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LMet wie kan ik erover 

praten?

Zoekt u hulp of andere informatie?
Hebt u er behoefte aan om uw hart eens te luchten?
Zoekt u informatie over een type kanker of de
behandelingsmogelijkheden?
Wilt u weten hoe u op een dienst van Stichting
tegen Kanker een beroep kunt doen?

Bel dan gratis en anoniem naar Kankerinfo (van 
maandag tot vrijdag van 9u00 tot 18u00). 
Professionele hulpverleners (artsen, psychologen,
verpleegkundigen en maatschappelijk assistenten)
nemen er de tijd voor iedereen die met kanker
geconfronteerd wordt.

Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
T. 02 733 68 68
info@kanker.be - www.kanker.be 
Steun ons: IBAN: BE45 0000 0000 8989 - BIC: BPOTBEB1

Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker

Kankerinfo
VOOR AL UW VRAGEN OVER KANKER

0800 15 802
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Inleiding 

Sommige vormen van kanker zoals leukemieën, 
lymfomen en myelomen behandelt men met een 
transplantatie van zogeheten hematopoëtische 
stamcellen. Hematopoëse betekent bloedvorming, 
de hematopoëtische stamcellen zijn de stamcellen 
van het bloed en het beenmerg. 

Vroeger sprak men in dat verband van een beenmerg-
transplantatie. In deze brochure ontdekt u in grote 
lijnen wat een hematopoëtische stamceltransplantatie 
is, voor wie dit type van behandeling nuttig is en hoe 
ze verloopt.
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De basiselementen van een
hematopoëtische stamcel-
transplantatie

Het principe van een dergelijke transplantatie is 
eenvoudig: het beenmerg van sommige patiënten is 
ziek en moet vervangen worden door gezond been-
merg. Ondanks de benaming gaat het hier niet om een
chirurgische ingreep zoals bij een orgaantransplan-
tatie, maar eerder om een vorm van bloedtransfusie. 
Een transfusie die bijzonder complex is (dit leggen we
verder in deze brochure uit), want het gaat niet om een
transfusie van enkel de bloedplaatjes of rode bloed-
lichaampjes, maar wel van cellen die in staat zijn om 
alle bloedcellen te herstellen, met inbegrip van de witte.

Er zijn 3 basiselementen nodig voor deze aanpak:
• Een ontvanger: de patiënt
• Een donor: een compatibel persoon (broer, zus, 

ouder of vrijwillige donor uit een nationaal, Europees 
of wereldwijd register. Soms kan de donor ook de 
patiënt zelf zijn.)

• Een transplantaat: de bron van de hematopoëtische 
stamcellen 

Om de compatibiliteit tussen donor en ontvanger na
te gaan, vergelijkt men eerst de histocompatibiliteits-
antigenen (ook wel het ‘HLA-systeem’ genoemd). Deze
antigenen komen voor op het oppervlak van zowat alle
cellen in ons lichaam en ze zijn bij elk van ons 
verschillend. 

Het HLA-systeem staat in voor het herkennen van alles 
wat niet eigen is aan ons lichaam (virussen, bacteriën, 
parasieten, zieke cellen). Zodra het systeem deze 
indringers identificeert, start het een immuunreactie 
om ons lichaam te verdedigen. Bij een hematopoëtische 
stamceltransplantatie zal het HLA-systeem van de 
ontvanger het HLA-systeem van de donor identificeren. 
Als er geen enkel verschil ontdekt wordt, zal de donor 
het transplantaat accepteren.

Enkele definities om mee te 
beginnen 

Het beenmerg is een weefsel binnenin onze beenderen.
Hier worden de hematopoëtische stamcellen 
geproduceerd. Deze stamcellen kunnen zich 
vermenigvuldigen en evolueren naar witte bloedcellen, 
rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes. Alle cellen van
het perifere bloed (het bloed dat vrij in de bloedbaan 
circuleert) ontstaan uit de hematopoëtische stamcellen.
 
Deze stamcellen bevinden zich normaal gezien in het
beenmerg, vooral in ons bekken, ruggenwervels, ribben,
borstbeen en schedel. Na een rijpings- en differentiatie-
proces worden de bloedcellen vrijgegeven in de 
bloedbaan. 

• Rode bloedlichaampjes (of erytrocyten) vervoeren 
zuurstof van de longen naar de verschillende 
weefsels en organen. 

• Witte bloedcellen (of leukocyten) sporen ziekte-
verwekkers als bacteriën en virussen op en 

 vernietigen ze. Witte bloedcellen beschermen ons
 dus tegen verschillende infecties en elimineren 

tegelijk beschadigde en dode cellen uit onze weefsels. 
Op die manier dragen ze bij tot wondgenezing. 

 Er zijn 3 types witte bloedcellen: de granulocyten, 
lymfocyten en monocyten. 

• Bloedplaatjes (of trombocyten) zijn betrokken bij
 de stolling van het bloed. Als er een bloedvat breekt
 (wonde, interne bloeduitstorting), blijft het bloed-
 verlies beperkt dankzij de plaatjes.

Opgelet: het beenmerg is niet hetzelfde als het ruggen-
merg. Dit laatste is een uitloper van het centrale 
zenuwstelsel en bevindt zich binnenin de wervelkolom. 
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Verschillende types 
transplantatie

Er zijn 3 soorten hematopoëtische stamceltransplantatie:

• De autologe transplantatie of autotransplantatie: 
hiervoor gebruikt men stamcellen van de patiënt zelf. 
Deze worden afgenomen op het moment waarop de 
effecten van de ziekte zoveel mogelijk afgezwakt zijn. 

• De allogene transplantatie of allotransplantatie: 
hiervoor gebruikt men stamcellen van een 
compatibele donor, bij voorkeur een verwante donor 
(broer of zus). Is er geen verwante donor, dan kunnen 
ook stamcellen van een compatibele donor zonder 
verwantschap gebruikt worden. 

• Syngene transplantatie of isotransplantatie: 
de stamcellen worden geoogst bij de eeneiige 
tweelingbroer of -zus van de patiënt.

Nood aan een uiterst 
gespecialiseerde medische 
omkadering

Een hematopoëtische stamceltransplantatie is een 
complexe ingreep die niet volledig risicoloos is. Voor de
artsen overgaan tot de effectieve transplantatie, zal
men het zieke beenmerg vernietigen met hoge 
dosissen chemotherapie of met radiotherapie over 
heel het lichaam. Dit noemt men ‘pre-transplantatie 
voorbereiding’. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk 
kankercellen te elimineren voor de transplantatie. 

Doordat de patiënt geen functionerend beenmerg 
meer overhoudt, is hij of zij uiterst gevoelig voor
infecties. Zolang de hematopoëtische stamceltrans-
plantatie niet aanslaat, moet de patiënt zorgvuldig 
beschermd worden tegen infecties. Een patiënt zal dan 
ook gedurende heel die periode in een steriele ‘bel’ 
moeten verblijven.

De behandeling met en nazorg van een hematopoëtische 
stamceltransplantatie vereisen een zeer specifieke 
kennis van zaken. Daarom wordt ze enkel in 
gespecialiseerde ziekenhuizen uitgevoerd, door een 
team uiterst gekwalificeerde gezondheidsprofessionals. 
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Voor de ontvanger gebeurt de hematopoëtische 
recuperatie (het opnieuw aanmaken van bloedcellen) 
meestal sneller met deze techniek in plaats van via 
een beenmergtransplantatie. De methode die gebruikt 
maakt van het perifere bloed houdt dan ook minder 
risico’s in op bijwerkingen na de transplantatie. 

Uit navelstrengbloed: het bloed van pasgeboren 
baby’s bevat van nature veel hematopoëtische stam-
cellen. Het bloed dat in de navelstreng zit, heeft de 
pasgeborene niet meer nodig. Dat bloed kan dus 
afgenomen worden zonder enig gevaar voor de baby.
Hoewel de hoeveelheid beschikbaar bloed niet zeer
hoog is (80 tot 200 ml), kan het gebruikt worden als
transplant voor de hematopoëtische stamceltrans-
plantatie. 

Een bijzondere eigenschap van stamcellen uit navel-
strengbloed is dat zij niet helemaal immunocompetent 
zijn. Dat wil zeggen dat de cellen nog niet ten volle 
ontwikkeld zijn wat betreft hun immunologische 
eigenschappen. Daardoor kan navelstrengbloed 
gebruikt worden in situaties waarin de donor en 
de ontvanger niet helemaal compatibel zijn wat 
betreft hun HLA-systeem, zonder dat de risico’s op 
immunologische complicaties (‘graft versus host’-
reactie, zie verder in deze brochure) verhoogd worden.

In ons lichaam vindt u op verschillende plaatsen hemato-
poëtische stamcellen: in het beenmerg, het perifere bloed 
en het bloed uit de navelstreng van pasgeboren baby’s. 

Uit het beenmerg: het afnemen gebeurt onder algemene 
verdoving en duurt ongeveer 1.30 u. De stamcellen 
komen uit de beenderen van het bekken. Artsen nemen 
net zoveel cellen af als nodig is voor een normaal herstel 
van het beenmerg van de ontvanger na de transplantatie. 
Gemiddeld gaat het om ongeveer 10 à 20 ml voor 
elke kilo die de ontvanger weegt. De belangrijkste 
ongemakken hebben te maken met de anesthesie 
(verdoving) en pijn op de plaats van de afnamepunctie. 
Vandaag probeert men steeds vaker de stamcellen uit het 
perifere bloed te halen, zodat een punctie niet nodig is.

Uit het perifere bloed: indien de artsen de stamcellen 
uit het perifere bloed willen halen, krijgt de patiënt eerst
een geneesmiddel toegediend, een zogeheten groei-
factor (in dit geval G-CSF of Granulocyte Colony 
Stimulating Factor). Deze behandeling stimuleert tijdelijk 
de productie van stamcellen. Vanuit het beenmerg 
komen deze terecht in de bloedstroom. In het algemeen 
veroorzaakt deze behandeling voorbijgaande pijnen in
de beenderen door de stimulering van het merg. De 
circulerende stamcellen worden uit het bloed gehaald 
met behulp van een speciaal toestel dat werkt als een 
‘cellenscheider’. Die procedure heet cytaferese en is 
gebaseerd op het principe dat niet alle cellen hetzelfde 
gewicht hebben. Daardoor kunnen de witte bloedcellen, 
rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes met behulp van
middelpuntvliedende kracht van elkaar gescheiden 
worden. Stamcellen zullen zich dan tussen de witte 
bloedcellen bevinden. 

Het afnemen van stamcellen duurt over het algemeen 
een halve dag. Soms moet het procedé enkele dagen 
na elkaar uitgevoerd worden, totdat er voldoende 
stamcellen zijn voor de transplantatie.

Waar komen hematopoëtische 
stamcellen vandaan?
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Een nadeel is wel dat de transplants minder hemato-
poëtische stamcellen bevatten dan beenmerg dat bij
een volwassen donor afgenomen wordt. Daarom 
gebruikt men de techniek vooral bij kinderen met 
kanker. Er zijn ongeveer 5 keer minder stamcellen 
nodig voor een transplantatie bij een kind van 10 kg 
dan bij een individu van 50 kg. 

Belangrijkste indicaties  

Patiënten met een bloedkanker die een hoog risico op 
recidief vertonen, of die hervallen zijn, kan men een
hematopoëtische stamceltransplantatie voorstellen. We 
kunnen de voornaamste indicaties samenvatten als volgt:

Autotransplantatie:
• maligne non-Hodgkinlymfoom met een of meerdere  
 slechte prognosefactoren;
• multipel myeloom bij patiënten jonger dan 65;
• bepaalde acute myeloide leukemieën;
• herval bij de ziekte van Hodgkin.

 Allotransplantatie:
• acute en lymfoblastische leukemieën;
• chronische myeloide leukemieën die moeilijk te 

controleren zijn met tyrosine kinase inhibitoren (dit 
zijn antikankermiddelen zoals Imatinib of Glivec®);

• myelodysplastische syndromen;
• myeloproliferatieve syndromen;
• terugkerende bloedkanker na autotransplantatie.

De autotransplantatie 

Principe
Een autotransplantatie bestaat uit het afnemen van 
stamcellen bij een patiënt, om deze opnieuw in te 
spuiten na een intensieve chemo- of radiotherapie. 
De intense behandeling dient om alle achterblijvende 
tumorcellen te vernietigen die bestand zijn tegen 
conventionele behandelingen.

Bij de autotransplantatie zijn de donor en de ontvanger 
dus dezelfde persoon. 

Verloop
Een autotransplantatie gebeurt in 3 stappen:
• Eerst is er de afname van hematopoëtische stam-

cellen bij de patiënt. Dit gebeurt op een moment 
waarop het gezwel zo klein mogelijk is (complete 
remissie na chemotherapie). Meestal gebeurt deze 
afname dan ook net na een chemotherapiecyclus, 
en na toediening van een groeifactor (G-CSF). De 
cellen worden het vaakst gewonnen uit het perifere 
bloed en zelden uit het beenmerg. Het bloed- of 
beenmergtransplantaat wordt bewaard in vloeibaar 
stikstof.
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• Daarna gaat men over tot de vernietiging van de
 tumorcellen in het lichaam van de patiënt met
 behulp van een intensieve chemo- of radiotherapie-

kuur.  
• Ten slotte transplanteert men het transplantaat, 

na ontdooiing ‘au bain marie’, via een eenvoudige 
perfusie (inbrengen in de bloedbaan). Het duurt 
ongeveer twee à drie weken vooraleer het beenmerg 
opnieuw voldoende gezonde bloedcellen aanmaakt.

 Tijdens deze periode is de patiënt bijzonder vatbaar 
voor infecties en daarom zijn bijzondere voorzorgen 
een noodzaak. Gewoonlijk krijgt de patiënt in deze 
fase van de behandeling regelmatig transfusies met 
bloed en bloedplaatjes.

De voordelen
Bij een autotransplantatie is er geen risico op afstoting 
van het transplantaat omdat de patiënt zijn eigen 
cellen ontvangt. De witte bloedlichaampjes zullen het 
transplantaat niet als lichaamsvreemd beschouwen 
en zullen niet proberen het te vernietigen. Daardoor 
kan de patiënt sneller herstellen en zal hij geen anti-
afstotingsmiddelen moeten innemen. 

Ongemakken en mogelijke complicaties
Hoewel er geen risico op afstoting is, is de auto-
transplantatie niet zonder risico. Een van de nadelen 
van de autotransplantaties is dat zij niet genieten 
van het graft-versus-leukemie effect (zie verder bij 
allotransplantaties) en dus blootgesteld zijn aan een 
hoger risico op herval dan bij allotransplantaties. Het 
risico op herval is dus verre van verwaarloosbaar. 
Bovendien vernietigen de intensieve behandelingen 
(om de kankercellen te vernietigen die aan eerdere 
behandelingen ontsnapt zijn) het immuunsysteem. 
Totdat het beenmerg opnieuw optimaal functioneert, 
loopt de patiënt risico op complicaties door infecties 
en complicaties door de toxiciteit van de chemo- en 
radiotherapie.

Allotransplantatie  

Principe
Bij een allotransplantatie gebruikt men hemato-
poëtische stamcellen van een compatibele donor.
Door middel van een vergelijking van de histocompa-
tibiliteitsantigenen (HLA-systeem) op de cellen van de 
donor en van de patiënt ontdekt men of een donor al 
dan niet compatibel is. Deze antigenen komen voor op
het oppervlak van zowat alle cellen in ons lichaam, 
maar ze zijn bij elk van ons verschillend. Enkel bij 
eeneiige tweelingen is het HLA-systeem identiek. Bij 
hen krijgt de procedure daarom een andere naam: 
een syngene transplantatie.

Het histocompatibiliteitssysteem (HLA) zorgt ervoor  
dat de cellen van de donor en de ontvanger elkaar 
herkennen en al dan niet accepteren. Bij een stamcel-
transplantatie moeten donor en ontvanger dan ook 
een bijna identiek HLA-systeem hebben. 

De cellen worden bij de donor ofwel uit zijn beenmerg 
ofwel uit zijn perifeer bloed geoogst. Een andere 
mogelijkheid voor een allotransplantatie is om 
cellen uit ingevroren navelstrengbloed van een 
navelstrengbloedbank te gebruiken. 

De cellen worden vervolgens via transfusie bij de 
patiënt ingebracht. Daar zullen ze in een tijdspanne 
van enkele dagen het beenmerg van de patiënt 
koloniseren en vervangen. Binnen enkele weken zal 
het immuunsysteem van de donor het oorspronkelijke 
immuunsysteem van de patiënt vervangen.
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De compatibiliteit
De meeste hematopoëtische stamceltransplantaties 
gebeuren met behulp van een donor uit de familie 
van de patiënt, met een identiek HLA-systeem. De 
enige personen met deze eigenschap zijn mensen 
die hetzelfde genetische patrimonium als de patiënt 
hebben kunnen ontvangen. Dat wil dus zeggen: een 
broer en/of zus met dezelfde ouders als de patiënt. De 
kans op compatibiliteit ligt dan op 25%. De kans om 
een compatibele donor te vinden binnen de familie 
neemt toe met het aantal broers en zussen binnen één 
familie. 

Als de cellen van een niet-verwante maar wel 
compatibele donor gebruikt worden, is er heel wat 
meer tijd nodig (meerdere weken tot zelfs maanden) 
om de donor te vinden. Als de transplantatie snel 
uitgevoerd moet worden, is dit dus geen optie.

Gelukkig bestaan er nationale en internationale 
registers van vrijwillige donors, zodat mensen zonder 
verwante compatibele donor ook de kans op een 
transplantatie krijgen. De donors uit deze registers zijn 
bereid om een klein deel van hun stamcellen gratis af 
te staan indien een patiënt met hetzelfde HLA-type 
deze nodig heeft. Er zijn 23 miljoen vrijwillige 
donoren in heel de wereld. 

Het Belgische register telt ongeveer 60 000 potentiële 
donors en 20 000 eenheden navelstrengbloed. Om 
vrijwillige donor te worden, moet u tussen de 18 en 
50 jaar oud zijn en in goede gezondheid. Met een 
eenvoudige bloedafname bepaalt men uw HLA-typering.

Behandeling van de ontvanger
Voor de stamceltransplantatie krijgt de patiënt een 
intensieve chemotherapie, al dan niet samen met een 
bestraling van het hele lichaam om zoveel mogelijk 
kankercellen te vernietigen. Tegelijk wordt daarmee 
het immuunsysteem voldoende onderdrukt, zodat het 
transplantaat niet afgestoten wordt door de cellen van 
de ontvanger. 

Deze behandeling (die ook wel conditionering genoemd 
wordt) zorgt ervoor dat er praktisch geen bloedcellen 
worden aangemaakt in het beenmerg (ernstige 
beenmergaplasie). Dat leidt tot complicaties als 
bloedarmoede, bloeduitstortingen en infecties.

Deze fase van de behandeling vereist nauwgezette 
omkadering en bijzondere voorzorgen tegen infecties  
(steriele kamer, ontsmetting van het spijsverterings-
kanaal, steriele voeding, antibiotica en antivirale 
middelen).

De patiënt verblijft in een steriele kamer totdat de 
transplantatie aanslaat (3 à 6 weken). 

De aard en ernst van de bijwerkingen van deze 
behandeling hangt af van persoon tot persoon maar 
zijn identiek voor de 2 mogelijke transplantaties  
(auto- en allotransplantatie).
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Mogelijke ongemakken en complicaties
In de eerste maand die volgt op de transplantatie zal 
het nieuwe immuunsysteem zich ontwikkelen. Dat is 
ook de bedoeling. Maar dit is een complex mechanisme 
en het kan bepaalde, soms ernstige complicaties met
zich meebrengen. Vanaf de initiële fase kan het lichaam
van de patiënt het transplantaat niet accepteren en 
daarom afstoten. Dat gebeurt bij minder dan één geval 
op honderd. Soms probeert men dan een tweede trans-
plantatie met andere kenmerken.

Een frequentere bijwerking is een belangrijke activatie 
van het immuumsysteem van de donor. Dat kan de 
gezonde cellen van de patiënt beginnen aanvallen. Dat
heet de graft versus host-ziekte (transplant versus
ontvanger) of GVHD (de D komt van het Engelse woord 
voor ziekte, disease) en wordt veroorzaakt door een 
onvolledige compatibiliteit van donor en ontvanger. 
De GVHD treedt op bij ongeveer 50% van de
gevallen van allotransplantatie met een verwante 
donor en bij ongeveer 80% van de transplan- taties 
met een niet-verwante donor.  

De GVHD manifesteert zich op twee manieren:
• acute GVHD: komt meestal voor de 100ste dag 

na de transplantatie voor. Meestal tast de ziekte 
volgende organen aan: de huid (uitslag), het 
spijsverteringssysteem (diarree), de lever (geelzucht), 
maar ook de longen (interstitiële pneumonitis).

 Er zijn 4 niveaus, naargelang de ernst van de letsels. 
De meest ernstige GVHD’s, niveau 4, houden een 
belangrijk risico op overlijden in.

• chronische GVHD: komt meestal meer dan 100 
dagen na de transplantatie voor. Er kan een acute 
GVHD aan voorafgaan. De chronische  GVHD kan  
bijna elk orgaan aantasten, zoals de huid, de 
slijmvliezen en de lever.

Om een GVHD te voorkomen, krijgen patiënten 
systematisch 6 tot 12 maanden lang een immuunonder-
drukkende behandeling voorgeschreven (cyclosporine 
of tacrolimus).

De voordelen
Na een allotransplantatie zijn de T-lymfocyten (een 
bepaalde soort witte bloedcellen) van de donor in 
staat om de eventueel achtergebleven tumorcellen 
te vernietigen. Dat heet het ‘graft versus leukemia’-
effect (GVL) en het vermindert de kans op herval. Dit 
GVL-effect komt enkel voor bij allotransplantaties. 
Bij autotransplantaties zijn de immuuncellen van de 
patiënt zelf namelijk ‘gewend’ aan de tumorcellen, 
waardoor deze er niet tegen kunnen reageren.

Men kan het effect versterken door transfusie 
van T-lymfocyten van de donor. Deze aanpak 
kan in bepaalde gevallen leiden tot een nieuwe 
volledige remissie indien er een herval is geweest 
na de transplantatie, maar dan is er wel een niet 
verwaarloosbaar risico op een acute GVH-reactie. 
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Conclusie 

We hebben de afgelopen 10 jaar aanzienlijke vooruit- 
gang geboekt op het gebied van hematopoëtische 
stamceltransplantaties. Beenmerg afnemen door 
middel van puncties gebeurt tegenwoordig bijna niet 
meer, stamcellen worden nu meestal afgenomen uit 
het perifere bloed na toediening van de groeifactor 
G-CSF. 

Navelstrengbloed vormt een interessante optie, omdat 
daaruit verkregen stamcellen relatief onvolgroeid zijn 
op het gebied van hun immuunsysteem.
En daarom zijn transplantaties mogelijk zelfs indien de 
compatibiliteit tussen donor en ontvanger op gebied 
van HLA-typering niet perfect is. Er blijft nog wel een 
nadeel: omdat er maar weinig bloed kan geoogst
worden uit een navelstreng, kan een volwassene van
meer dan 50 kg er niet altijd mee behandeld worden. 
Om dat op te lossen, zoeken wetenschappers naar 
manieren om stamcellen uit navelstrengbloed te  
vermenig vuldigen (celcultuur), om grotere hoeveel-
heden ter beschikking te hebben, of om 2 bloedsoorten 
van verschillende navelstrengen te combineren.

Verder is het essentieel dat nationale en internationale 
navelstrengbloedbanken – eigenlijk een gecentraliseerd 
systeem om cellen te conserveren – verder uitgebouwd 
worden. Zo is het mogelijk om zelfs bij erg zeldzame 
HLA-groepen een donor te vinden. 

De minitransplantatie

Sinds enkele jaren is er een nieuwe techniek voor 
hematopoëtische stamceltransplantatie, de zogeheten 
‘minitransplantatie’. Hierbij wordt getracht vooral 
gebruik te maken van het GVL-effect van de lymfocyten 
van de donor die zich in het transplantaat bevinden, 
tegen de kankercellen van de ontvanger.

Een minitransplantatie maakt geen gebruik meer van 
intensieve chemotherapie, noch van hoog gedoseerde 
radiotherapie van het hele lichaam voor de trans-
plantatie. 

Artsen transplanteren hematopoëtische stamcellen 
na een beperkte chemotherapie en/of radiotherapie 
die aangevuld wordt met een immuunonderdrukkende 
behandeling. Dankzij deze techniek kan men de  
bijwerkingen van de behandeling en de hospitalisatie-
duur verminderen. Er kunnen ook lymfocyten van de 
donor geïnjecteerd bij de ontvanger, indien nodig op 
enige afstand van de plaats van transplantatie.

De minitransplantaties worden beter verdragen en 
kennen een lagere directe sterfte. Zo kunnen oudere 
patiënten of patiënten met een minder goede fysieke 
conditie toch ook een allotransplantatie ondergaan. 

Toch zijn ook hiermee niet alle problemen van de baan,  
omdat het risico op GVH even groot is als bij een 
klassieke transplantatie.  
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Nog enkele tips

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een vaak voorkomende bijwerking
van kanker en/of van de kankerbehandelingen. Deze
vermoeidheid verdwijnt meestal na het einde van de
behandelingen. Soms echter hebben patiënten er
nog lang nadien last van. Praat erover met uw arts
en medisch team, ze kunnen u helpen om de effecten
ervan tegen te gaan.

Een gebrek aan activiteit is een van de vele mogelijke
oorzaken van deze vermoeidheid. Daarom stelt
Stichting tegen Kanker Rekanto voor, een bewegings-
programma aangepast aan patiënten tijdens hun 
behandeling of tot een jaar na het einde van de 
behandelingen. Het programma geeft u meer
energie, waardoor de dagelijkse inspanningen terug
vlotter zullen verlopen. Meer informatie vindt u op  
www.rekanto.be.

Pijn verlichten

Er is geen pijn die specifiek geassocieerd kan worden
met kanker, aangezien het niet de tumor zelf is die
pijn doet, maar zijn effect op de andere weefsels
(samendrukken, binnendringen, …).
Pijn kan en moet behandeld worden. Het is belangrijk
de pijn exact te beschrijven aan de arts of het
verzorgend personeel zodat zij de behandelingen
kunnen aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Volg
altijd precies hun aanbevelingen, zeker wat betreft
de voorgeschreven dosis pijnstillers.

Blijven eten en ervan genieten

Bij kanker is het vooral belangrijk gewichtsverlies,
of –toename, te vermijden en te genieten van eten. 
Probeer daarom uw eigen eetgewoonten aan te 
houden. Volg zeker niet op eigen initiatief een
zogezegd antikankerdieet. De werkzaamheid ervan
is verre van bewezen en u loopt het risico uw lichaam
te verzwakken. Wees ook voorzichtig met het nemen
van voedingssupplementen. Sommige kunnen
neveneffecten van de behandeling versterken of de
goede werking ervan verstoren.

Merkt u veranderingen in uw gewicht? Maakt de
behandeling en haar nevenwerkingen het moeilijk
uw eetpatroon aan te houden? Heeft u vragen
over voeding(supplementen)? Vraag het advies
van de diëtist op de afdeling oncologie. Stichting
tegen Kanker biedt verder heel wat tips en een
adressengids met oncodiëtisten op haar website
www.kanker.be/voeding-bij-kanker.

Het belang van de vertrouwensrelatie 
met uw verzorgers

Deze brochure geeft zeker geen antwoord op alle
vragen die u zich stelt en die u zich nog zult stellen
tijdens uw ziekte. Dat was ook niet de bedoeling.
U zal heel wat professionals ontmoeten vanaf nu:
artsen, verpleegkundigen en anderen. Aarzel nooit
hen vragen te stellen en blijf uw vragen herhalen tot
u een bevredigend antwoord heeft gekregen. Het
is absoluut noodzakelijk een echte dialoog met hen
op te bouwen. Zo zult u samen met hen en in alle
vertrouwen beslissingen kunnen nemen tijdens uw
behandeling.
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Op www.kanker.be vindt u:

• bijkomende informatie over de ziekte, de 
behandelingen, de bijwerkingen

• tips om beter om te gaan met uw ziekte: 
voeding, schoonheid enz.

• de gegevens van al onze 
patiëntbegeleidingsdiensten

• heel wat brochures en folders die u kunt 
bekijken en/of bestellen

U kunt onze publicaties ook bestellen bij 
Kankerinfo (0800 15 802) of op onze website 
kanker.be/publicaties.

Importance d’une relation de
confiance avec ceux qui vous soignent

Cette brochure n’a pas, et de loin, répondu à 
toutes les questions que vous vous posez ou que 
vous vous poserez au fil de l’évolution de votre 
maladie.
Ce n’était pas son but.

Par ces explications générales, nous avons essayé 
de vous faire mieux comprendre les aspects 
principaux de la maladie et des traitements. Vous
êtes ainsi mieux à même de poser les questions
qui vous préoccupent à votre médecin. Lui seul
est en mesure de vous préciser l’évolution de
votre cas.

Encore faut-il vous souvenir que la médecine 
n’a pas toujours des réponses absolues à toutes 
les questions, puisqu’un patient n’est jamais 
entièrement comparable à son voisin.

N’hésitez cependant jamais à interroger votre 
médecin et, si nécessaire, à répéter vos questions
jusqu’à obtenir une réponse compréhensible…
Cela vous aidera à construire un véritable 
dialogue, bien nécessaire pour faire face à la 
maladie, et à prendre de commun accord ou en 
toute confiance les décisions qui s’imposent.

Stichting tegen Kanker:  
één missie, drie doelstellingen

Stichting tegen Kanker heeft slechts één  
ambitie: zoveel mogelijk vooruitgang maken in  
de strijd tegen kanker.

Om dat mogelijk te maken werken we op  
drie niveaus:

 • Wij financieren het kankeronderzoek in  
België 
Om de genezingskansen te verhogen, 
financieren wij het werk van onderzoekers 
in de grote onderzoekscentra in ons land, 
voornamelijk universiteiten.

 • Wij bieden sociale begeleiding, financiële 
steun en informatie aan patiënten en hun 
naasten 
Om de levenskwaliteit van mensen met  
kanker te verbeteren, bieden wij informatie, 
sociale hulp en ondersteuning aan 
personen met en na kanker en hun naasten.

 • Wij promoten een gezonde levenswijze, 
preventie en opsporing door het breed 
verspreiden van wetenschappelijk 
gevalideerde informatie 
Om het risico op kanker te verminderen, 
moedigen wij het publiek aan om een 
gezonde levenswijze aan te nemen en deel 
te nemen aan opsporingsprogramma’s. 
Daarom verspreiden wij op brede schaal 
wetenschappelijk gevalideerde informatie.

Het belang van goede moed

Na het einde van een kankerbehandeling voelt men
tegenstrijdig genoeg vaak een grote leegte: men
verliest het vaak warme contact met het zorgteam
en men krijgt geen goedbedoelde aanmoedigingen
meer. U moet terug aarden in het “gewone” leven,
soms terug beginnen werken, en toch voelt u zich als
een schipbreukeling na een avontuur dat moeilijk te
beschrijven valt.
Als u het lastig heeft, hou het dan niet allemaal voor
uzelf. Praat erover met een naaste, iemand van het
zorgteam, met een psycholoog of met de leden van
een patiëntvereniging.

Binnen het kader van het Nationaal Kankerplan heeft
u recht op gratis psychologische ondersteuning in
het ziekenhuis. Stichting tegen Kanker biedt ook
bijkomende psychologische coaching aan (zie
www.kanker.be of Kankerinfo op 0800 15 802).


