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Sarcomen zijn kankersoorten 
die ontstaan vanuit het steun- 
en bindweefsel en daarom ook 
wel weke-delen-kanker worden 

genoemd. Het Antoni van 
Leeuwenhoek is een van de weinige 
expertisecentra in Nederland voor 

de behandeling van sarcomen. 

1.175 
Mensen kregen in 2018 de 

diagnose sarcoom.

MEER 
DAN 50
soorten sarcomen bestaan er. 

De meest voorkomende: GIST 

(Gastro Intestinale Stroma 

Tumoren; een kwaadaardige 

tumor uit de bindweefsellaag 

van het maagdarmstelsel), 

LMS (Leiomyosarcoom; een 

kwaadaardige tumor van 

gladde spiercellen, onder 

andere voorkomend in de 

baarmoeder, de huid en de 

bloedvaten), LPS (Liposar-

coom; kwaadaardige tumor 

van vetcellen), UPS (Undif-

ferentiated Pleiomorphic 

Sarcoma, oftewel: ongediffe-

rentieerd pleiomorf sarcoom; 

een zeldzame, kwaadaardige 

tumor in het bot of in bind-

weefsel).

CHEMOSPOELING
Geïsoleerde ledemaatper-

fusie is in het Antoni van 

Leeuwenhoek een reguliere 

behandeling, waarbij een 

hoge dosis chemothe-

rapie door het been of 

de arm wordt gespoeld. 

Deze behandeling kan bij 

een sarcoom in been of arm 

een amputatie voorkomen. 

‘Omdat sarcomen zó 
verschillend zijn, brengen 

we de precieze mutatie 
in kaart en is onze 
behandeling echt op de 

persoon aangepast’
 

Dr. Winan van Houdt, 

chirurg-oncoloog

EERSTE AFSPRAAK
Die kan vaak binnen 1 week 

worden gemaakt. De start 

van een eventuele behande-

ling volgt na 1 tot 4 weken. 

Meer info over sarcomen, 

behandelmethodes, wacht-

tijden en resultaten? Kijk 

op: avl.nl/kankersoorten/

sarcomen

Sarcomen kunnen voorkomen 
in spieren, zenuwen, vet, 

bloedvaten, kraakbeen en 
het weefsel tussen organen. 
Er zijn sarcomen die snel en 

agressief uitzaaien en soorten 
die langzaam groeien en 

niet of nauwelijks uitzaaien. 
Sarcomen komen voor op alle 

leeftijden, dus ook op jonge 
leeftijd, met een piek rond de 
leeftijd van 50-60 jaar. Waar-

door sarcomen ontstaan is 
onbekend. Soms spelen (zeld-
zame) erfelijke aandoeningen 

een rol. Meestal geven 

ze pas in een laat stadium 
klachten, omdat ze, tussen 
andere weefsels gelegen, 
vaak pas laat druk op orga-
nen, bloedvaten of zenuwen 
geven. Bij minder diep gelegen 
sarcomen is de meest voorko-
mende klacht een zwelling of 
bult die groeit. Het stellen van 
een diagnose kan bij sarcomen 
langer duren dan bij andere 
kankersoorten. Dit komt 
door een enorme variatie in 
subtypes en de verschillende 
plekken in het lichaam waar 
sarcomen voorkomen.

SARCOMEN

PATIËNTTEVREDENHEID  
Hoe waarderen patiënten 

met sarcomen de zorg 

van het Antoni van  

Leeuwenhoek? 
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Totaalcijfer 

over 2017: 8.5

DESKUNDIGHEID

1 WEEK
Is ongeveer de wachttijd 

voor een second opinion.

DE BEHANDELING
bestaat uit chirurgie, radio-

therapie en behandeling 

met medicatie (targeted 

therapie en chemotherapie), 

maar verschilt erg per  

sarcoomtype.


