
 
 

DJE Zeldzaam – lijst met diagnoses 
 

 

 

ACTHoom 

acute lymfatische leukemie (ALL) 

acute myeloïde leukemie (AML) 

adnexkanker    

alvleesklierkanker (niet: adenocarcinoom van alvleesklier) 

anuskanker        

asbestkanker 

baarmoederhalskanker  

baarmoederkanker (niet: adenocarcinoom van baarmoeder) 

bijholtekanker       

bijnierkanker 

borstkanker bij mannen       

botsarcoom        

bottumor 

brughoektumor         

carcinoid syndroom 

chronische myeloide leukemie (CML) 

cutaan T-cel lymfoom 

desmoid tumor 

diffuus B-cel lymfoom (DLBCL) 

dunnedarmkanker 

eierstokkanker  

embryonale tumor van centrale zenuwstelsel        

essentiele trombocytose 

folliculair B-cel lymfoom (FL) 

galblaaskanker 

galwegkanker  

ganglioneuroblastoom     

gastrinoom 

gastro-intestinale stromatumor 

gehoorgangcarcinoom 

glioom 

glucagonoom 

GRHoom 

grootcellig neuroendocrien carcinoom  

hepatoblastoom 

hersentumor 

histiocytose 

hodgkin lymfoom (HL) 

huidlymfoom 

hypofarynxkanker       

hypofysetumor 

inflammatoir carcinoom 



 
 

insulinoom 

kaposisarcoom 

keelholtekanker 

keelkanker 

kiemceltumor 

kleincellig B-cel lymfoom 

kleincellig neuroendocrien carcinoom 

laaggradig B-cel lymfoom  

larynxkanker 

leverkanker  

lipkanker  

luchtpijpkanker 

lymfoblastaire leukemie 

lymfoblastair lymfoom 

maagkanker (niet: adenocarcinoom van maag) 

mantle cel lymfoom (MCL) 

medullair carcinoom 

melanoom van de slijmvliezen 

meningioom 

merkelcelcarcinoom 

mesothelioom 

middenoorkanker 

mondholtekanker 

mucosaal melanoom 

multiple myeloom 

mycosis fungoides        

myelodysplastisch syndroom (MDS) 

myelofibrose 

myeloproliferatieve aandoening 

nasofarynxkanker       

nefroblastoom 

neuroblastoom  

neuroendocrien carcinoom (NEC)  

neuroendocriene tumor (NET)  

neuskanker 

nierbekkenkanker 

niet lymfatische leukemie 

non-Hodgkin-lymfomen op kinderleeftijd 

odontogene tumor (kwaadaardig) 

olfactorisch neuroblastoom 

oogkanker 

oogmelanoom          

oorkanker (niet: melanoom of huidkanker op oor) 

orofarynxkanker         

ovariumcarcinoom 

ovariumkanker      

Paget van borst      

peniskanker        



 
 

phylodes sarcoom 

placentakanker 

plasbuiskanker 

polycythemia vera 

precursor neoplasie 

primaire tumor onbekend (PTO) 

pseudomyxoma peritonei (PMP) 

retinoblastoom 

ruggenmergtumor 

sarcoom      

schaamlipkanker 

schildklierkanker 

Sézary syndroom 

slokdarmkanker 

somatostatinoom 

speekselklierkanker       

strottenhoofdkanker      

teelbalkanker        

thymoom 

thymuskanker          

tongkanker          

trofoblasttumor van placenta 

tubulair carcinoom 

urineleiderkanker 

vaginakanker 

VIPoom  

wekedelensarcomen       

zaadbalkanker 

zeldzame blaaskanker (alleen: plaveiselcel- en adenocarcinoom van blaas) 

zeldzame dikkedarmkanker (niet: adenocarcinoom van dikke darm) 

zeldzame endeldarmkanker (niet: adenocarcinoom van endeldarm) 

zeldzame longkanker (niet: adeno-, (niet-)kleincellig en plaveiselcelcarcinoom van long) 

zeldzame nierkanker (niet: niercelkanker) 

zeldzame prostaatkanker 

zeldzame rectumkanker (niet: adenocarcinoom van rectum) 

ziekte van Paget (van borst)  
 

*Voor het vaststellen van de doelgroep van de DJE vragenlijst ‘Een zeldzame vorm van kanker: wat is jouw 

ervaring?’, hebben wij de lijst van het ‘Information Network on Rare Cancers’ en het rapport ‘Kankerzorg in beeld: 

zeldzame kanker’ van IKNL geraadpleegd.  


