
 

 
 

 

 
 

 

Dit is pseudomyxoma peritonei (PMP)

Pseudomyxoma peritonei is een zeldzame soort kanker.

De afkorting is PMP.

PMP is niet erfelijk. 

Bij PMP zitten er kankercellen in de buik en op het buikvlies. 

Deze cellen maken veel slijm.

Het buikvlies is een dun vlies aan de binnenkant van de buik. 

Het buikvlies zit ook om alle organen in de buik. 

Bijvoorbeeld om de maag, de lever en de darmen.

maag

milt

dunnedarm

dikkedarm

buikvlies

Dit is het buikvlies Dit is PMP

lever



De cellen kunnen op alle plekken in de buik zitten en daar slijm maken.

PMP groeit meestal langzaam. 

Het slijm in de buik wordt langzaam meer.

Daarom duurt het meestal een tijd tot er klachten komen en de ziekte wordt 

ontdekt.

Na een tijd duwt het slijm tegen organen, bijvoorbeeld de darmen of de 

maag. 

Dat geeft klachten zoals:

• buikpijn

• geen honger of minder honger

• misselijk

• de buik wordt langzaam dikker 

Er zijn verschillende soorten PMP. 

Daarom krijgt niet iedereen dezelfde behandeling.

Samen met je arts beslis je wat de beste behandeling voor jou is.

Wil je meer informatie over PMP? 

Neem dan contact op met: PMP Contactgroep

E-mail: pmpcontactgroep@gmail.com 

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


