
Je hebt een dunne darm, een dikke darm en een endeldarm. 
Je kunt overal in je darmen kanker krijgen. 
Meestal in de dikke darm, maar ook in de endeldarm of in de dunne darm. 

Dit is darmkanker



Deze informatie is gemaakt door de Stomavereniging, in samenwerking 
met patiënten en verpleegkundigen.

Telefoon: 030 - 634 3910
info@stomavereniging.nl
www.stomavereniging.nl

Darmkanker begint als een bultje in je darm. Dit bultje heet een poliep. 
Van de meeste poliepen word je niet ziek. Soms gaat de poliep groeien 
en wordt het kanker. 
Kanker is slecht voor je lichaam. Kanker maakt je ziek. Kanker heet ook 
wel tumor of gezwel. 



Niet iedereen met darmkanker heeft dezelfde klachten. Er zijn zelfs 
mensen zonder klachten. 
De klachten hangen af van de plek waar de kanker zit. 

De meeste mensen met darmkanker:  
• Hebben bloed of slijm bij de poep
• Denken dat ze moeten poepen, maar er komt geen poep 

Klachten bij darmkanker
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De meeste mensen met darmkanker hebben veel buikpijn, krampen of een 
vol gevoel.

Dit kan er ook gebeuren bij darmkanker: 
• De poep ziet er anders uit
• Je moet vaker poepen
• Je moet vaak kleine beetjes poepen
• Je hebt geen honger en je wordt minder zwaar
• Je bent de hele tijd moe



Als je darm ziek is, dan is soms een operatie in het ziekenhuis nodig. 
De dokter haalt het zieke deel van de darm weg. De dokter moet dan 
soms een stoma maken.

Een stoma op de dikke darm heet een colostoma. 
Meestal krijg je een stoma op de dikke darm als er kanker in de darm zit. 
Je kunt ook een stoma krijgen omdat de darm heel erg ontstoken is, als je 
niet kunt poepen of als je je poep niet goed op kunt houden.

Wanneer krijg je een stoma



Wil je meer weten over stoma’s? Of praten met andere mensen 
die een stoma hebben? De Stomavereniging kan je daarbij helpen.
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Een stoma is soms voor altijd. Dit hangt van veel dingen af. 
Soms weet een dokter meteen dat een stoma voor altijd zal zijn. 
Soms pas nadat je een tijd een stoma hebt. 

Als de darm weer beter kan worden, kan de dokter in het ziekenhuis de 
stoma weer weghalen. Dan is er weer een operatie nodig. Er moet dan 
wel genoeg darm over zijn om alles weer goed aan elkaar te kunnen 
maken.



Darmkanker

De dokter haalt het zieke deel van de darm weg. Dit gebeurt tijdens een 
operatie. De dokter maakt een opening in je buik. 
Door deze opening haalt de dokter het laatste stuk van de darm naar buiten. 
De darm wordt vastgehecht op de buik. Dit is een stoma. 

Zo werkt een stoma
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Als je een stoma hebt, ga je niet meer naar de wc om te poepen. 
Je poep komt vanzelf uit je stoma in een zakje dat op de huid is geplakt. 
Dat heet een stomazakje. 
Als het stomazakje vol zit, maak je het zakje leeg. Of plak je een nieuw 
zakje op je huid. 

Veel mensen schrikken als ze horen dat ze een stoma krijgen. Dat is niet gek. 
De meeste mensen wennen snel aan hun stoma. Met een stoma kun je 
goed leven.



 

 
 

 

 
 

 

Bij HIPEC krijg je warme chemo in de buik tijdens de operatie. 

Wat er gebeurt bij een HIPEC-behandeling:

1. Je hebt kanker ergens in de buik.

2. Bij de operatie maakt de dokter een lange snee in de buik.

3. De dokter verwijdert de kanker zoveel mogelijk.

4. De dokter verwijdert meestal ook een orgaan of een deel ervan.

2. Soms krijg je een stoma voor een tijdje of voor altijd.

5. Dan spoelt de dokter de open buik met warme vloeistof.

2. Dit is de chemo-therapie.

6. Daarna wordt de vloeistof weer uit de buik gehaald.

7. Als laatste wordt de buik dicht gemaakt.

8. Je wordt wakker met slangetjes in je lichaam.

2. De slangetjes gaan er later weer uit. 

operatie chemo-therapie



Bij HIPEC komt de chemo in hoge dosis

direct bij de kankercellen in de buik.

De chemo komt niet overal in het lichaam.

Je hebt daarom minder bijwerkingen.

Na de operatie zijn er gevolgen. 

Deze zijn voor iedereen anders.

Bespreek met de dokter of verpleegkundige

wat de gevolgen zijn. Stel deze vragen:

• Hoe lang je in het ziekenhuis moet blijven.

• Hoe lang je na de operatie nog pijn hebt.

• Wat je zelf kan doen om je beter te voelen.

• Welke veranderingen verdwijnen en welke blijven. 

Voorbeelden van veranderingen zijn:

• Maag en darmen werken minder goed dan normaal.

• Je hebt een groot litteken op je buik.

Wil je meer weten of wil je praten met andere mensen:

- Gynaecologische kanker (vrouwenkanker): www.olijf.nl

- PMP: www.zeldzamekankers.nl/pseudomyxoma-peritonei-pmp

- Darmkanker: www.stichtingdarmkanker.nl

- Maagkanker: www.spks.nl

na de operatie


