit onderzoek
spelen de specialistische NET-centra een
grote rol. Om gedegen onderzoek te kunnen
doen is het namelijk belangrijk om een
voldoende grote onderzoeksgroep te hebben.
In NET-centra is dit mogelijk omdat hier veel
patiënten worden behandeld. Bovendien kan
het onderzoek in deze centra gecentraliseerd
en goed gestructureerd plaatsvinden. Kwalitatief
hoogstaand onderzoek is nodig om de
behandeling van NET een stapje verder te
helpen, dus licht uw patiënt altijd uitgebreid voor
over lopend onderzoek in Nederland.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Om te onthouden:
• De enige curatieve
behandeling voor NET is
operatieve verwijdering van de tumor.
• Medicamenteuze behandeling vindt bij
voorkeur plaats met somatostatineanalogen. Deze middelen werken
zowel symptoombestrijdend als
tumorremmend.
• Behandeling van levermetastasen kan
met chirurgie, RFA of leverembolisatie.
• Gerichte radionuclidetherapie kan met
PRRT en MIBG-behandeling.
• Chemotherapie wordt uitsluitend
gebruikt bij graad 2 NET en NEC.
• Patiënten kunnen het best worden
behandeld door een multidisciplinair
team in een specialistisch NETcentrum. Deze centra spelen tevens
een belangrijke rol bij wetenschappelijk
onderzoek naar NET.
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Leven met NET

1. Kwaliteit van leven
2. Patiëntenvereniging

Op het moment dat de diagnose kanker wordt gesteld,
staat het leven van een patiënt op zijn kop. Niet alleen
op lichamelijk gebied verandert er veel, maar ook de
psychosociale impact moet niet worden onderschat. In
dit hoofdstuk wordt besproken wat er bekend is over de
kwaliteit van leven bij NET-patiënten.

1. Kwaliteit van leven
De kwaliteit van leven zegt iets over het functioneren van een
persoon op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Deze
parameter wordt vaak gemeten met vragenlijsten die zowel
objectieve vragen (hoeveel traptreden kunt u lopen?) als
meer subjectieve vragen (heeft u last van neerslachtigheid?)
bevatten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van
leven van NET-patiënten lager is dan die van een gemiddeld
gezond persoon. Dit geldt met name voor patiënten bij wie de
tumor niet operatief is verwijderd of is teruggekeerd en voor
patiënten met diarree of flushingklachten als gevolg van het
carcinoïdsyndroom. De fysieke klachten die NET-patiënten
ervaren begrenzen hen in het dagelijks leven. Dit zorgt voor
beperkingen op het gebied van werk, sociale contacten,
vrijetijdsbesteding en de rol binnen het gezin.1
Niet alleen de lichamelijke klachten zorgen voor een slechtere
kwaliteit van leven. Naast de fysieke klachten worden de
volgende psychosociale klachten genoemd: slaapproblemen,
afname van de vitaliteit, emotionele rolbeperkingen, beperkt
sociaal functioneren, zorgen om gezinssituatie, zorgen
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voorafgaand aan medische controles, zorgen
over toename ziekte, financiële problemen
en zorgen over erfelijke overdraagbaarheid.2,3
Opvallend is wel dat de afname van de kwaliteit
van leven over het algemeen niet leidt tot een
toename van angst en depressie. Ook seksuele
problemen komen bij NET-patiënten niet vaker
voor dan bij de algemene bevolking.4, 5
Uit studies onder NET-patiënten komen een
aantal factoren naar voren die een positieve dan
wel negatieve invloed hebben op de kwaliteit
van leven van NET-patiënten. Tabel 1 geeft een
overzicht.

Uit de ervaring van specialisten en de
patiëntenvereniging blijkt tevens dat factoren
als onzekerheid en onvoorspelbaarheid een
rol spelen bij patiënten bij wie de primaire
tumor niet wordt gevonden. In de landelijke
richtlijn wordt daarom benadrukt dat, ondanks
de langzaamgroeiende aard van NET, een vlot
diagnosetraject de psychosociale belasting
van patiënten en hun naasten ten goede komt.
Tenslotte wordt in de landelijke richtlijn ook
nadruk gelegd op het feit dat het belangrijk
is dat patiënten de symptomen begrijpen
en snappen dat er beperkingen zijn aan de
mogelijkheden van medisch onderzoek. Een
goed geïnformeerde patiënt zal de behandeling
over het algemeen als minder belastend
ervaren.1

tabel 1. Verschillende factoren hebben invloed op de
kwaliteit van leven van NET-patiëËnten2-4
Factor
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Positieve invloed

Negatieve invloed

Hogere leeftijd

X

Lager opleidingsniveau

X

Niet werkzaam zijn

X

Tevredenheid met informatie over de ziekte

X

Goede zorg met betrekking tot ziektemanagement en
symptoombestrijding

X

Langere tijd na diagnose

X

Goed aanslaan van behandeling (somatostatine-analogen,
IFN-α of PRRT)

X

Een vlot diagnosetraject komt de
psychosociale belasting van NET-patiënten
en hun naasten ten goede
..

2. PatientenverenigingEN
NET-patiënten in Nederland hebben zich
verenigd in een patiëntenvereniging: de
Stichting NET-groep. Dit is een zeer betrokken
en actieve vereniging die bestaat uit patiënten,
nabestaanden, partners, kinderen van patiënten
en overige betrokkenen. Op de website
www.net-kanker.nl kunnen patiënten, naasten
en andere geïnteresseerden betrouwbare
informatie (na)lezen, informatieve filmpjes
bekijken of contact leggen met lotgenoten. De
NET-groep is ook actief op Twitter en Facebook.
Patiënten met het MEN-syndroom hebben
zich verenigd in de Belangengroep Multiple
Endocriene Neoplasie. Op de website
www.belangengroepmen.nl vind je meer
informatie.

1.
2.
3.
4.
5.

Om te onthouden:
• De diagnose kanker zorgt
niet alleen voor lichamelijke
veranderingen, maar heeft
ook een psychosociale impact.
• NET-patiënten hebben een lagere
kwaliteit van leven dan gezonde
personen. Dit geldt met name voor
patiënten met veel symptomen als
gevolg van het carcinoïdsyndroom.
• Snel de juiste diagnose en behandeling,
het kunnen blijven uitvoeren van werk of
hobby’s en goede informatievoorziening
hebben een positieve invloed op de
kwaliteit van leven.

Landelijke richtlijn neuro-endocriene tumoren. 2014, Integraal Kankercentrum Nederland.
Beaumont, J.L., et al., Comparison of health-related quality of life in patients with neuroendocrine tumors with quality
of life in the general US population. Pancreas, 2012. 41(3): p. 461-6.
Frojd, C., et al., Health related quality of life and psychosocial function among patients with carcinoid tumours. A
longitudinal, prospective, and comparative study. Health Qual Life Outcomes, 2007. 5: p. 18.
Larsson, G., et al., Health-related quality of life, anxiety and depression in patients with midgut carcinoid tumours.
Acta Oncol, 2001. 40(7): p. 825-31.
van der Horst-Schrivers, A.N., et al., Sexual function in patients with metastatic midgut carcinoid tumours.
Neuroendocrinology, 2009. 89(2): p. 231-6.
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Verpleegkundige

1. Rol van de verpleegkundige
2. Praktische tips

Een vroege signalering van lichamelijke en psychische
problemen en een passende behandeling zijn van
cruciaal belang voor een NET-patiënt. Hierbij kan een
verpleegkundige een belangrijke rol spelen. In dit hoofdstuk
geeft Wanda Geilvoet hiervoor praktische tips. Zij is sinds
2007 werkzaam als verpleegkundig specialist intensieve
zorg bij somatische aandoeningen op de Endocrinologieafdeling in het Erasmus MC in Rotterdam. Tevens is ze
(bestuurs)lid van de Nursing Group van de ENETS en de
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen.
Haar aanbevelingen zijn gebaseerd op de landelijke
richtlijnen en jarenlange ervaring met de begeleiding van
NET-patiënten.

1. Rol van de
verp leegkundige
De diagnose NET is zeldzaam en veel patiënten doorlopen
daardoor een traag diagnosetraject en ondervinden soms
onbegrip. Ze worden geconfronteerd met vragen zoals: ‘Kun
je werken als je kanker hebt?’ en ‘Waarom krijg je geen
chemotherapie?’ Op lichamelijk gebied kunnen ze in een
isolement raken door bijvoorbeeld extreme diarreeklachten.
Helaas komt het ook voor dat er niet of niet meteen de juiste
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diagnose wordt gesteld. Bedenk dat er vele
verschillende NET bestaan, die in verschillende
stadia worden gediagnosticeerd met elk een
andere behandeling. Hierdoor kunnen de
symptomen die kunnen optreden, ook per
patiënt verschillend zijn. Verdiep je in jouw
patiënt en bekijk hoe je hem of haar het beste
kunt ondersteunen.
De verpleegkundige speelt ook een belangrijke
rol bij het voorbereiden van patiënten met
hormonale overproductie op operaties of andere
behandelingen. Het is belangrijk hiervan op de
hoogte te zijn en de protocollen hierover in jouw
ziekenhuis te kennen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het nuchter houden van een patiënt met
een insulinoom, vanwege het gevaar voor een
ernstige hypoglykemie.
Als verpleegkundige kun je voor de patiënt de
vertaalslag maken tussen het medische domein
en het alledaagse leven van de patiënt. NETpatiënten hebben namelijk vaak behoefte aan
praktische informatie op het gebied van nieuwe
medicatie of voorbereiding op diagnostische
onderzoeken. Maar ook op het gebied van
omgaan met de gestelde diagnose, voeding,
gewichtsverlies, werk en het sociale leven
kun je ze van advies voorzien. Wees daarom
op de hoogte van het traject dat de patiënt
in jouw ziekenhuis doorloopt en waar je als
verpleegkundige een rol kunt vervullen of de
patiënt kunt ondersteunen.

Er is meer onderzoek nodig om de mogelijke
effecten van een dieet op de symptomen te
achterhalen en patiënten evidence-based
advies te kunnen geven.1 Wel kun je patiënten
aanraden om een dagboekje bij te houden
over hun voeding en klachten. Bepaalde
voedingsmiddelen kunnen namelijk invloed
hebben op flushes en/of diarree, maar dit kan
sterk verschillen per patiënt. Het dagboekje kan
worden gebruikt om te kijken of er een relatie
bestaat tussen bepaalde voedingsmiddelen en
de klachten.2
Om het ontlastingspatroon van de patiënt
te evalueren kun je gebruik maken van de
Bristol stool scale (zie figuur 1). Dit hulpmiddel
is ontworpen om de vorm van menselijke
ontlasting te categoriseren in zeven groepen.3

Figuur 1. Bristol stool scale3
Type 1.

Losse harde keutels, zoals noten
(moeilijk uit te scheiden)

Type 2.

Als een worst, maar klonterig

2.Praktische tips

Type 3.

Als een worst, maar met barstjes
aan de buitenkant

Op het gebied van voeding en het psychosociale
aspect zijn een aantal praktische tips te geven.

Type 4.

Als een worst of slang, glad en zacht

Type 5.

Zachte keutels met duidelijke randen
(makkelijk uit te scheiden)

Type 6.

Zachte stukjes met gehavende randen,
een papperige uitscheiding

Type 7.

Waterig, geen vaste stukjes.
Volledig vloeibaar

Voeding

Ten aanzien van het monitoren van
gewichtsverlies en/of ondervoeding kun je
de Malnutrition Universal Screening Tool
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(MUST) gebruiken. Het al dan niet eenmalig
doorverwijzen naar een diëtist is vaak een
nuttige aanvulling. Let er hierbij op dat hij of
zij volledig is geïnformeerd over de patiënt.
Het gebruik van volvette producten vanwege
ondergewicht is bijvoorbeeld geen goed advies
bij patiënten met ernstige diarreeklachten.

Op psychosociaal gebied kan het inzetten
van de Lastmeter hulp bieden

Psychosociaal

Op psychosociaal gebied kan het inzetten van
de Lastmeter hulp bieden. Dit hulpmiddel is
bedoeld om de behoefte aan psychosociale
ondersteuning te detecteren. De lastmeter is
te downloaden in PDF-fomaat. De richtlijn voor
het gebruik van de meter is terug te vinden
op www.iknl.nl. De Nederlandse Vereniging
Psychosociale Oncologie (NVPO) heeft een
deskundigenbestand opgezet van psychologen,
psychotherapeuten, maatschappelijk werkers
en geestelijk verzorgers, die specifieke scholing
en deskundigheid hebben in de begeleiding van
kankerpatiënten. Dit is terug te vinden op
www.nvpo.nl. Daarnaast bestaan er Inloophuizen
en Psycho-oncologische centra Samenwerking
en Ondersteuning (IPSO) in Nederland.
Informatie hiervoor staat op www.ipso.nl. Als
verpleegkundige kun je je verdiepen in de
informatie over werk en kanker op
www.oncoline.nl/kanker-en-werk. Met betrekking
tot vragen over werk en kanker kun je patiënten
ook verwijzen naar informatieve websites zoals
www.stap.nu en www.kankerenwerk.nl.

1.
2.
3.

Heb je zelf vragen?

Tussen de leden van de Landelijke Werkgroep
voor Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV
via www.nve.nl) of V&VN oncologie bevinden
zich ook verpleegkundigen met ervaring op
het gebied van de zorg voor patiënten met een
NET. Als je het niet bezwaarlijk vindt om in het
Engels te communiceren, dan kun je ook contact
zoeken met verpleegkundigen aangesloten
bij de ‘nurse group’ van de European
Neuroendocrine Tumor Society (ENETS via
www.enets.org).

Om te onthouden:
• Als verpleegkundige heb je
een belangrijke rol als brug
tussen het medische domein en het
alledaagse leven van de patiënt.
• Wees op de hoogte van traject dat de
patiënt doorloopt in jouw ziekenhuis.
• Op het gebied van voeding kun je de
MUST of Bristol stool scale gebruiken.
• Met de Lastmeter detecteer je de
behoefte aan psychosociale hulp.
• Als je zelf vragen hebt kun je contact
zoeken met (inter)nationale collega’s.

Davies, K. and K.C. Conlon, Neuroendocrine tumors of the pancreas. Curr Gastroenterol Rep, 2009. 11(2): p. 119-27.
Davies P. and M.E. Caplin, Carcinoid patient’s experiences of the influence of diet on their symptoms. Abstract op
ENETS Conference 2009, ongepubliceerd werk.
Lewis, S.J. and K.W. Heaton, Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand J Gastroenterol, 1997.
32(9): p. 920-4.
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Afsluiting

We hopen dat deze gids je niet alleen inzicht heeft gegeven
in het medische aspect van neuro-endocriene tumoren, maar
ook in de psychosociale factoren die samenhangen met deze
ziekte. Gebruik deze gids als naslagwerk of als leidraad voor
een gesprek met jouw patiënt.
Als verpleegkundige kun je een grote bijdrage leveren aan
de beste zorg voor jouw patiënt. Goede zorg begint met de
juiste kennis en hopelijk heeft deze gids daaraan een steentje
bijgedragen.
Deze gids kwam tot stand in samenwerking met Ipsen
Farmaceutica BV. De informatie is gebaseerd op het
meest recente onderzoek en richtlijnen. Tevens is de tekst
gereviseerd door prof. dr. Wouter de Herder, internistendocrinoloog in het Erasmus MC.
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Woordenlijst
Carcinoïdcrisis – Een plotseling optredende ernstige
aanval van klachten van het carcinoïdsyndroom. De
bekendste symptomen zijn ernstige diarree, ernstige flushes,
neurologische verschijnselen en verhoogde of verlaagde
hartslag. Kan optreden door lichamelijke stress of een
operatie.
Carcinoïdsyndroom – Een combinatie van klachten die
worden veroorzaakt door de overmatige productie van
hormonen (met name serotonine) door de tumor. De
bekendste klachten zijn flushing, diarree, carcinoïdhartziekte
en buikkrampen.
Differentiatie – NET worden ingedeeld in goed en slecht
gedifferentieerde tumoren. Dit zegt iets over hoeveel de
tumorcellen nog lijken op neuro-endocriene cellen.
Embolisatie – Een behandeling van levermetastasen
waarbij de bloedvoorziening van een deel van de lever
wordt geblokkeerd. Als er een chemotherapeuticum wordt
toegevoegd heet het chemo-embolisatie.
ENETS – Afkorting voor European Neuroendocrine Tumor
Society.
Flushing – Eén van de symptomen van het
carcinoïdsyndroom. Patiënten krijgen rode vlekken op de
armen, hals en in het gezicht.
Gastrinoom – Functionele NET die gastrine produceert.
Glucagonoom – Functionele NET die glucagon produceert.
Gradering – De tumorgraad zegt iets over de biologische
agressiviteit van de tumor en wordt vastgesteld aan de hand
van de delingssnelheid van de tumorcellen.
Insulinoom – Functionele NET die insuline produceert.
Lanreotide (Somatuline) – Een somatostatine-analoog.
MEN-syndroom – Erfelijke aandoening waarbij goed- en
kwaadaardige tumoren ontstaan in de endocriene klieren. Er
bestaan twee typen: MEN1- en MEN2-syndroom.
MIBG-scan – Nucleair onderzoek om te bepalen of de NET
positief is voor metaiodobenzylguanidine (MIBG).
MTT – Afkorting voor molecular targeted therapy. Een groep
van behandelingen die aangrijpen op moleculen die de tumor
nodig heeft voor zijn groei en ontwikkeling. Voorbeelden zijn
sunitinib en everolimus.
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NEC – Afkorting voor neuro-endocrien carcinoom, een slecht
gedifferentieerde en agressieve tumor.
NET – Afkorting voor neuro-endocriene tumor.
Octreoscan – Nucleair onderzoek om de aanwezigheid van
somatostatinereceptoren op een NET te detecteren. Ook wel
somatostatinereceptor-scintigrafie (SRS) genoemd.
Octreotide (Sandostatine) – Een somatostatine-analoog.
PET-scan – Beeldvormend onderzoek waarbij gebruik wordt
gemaakt van radioactieve stoffen om eigenschappen van de
NET te achterhalen.
PRRT – Afkorting voor peptidereceptor radionuclide
therapie. Dit is een behandeling waarbij de NET lokaal wordt
behandeld met een radioactieve stof die is gekoppeld aan een
somatostatine-analoog.
RFA – Afkorting voor radiofrequente ablatie, een techniek die
wordt gebruikt voor het behandelen van levermetastasen.
De uitzaaiingen worden verhit met een naald waardoor ze
afsterven.
Somatostatine-analoog – De meest gebruikte
medicamenteuze behandeling van NET. Toediening van dit
middel remt de symptomen van een functionele tumor en
remt de tumorgroei.
Somatostatinereceptor-scintigrafie (SRS) – Zie Octreoscan.
Somatostatinoom – Functionele NET die somatostatine
produceert.
Syndroom van Zollinger-Ellison –Syndroom waarbij er te veel
gastrine wordt geproduceerd. Komt voor bij patiënten met een
gastrinoom.
TNM-stadiëring – Dit systeem wordt gebruikt om het
tumorstadium te bepalen aan de hand van de tumorgrootte
en de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren
of andere weefsels.
VHL-syndroom – Erfelijke aandoening waarbij er gezwellen
ontstaan op uiteenlopende plekken in het lichaam zoals de
nieren, bijnieren, het zenuwstelsel, de ogen, de bijbal, het
binnenoor en de pancreas.
Vipoom – Functionele NET die vasoactief intestinaal
polypeptide produceert.
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Deze bundel biedt verpleegkundigen een overzicht van neuro-endocriene
tumoren (NET). Dit is een zeldzame kankersoort: de gemiddelde huisarts ziet
maar één patiënt in zijn hele loopbaan. Om ook deze patiënten van de juiste
zorg te voorzien is kennis van het ziektebeeld cruciaal.
Naast de medische aspecten zoals de diagnose en de behandeling, worden
ook de psychosociale factoren besproken. Wanda Geilvoet, gespecialiseerd
NET-verpleegkundige in het Erasmus MC, geeft praktische tips op dit gebied.

“Als verpleegkundige

kun je voor de NET-patiënt
de vertaalslag maken tussen
het medische domein en het
alledaagse leven.”
- Wanda Geilvoet

