Uitleg over de ziekte en
behandelingsmogelijkheden
Informatie voor patiënten met multipel myeloom
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Wanneer de diagnose van multipel
myeloom (ook gekend als de ziekte van
Kahler) wordt gesteld, wekt deze vaak
gevoelens van angst en woede op, net
als bij de diagnose van andere kankers.
Deze gevoelens worden mede in de hand
gewerkt door een tekort aan informatie.

Een beter inzicht in uw ziekte en de
behandelingsmogelijkheden, alsook in
de beschikbare middelen om sommige
complicaties te verbeteren en te
voorkomen, is een eerste stap naar een
behandeling en aanvaarding van de
ziekte.

Het leek ons, zorgverleners,
onontbeerlijk om u en uw omgeving de
gelegenheid te bieden de ziekte en
behandeling van myeloom beter te
begrijpen. Dit bevordert de aanpak en
uw dagelijkse omgang met de ziekte.

Deze informatiebrochure is bedoeld om
u een gedetailleerd overzicht te geven
van de ziekte en probeert een antwoord
te geven op de meest gestelde vragen.
Toch blijft elke situatie uniek en uw
hematoloog blijft uw eerste gespreks
partner voor meer gerichte vragen.
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2. Myeloom
2.1 Wat is myeloom?
Myeloom is een kankeraandoening die
ontstaat door een ongecontroleerde
vermenigvuldiging van plasmocyten,
cellen in het beenmerg.
Deze cellen, die deel uitmaken van de
witte bloedcellen, dienen normaal voor
de productie van antilichamen of
immunoglobulinen (Ig) die nodig zijn
voor de bestrijding van infecties.
Immunoglobulinen hebben een
symmetrische structuur die opgebouwd
is uit 2 lange of zware ketens en 2 korte
of lichte ketens. Elke categorie wordt
met een hoofdletter (IgA, IgD, IgE, IgG
en IgM) genoemd naar de lange keten
(A,D,E,G of M). Van de lichte ketens zijn
er 2 soorten: kappa (κ) of lambda (λ). In
een gezond lichaam zijn er allerhande
immunoglobulinen die ons verdedigen
tegen ziektekiemen die zich ooit eerder
in het lichaam bevonden.

Gezond beenmerg
Bij patiënten met myeloom worden soms
grote hoeveelheden van hetzelfde
immunoglobuline gevonden. Bij andere
patiënten, met een korte keten myeloom
of in zeldzame gevallen van een
myeloom dat geen eiwitten afgeeft,
worden er geen afwijkende monoklonale
eiwitten teruggevonden.
Om deze eiwitten of antilichamen op te
sporen is een specifieke bloedafname
nodig. Niet elke bloedafname (die door
uw huisarts werd verricht) spoort deze
aandoening op.

Witte bloedcellen
(B-cellen)

Plasmacellen

Normale antilichamen
of immunoglobulinen

Plasmacellen

Myeloomcellen
(abnormale plasmacel)

M-proteïnen

Antilichaam of immunoglobine
Het beenmerg is een sponsachtig
weefsel in de voornaamste beenderen
van het lichaam. In dit beenmerg worden
drie soorten bloedcellen geproduceerd:
Lichte
keten
Zware
keten
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Witte bloedcellen
(B-cellen)

Multipel myeloom

• Rode bloedcellen bevatten hemoglo
bine voor het transport van zuurstof.
• Bloedplaatjes (of trombocyten)
klonteren samen bij bloedingen en
helpen zo om een bloedklonter te
vormen om de bloeding te stelpen.

• Witte bloedcellen verdedigen het
lichaam tegen lichaamsvreemde
stoffen en microben. Ze spelen dus
een belangrijke rol in de werking van
ons immuunsysteem. Neutrofielen
verdedigen ons voornamelijk tegen
bacteriën en lymfocyten tegen
virussen. B-lymfocyten differentiëren
naar plasmocyten (ook wel plasma
cellen genoemd), en vormen zo het
geheugen van ons afweersysteem.
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a. Wat gebeurt er bij een patiënt
met myeloom?
Bij myeloom vermenigvuldigt zich één
bepaalde witte bloedcel (namelijk de
plasmocyt) op een ongecontroleerde
manier: alle cellen die zo ontstaan
vormen een kloon of een familie van cellen,
die hetzelfde afwijkende immunoglobuline
produceren. Dit wordt een monoklonaal
eiwit (M) of M-proteïne (paraproteïne)
genoemd. Dit heeft twee gevolgen:
• een té groot aantal plasmocyten
(>10%) in het beenmerg (bij gezonde
personen slechts 2 tot 3% van de
cellen in het beenmerg). Ze kunnen de
productie verdringen van andere soorten
cellen zoals de rode bloedcellen en de
bloedplaatjes.

• een overmaat aan abnormale immunoglobulinen (M-proteïne) gaat gepaard
met het verdwijnen van de andere
gezonde immunoglobulinen met
verminderde weerstand tot gevolg.

De afwijkende plasmocyten kunnen ook
de normale evenwichten in het botweefsel
verstoren: ze stimuleren de cellen die het
bot afbreken (osteoclasten) en remmen
de cellen die nieuw bot moeten
aanmaken (osteoblasten).

Hierdoor wordt het bot geleidelijk aan
steeds brozer, met zichtbare holten op
radiografieën en een hoger risico op
botbreuken. Deze botletsels komen dus
vaak voor bij myeloom patiënten.

Botletsel

Fractuur na val

Deze immunoglobulinen worden
opgespoord in het labo door een
zogenaamde eiwitelectroforese.
Hierbij worden alle eiwitten in het bloed
gescheiden naar hun grootte en
elektrische lading. Bij myeloom wordt
er een piek gezien in de laatste regio
(de gammaregio).

M-piek

Elektroforese analyse
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b. Wat zijn de symptomen van myeloom?
In een vroeg stadium veroorzaakt
myeloom vaak geen enkel symptoom.
De eerste symptomen die zich daarna
voordoen, kunnen vaag of onduidelijk
blijven en bijgevolg verward worden met
die van andere ziekten. De meest
voorkomende symptomen zijn:
• botpijn (zoals bij een breuk):
osteolytische letsels verzwakken het
bot, waardoor breuken of wervel
verzakkingen ontstaan. Bijna 70 % van
de patiënten met myeloom bezoekt de
arts wegens pijn. De pijn kan zich in alle
botten manifesteren.
• vermoeidheid/zwakte/bleekheid:
door het groeiende aantal myeloom
cellen kan de productie van rode
bloedcellen in het beenmerg
afgeremd worden en bijgevolg anemie
(vermindering van het aantal rode
bloedcellen) veroorzaken. Anemie kan
ook het gevolg zijn van de behandeling
of van een aangetaste nierfunctie.
• ernstige, terugkerende infecties:
worden veroorzaakt door de lagere
productie van sommige witte bloed
cellen en normale immunoglobulinen.
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• hypercalciëmie (verhoogde
calciumwaarden in het bloed):
gaat gepaard met uiteenlopende
symptomen zoals verlies van eetlust,
vermoeidheid, spierzwakte, onrust,
concentratieproblemen, verwardheid,
constipatie, meer dorst, vaker plassen,
misselijkheid, braken en uitdroging.
• nierinsufficiëntie: kan enkel gedetec
teerd worden door een bloedafname.
Vaak blijven symptomen uit. Enkele
mogelijke tekens zijn: gewichtstoename,
oedeem, verminderde hoeveelheid
urine, concentratiemoeilijkheden,
vermoeidheid of verwardheid. Patiënten
met myeloom lopen een hoger risico
op aantasting van de nierfunctie. Uw
arts zal u bijgevolg aanraden voldoende
vocht op te nemen en zal het gebruik
van ontstekingsremmers afraden.
Vermijd daarom steeds pijnstillers zoals
Voltaren® (diclofenac sodium), Brufen®
(ibuprofen), Feldene® (piroxicam),
Neurofen® (ibuprofen), …
Bij beeldvorming met een scanner kan
het zijn dat u geen contrastmiddelen
mag toegediend krijgen.

De beenderen (A)
Myeloomcellen stimuleren de productie
van stoffen die abnormale botafbraak
veroorzaken. Eerst gaan de cellen zich
vermenigvuldigen in het beenmerg,
waardoor ze de normale structuur van het
omringende bot verstoren. Vervolgens
scheiden de myeloomcellen stoffen af die
het normale groei- en herstellingsproces
van het bot verstoren. De meest getroffen
beenderen zijn de wervelkolom, het
bekken en de borstkas. Door de
botafbraak stijgt het calciumgehalte in het
bloed. Hypercalciëmie is een ernstig
probleem als dit niet onmiddellijk op de
juiste manier behandeld wordt.
Het bloed (B)
Het toenemende aantal myeloomcellen
kan de productie van bloedcellen ver
storen. Door de afname van het aantal
witte bloedcellen kan het risico op infecties
toenemen, terwijl een afname in rode
bloedcellen anemie kan veroorzaken.
De vermindering van bloedplaatjes kan de
bloedstolling verstoren. Bovendien worden
door het hoge gehalte aan M-proteïnen
en "korte ketens" (immunoglobuline
fragmenten, ook “Bence Jones-eiwitten”
genoemd) de normaal werkende immuno

B
C
A

globulinen verdrongen. Soms ontstaat er
“hyperviscositeit”, die op haar beurt
nieuwe bijwerkingen zoals duizeligheid,
hoofdpijn, of verwardheid teweegbrengt.
De nieren (C)
Een overmaat aan lichte ketens die
uitgescheiden worden in de urine,
hypercalciëmie en uitdroging kunnen
de nieren aantasten. Bijgevolg kan het
bloed niet meer correct gefilterd
worden. Hypercalciëmie ontregelt de
nieren, die op hun beurt niet meer
normaal werken.
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3. B
 eschikbare tests voor
het stellen van de diagnose
2.2 Komt myeloom veel voor?
Multipel myeloom is de tweede meest
voorkomende bloedkanker na nonhodgkinlymfoom en maakt ongeveer 1%
uit van alle kankers. De incidentie in
België is 5 nieuwe patiënten per 100.000
inwoners of ongeveer 700 personen per
jaar. De prevalentie (dit is het aantal
gemelde gevallen op een gegeven
moment) varieert volgens het geslacht,
de leeftijd en de etnische herkomst.
Multipel myeloom treft vaker mannen
dan vrouwen, wordt vaker vastgesteld op
hogere leeftijd (tussen 60 en 75 jaar) en
twee keer meer bij de zwarte dan de
blanke populatie.
Omdat onze populatie steeds ouder
wordt, lijkt het alsof er meer gevallen van
myeloom zijn. Daarnaast leven patiënten
met myeloom langer waardoor het
aantal patiënten dat momenteel gevolgd
wordt steeds toeneemt.
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2.3 W
 at is de oorzaak van
myeloom?
Tot op heden werd er nog geen oorzaak
gevonden voor myeloom. Onderzoek
lijkt te wijzen op een mogelijk verband
met de achteruitgang van het immuun
systeem, sommige beroepen, bloot
stelling aan bepaalde chemische
producten of ioniserende straling.
Er is echter geen afdoend bewijs en
in de meeste gevallen ontstaat multipel
myeloom bij mensen zonder enige
risicofactor.

2.4 Is myeloom erfelijk?
Multipel myeloom is het gevolg van
verschillende factoren die samen
optreden. Hoewel er genetische
veranderingen aangetoond werden in
myeloomcellen, is er tot op heden geen
enkel bewijs dat myeloom erfelijk is. Het
optreden bij meer dan één familielid is
zeldzaam, maar wel mogelijk. Myeloom is
noch besmettelijk noch overdraagbaar.

a. Bloedanalyse
Multipel myeloom wordt vaak ontdekt
tijdens een bloedonderzoek. Het
voornaamste onderzoek is de
elektroforese van serumeiwitten uit
het bloed. Met dit onderzoek kan men
een monoklonaal immunoglobuline
opsporen (een goed herkenbare piek of
"monoklonale piek"). Aanvullende
analyses dienen dan om te bepalen om
welk immunoglobuline het precies gaat
en om het te kwantificeren. Elektro
forese kan ook op de urine worden
uitgevoerd omdat een deel van het
monoklonale immunoglobuline er vaak
in terug te vinden is. Met een bloed
onderzoek kan men de graad van anemie
bepalen, het tekort aan bloedplaatjes
opsporen, de werking van de nieren
controleren en de calciumspiegel
nagaan, parameters die allemaal nodig zijn
voor het bepalen van uw behandeling.

b. Botanalyse
Met een radiografie of CT-scan van het
bot kan men veranderingen in het bot
en/of de aanwezigheid van holten
(osteolytische letsels) aantonen. In de
meeste gevallen worden de schedel, de
ruggengraat, het opperarmbeen, de
ribben, het bekken en het dijbeen aan
radiografie onderworpen. Andere
beeldvormingstechnieken kunnen ook
gebruikt worden, zoals beeldvorming
met magnetische resonantie (MRI),
een CT-scan of een PET-scan.
Deze methoden zijn gevoeliger dan
de gewone radiografie, en bovendien
kan men zo de eventuele gevolgen van
de ziekte op andere organen, zoals
het ruggenmerg, opsporen.
Op de volgende beelden ziet u links
een MRI van myeloomletsels in het wit.
Eén ervan verdrukt het ruggenmerg.
Rechts ziet u myeloomletsels op een
CT-scan die eruitzien als gaten in de
wervel.
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Botletsel

Myeloomwoekering
die het
ruggenmerg
verdrukt

MRI

c. Analyse van het beenmerg
Beenmerg moet afgenomen worden
om het aantal plasmocyten te bepalen.
Er zijn twee technieken voor beenmerg
afname. In beide gevallen wordt het
beenmerg meestal afgenomen van
het bekken of het borstbeen.
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Aan de hand van cytogenetisch
onderzoek kunnen de verschillende
afwijkingen in de chromosomen van
kwaadaardige plasmocyten onder
zocht worden. Op basis van deze
analyses kan een prognose bepaald
worden en op deze manier kan de
behandeling soms beter afgestemd
worden.

• Beenmergbiopsie
Er wordt een biopsienaald in het bot
gestoken en met een kleine
draaibeweging wordt een klein stukje
botweefsel in de naald opgevangen.
De biopsie wordt tegelijk met de
punctie uitgevoerd en vult deze aan,
omdat het punctievocht vaak niet
representatief genoeg is.

CT-scan

• Beenmergafname
Na een verdoving van de huid, het
onderhuidse weefsel en de buitenkant
van het bot, wordt met een naald een
beetje beenmergvocht opgezogen.
De plasmocyten kunnen vervolgens
onder de microscoop onderzocht
worden, maar ze kunnen ook
onderworpen worden aan
cytogenetisch onderzoek.
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4. Classificatie en stadia van myeloom

a. Monoklonale gammopathie van
onbekende betekenis (MGUS)
Men spreekt van MGUS bij een laag gehalte
aan monoklonale immunoglobulinen (een
piek lager dan 30 g/l) met minder dan 10%
plasmocyten in het beenmerg en zonder
enig daaraan toe te schrijven symptoom
en/of organische schade. Dit komt veel
voor, vooral bij ouderen (3% bij 70-plussers).
Deze voorloper van myeloom evolueert
niet noodzakelijk naar myeloom. Het risico
op evolutie naar een echt myeloom wordt
geschat op 1% per jaar, vooral als het
percentage M-proteïne hoger is dan 15 g/l
of als het over een IgA gaat. Deze
biologische afwijking moet dus in het oog
gehouden worden.
b. Solitair plasmacytoom
In zeldzame gevallen ziet men een
alleenstaand letsel, vaak aan het bot,
zonder tekenen van beenmerg16

afwijkingen. Er zijn verschillende
behandelingen mogelijk maar meestal
wordt er gekozen voor radiotherapie.
c. Asymptomatisch of indolent
myeloom
De diagnose wordt gesteld als het
gehalte aan M-proteïne hoger ligt dan
30 g/l en/of er meer dan 10% plasmo
cyten in het beenmerg zijn, zonder
tekenen van schade aan de organen:
geen anemie, geen botletsel, geen
hypercalciëmie of geen nierinsufficiëntie.
Deze klinische toestand vereist geen
behandeling, maar controle door uw
arts om de 3 maanden is raadzaam.
In sommige gevallen worden er in de
bijkomende onderzoeken signalen
gevonden die erop wijzen dat er een
verhoogd risico bestaat op een snelle
evolutie naar een symptomatisch
myeloom. In dat geval kan uw arts
overwegen om meteen een
behandeling te starten.
d. Actief of symptomatisch myeloom
Naast abnormale eiwitten en plasmocyten
in het beenmerg is er schade aan de
beenderen en aan verschillende organen,
zoals bijvoorbeeld aan de nieren.

MGUS

Asymptomatisch multipel
myeloom

Multipel myeloom

eiwitelektroforese

Myeloom wordt geclassificeerd volgens
de resultaten van de diagnostische tests;
het stadium wordt bepaald volgens de
omvang van de aandoening. De bepaling
van het stadium en de classificatie zijn
nuttig voor de keuze van de
behandelingsmogelijkheden.

Alb α1 α2 β

Beenmerg
Klinisch beeld
Indicatoren voor
snelle evolutie
Therapie

γ

Alb α1 α2 β

γ

Alb α1 α2 β

γ

<10% plasmacellen

≥10% plasmacellen

≥10% plasmacellen

Geen orgaan aangetast

Geen orgaan aangetast

Organen aangetast

Afwezig

Afwezig

Eventueel aanwezig

Observatie

Observatie

Therapie

Kenmerken en voortekenen van actief multipel myeloom.
Monoklonale gammopathie van onbekende betekenis (MGUS) en asymptomatisch multipel myeloom zijn
voorlopers van actief multipel myeloom. Elektroforese van serumeiwitten toont bij elk van deze stoornissen
een dominerend monoklonaal eiwit (zie pijl in figuur). Andere klinische kenmerken die kunnen gebruikt
worden om deze stoornissen te onderscheiden zijn ook weergegeven (beenmerg, klinisch beeld,
indicatoren snelle evolutie en therapie). De letsels aan organen worden bepaald aan de hand van de
calciumspiegel, anemie, nierinsufficiëntie of door botletsels die toe te schrijven zijn aan de
plasmacelaandoening. Alb staat voor albumine.

e. Bepaling van het stadium en onder
zoek van voorspellende factoren
Het bepalen van het stadium van
myeloom is essentieel voor het opzetten
van een doeltreffende behandeling.
De meest gebruikte methode is de

classificatie van Durie en Salmon,
die drie myeloomstadia onderscheidt:
• Stadium I: asymptomatisch, weinig
tumormassa.
• Stadium II: intermediair.
• Stadium III: actief, grote tumormassa.
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5. Behandeling van myeloom
Het eerste stadium komt overeen met
de asymptomatische aandoening, met
een kleine monoklonale piek, zonder
botletsels. Bij stadia II en III zijn er
biologische symptomen (anemie,
hypercalciëmie) aanwezig en een hoge
monoklonale piek en/of botletsels.
Deze stadia zijn een weergave of
schatting van de tumormassa of
omvang van de aandoening.
Hoe groter de tumormassa, hoe meer de
aandoening beschouwd kan worden als
evolutief en hoe noodzakelijker de
behandeling. Maar er zijn nog andere
factoren die de ernst van de aandoening
bepalen.
We spreken dan voornamelijk over het
gehalte aan β2 - microglobuline, dat
geproduceerd wordt door de plasmo
cyten. Dit eiwit is een belangrijke marker
voor het aanduiden van de evolutie van
myeloom: hoe hoger het gehalte, hoe
evolutiever het myeloom.
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Albumine is eveneens een eiwit met een
prognostische waarde. Bij gezonde
mensen is albumine het meest voor
komende eiwit in het bloed. Bij myeloom
remmen de hormonen (of cytokines),
geproduceerd door deze tumor (voor
namelijk interleukine 6), de productie van
albumine in de lever, zodat het gehalte
ervan in het bloed daalt.
Albumine en ß2M kunnen gemakkelijk
gemeten worden in een bloedtest en zijn
geïntegreerd in een nieuwe classificatie:
International Staging System, ISS. In deze
classificatie worden drie groepen
bepaald met verschillende overlevings
medianen (op basis van de klassieke
behandelingen). Het optreden van
afwijkingen in sommige chromosomen
tijdens de ziekte, is ook een belangrijke
prognostische factor.
De werking van de nieren is eveneens
een belangrijk element: geneesmiddelen
gebruikt tegen myeloom worden vaak
uitgescheiden door de nieren. Als de
nierfunctie aangetast is, betekent dit een
complicatie voor de behandeling.

Myeloom is een aandoening die
behandeld kan worden en die vaak goed
reageert op chemotherapie en
radiotherapie. De behandeling is erop
gericht om de hoogst mogelijke respons
op te wekken, wat de kans zal verhogen
op een langere remissie en een langere
levensduur. Wanneer de ziekte helemaal
verdwenen lijkt te zijn, (geen abnormale
eiwitten in bloed en urine, en herstel van
het beenmerg), kan het myeloom toch
plots opnieuw opduiken: dit noemen we
een herval. Momenteel stellen de
wetenschappers dat myeloom een
ongeneeslijke ziekte is, die beschouwd
moet worden als een chronische ziekte
met opflakkeringen en remissies. De
vooruitgang in de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen en
behandelingsstrategieën verlengen
ontegensprekelijk de remissieperioden
en de levensduur van de patiënten.
Andere doelstellingen van de
behandeling zijn verlichting van de pijn
en andere symptomen, en het behoud
van levenskwaliteit.

5.1 Beschikbare behandelingen
a. H
 et arsenaal van anti-myeloom
behandelingen
De afgelopen jaren werden verschillende
nieuwe medicatievormen ontwikkeld.
De combinatie van deze behandelingen
heeft zeker bijgedragen tot krachtigere
effecten op het myeloom en een
belangrijke verlenging van de overleving
van myeloom patiënten. Deze medicatie
kan worden onderverdeeld in 4 grote
categorieën.
Proteasoomremmers
In een normale cel worden eiwitten
afgebroken door een kleine structuur die
‘proteasoom’ noemt. Dit is een soort van
afvalbak waar gebruikte eiwitten worden
gerecycleerd. Kankercellen, die een
verhoogde stofwisseling hebben,
gebruiken deze proteasomen heel
intens. Verschillende medicamenten
werden ontwikkeld die deze afvalbakjes
gesloten houden, waardoor binnenin de
cellen gebruikte eiwitten zich ophopen,
wat uiteindelijk een celdood veroorzaakt.
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• Velcade® (bortezomib)
Velcade wordt doorgaans als onder
huidse (subcutane) injectie in de dij
of buik gegeven. Het wordt ofwel
wekelijks ofwel tweemaal per week
toegediend. Dit gebeurt meestal in
het dagziekenhuis hematologie.
Velcade kan zowel bij nieuw gediagnos
ticeerde als patiënten met ziekteherval
worden gebruikt. Bij nieuwe gediag
nosticeerde jongere patiënten
wordt het in België vaak gebruikt in
de inductiebehandeling voor een
autologe stamceltransplantatie (samen
met thalidomide of cyclofosfamide).
Bij nieuw gediagnosticeerde oudere
patiënten wordt het gebruikt in com
binatie met melfalan en prednisone.
Ook bij patiënten met een ziekteherval
is het geneesmiddel actief en
terugbetaald in België.
De voornaamste neveneffecten zijn:
perifere neuropathie met vooral pijn in de
voeten en handen en verlies van gevoel,
daling van het aantal bloedplaatjes, het
ontstaan van een zona of gordelroos en
diarree of spijsverteringsstoornissen.
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• Kyprolis® (carfilzomib)
Kyprolis remt andere delen van het
proteasoom (en op irreversibele
manier) dan Velcade, wat het verschil in
werkzaamheid en bijwerkingen verklaart.
Kyprolis wordt als intraveneus infuus
toegediend. Dit gebeurt meestal in
het dagziekenhuis en volgens cycli van
28 dagen. Het infuus vindt meestal plaats
gedurende 2 opeenvolgende dagen per
week en dit gedurende 3 weken.
Therapie met Kyprolis is ofwel
in combinatie met Revlimid en
dexamethasone of Kyprolis met
dexamethasone.
Kyprolis kan tekorten in bloedplaatjes,
rode bloedcellen of witte bloedcellen
veroorzaken. Daarnaast kunnen ook,
tijdens de behandeling, klachten van
kortademigheid ontstaan ten gevolge
van een te hoge bloeddruk of tijdelijk
verslechterde hartfunctie. Ook leidt het
gebruik van Kyprolis tot een verhoogd
risico op herpes infecties (zona).
• Ninlaro® (Ixazomib)
Ninlaro is een proteasoomremmer die
via orale weg en dus als capsules wordt

ingenomen. Deze dient ingenomen te
worden zonder op de capsule te kauwen
met een groot glas water. De inname
moet minstens 1 uur voor de volgende
en minstens 2 uur na de laatste maaltijd
plaatsvinden. Praktisch betekent dit dat
als u ontbijt omstreeks 8 uur en u luncht
om 12 uur, u dit geneesmiddel best
omstreeks 10 uur inneemt.
Ninlaro wordt meestal in combinatie
met Revlimid en dexamethasone
ingenomen volgens een 28-dagen
durende cyclus. Ninlaro dient
slechts eenmaal per week te worden
ingenomen op dag 1, 8 en 15 van de
cyclus. Daarna volgt een week rust.
Indien u vergeet Ninlaro in te nemen,
mag u de gemiste dosis inhalen op
voorwaarde dat de volgende geplande
inname van Ninlaro minstens 3 dagen
(72 uur) verwijderd is. Indien u braakt
na inname van Ninlaro dient u geen
nieuwe capsule in te nemen.
Immuunmodulatoren
Eind van de jaren negentig werd het
anti-myeloom effect van thalidomide
ontdekt. Thalidomide werd eerder
ontwikkeld onder de naam Softenon®

(wat malformaties veroorzaakte bij
baby’s). Andere afgeleiden van
thalidomide, die nog krachtiger waren,
werden ontdekt. Naast hun directe
effecten op de kankercel, werken deze
ook in op het immuunsysteem, de microomgeving rond de plasmacel en de
nieuwe aanmaak van bloedvaten. Al deze
verschillende medicamenten zijn enkel
te verkrijgen in de ziekenhuisapotheek.
• Thalidomide
Thalidomide wordt als capsule toe
gediend en vaak continu ingenomen.
De inname gebeurt best ’s avonds in
één enkele inname. Thalidomide mag
zowel op een lege maag (nuchter) als
met voedsel worden ingenomen. De
capsules dienen in hun geheel (zonder
te kauwen) met een groot glas water
worden ingeslikt. De klassieke dosering
is 100 mg per dag (2 x 50 mg) maar uw
behandelend hematoloog kan ook
andere dosissen voorschrijven.
Thalidomide kan volgende bijwerkingen
veroorzaken: slaperigheid, huiduitslag,
constipatie, neuropathie met een
geleidelijk verlies van gevoel in voeten
en handen, gepaard gaand met prikke
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lingen en tenslotte een verhoging van
het risico op thrombose.
• Revlimid® (lenalidomide)
Revlimid was de eerste afgeleide die
werd ontwikkeld van thalidomide.
Verschillende dosissen zijn beschikbaar
(25 mg, 15 mg, 10 mg , 7,5 mg, 5 mg
en 2,5 mg). Revlimid wordt toege
diend per cyclus. Deze cycli duren
28 dagen (4 weken, waarbij Revlimid
wordt ingenomen eenmaal per
dag gedurende 21 dagen (3 weken).
Daarna volgt een rustweek. Wanneer
het wordt voorgeschreven als
onderhoudsbehandeling, kan het ook
continu worden ingenomen, maar dan
is de dosis lager.
Revlimid is in België terugbetaald bij
nieuw gediagnosticeerde oudere
patiënten, bij jongere patiënten in
een onderhoudsbehandeling na
transplantatie en bij patiënten met
een ziekteherval. Het kan worden
geassocieerd met andere behande
lingsvormen (proteasoomremmers,
antilichamen of chemotherapie).
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De belangrijkste neveneffecten
zijn: een tekort aan bloedcellen,
bloedklontervorming (thrombose
of flebitis), vermoeidheid, diarree of
constipatie en huiduitslag.
• Imnovid® (pomalidomide)
Imnovid is een andere krachtige
afgeleide van thalidomide die ook als
capsules wordt toegediend in cycli
van 28 dagen (4 weken). Imnovid
wordt ingenomen 1 capsule per dag
gedurende 21 dagen (3 weken). Daarna
volgt een rustweek. Imnovid wordt
best steeds op hetzelfde ogenblik
ingenomen. De capsules dienen in hun
geheel (zonder te kauwen) met een
groot glas water worden ingeslikt.
De klassieke dosering is 4 mg maar
uw behandelend hematoloog kan
ook lagere dosissen voorschrijven.
Er bestaan verpakkingen van 4, 3, 2 en
1 mg capsules.
Imnovid is in België enkel terugbetaald
bij jongere en oudere myeloom
patiënten die een ziekteherval
vertonen en al minstens 2 voorafgaande

behandelingen hebben gekregen en
zowel bortezomib, lenalidomide als een
chemotherapeuticum hebben gekregen.
De neveneffecten zijn dezelfde als die
van Revlimid. Omdat het krachtiger is
en gebruikt wordt bij patiënten die al
eerdere behandelingen kregen, worden
vaak tekorten gezien in rode en witte
bloedcellen of in bloedplaatjes.
Monoklonale antilichamen
Deze antilichamen worden gebruikt als
immunotherapie waarbij het eigen
immuunsysteem wordt geactiveerd om
kankercellen uit te schakelen. Deze
antilichamen zijn antistoffen die zich
vasthechten aan bepaalde eiwitten die zich
op de wand van de tumorcellen bevinden.
Hierdoor herkent het immuunsysteem
deze cellen en worden ze aangevallen.
• Darzalex® (daratumumab)
Darzalex is een monoklonaal antilichaam
gericht tegen CD38. Dit is een eiwit dat
aanwezig is op de myeloom cel.

Darzalex wordt als intraveneus infuus
toegediend in cycli van 3 of 4 weken.
Alvorens toediening krijgt u medicijnen
toegediend om allergische reacties te
vermijden. Deze medicijnen bestaan
meestal uit paracetamol, cortisone en
een antihistaminicum (Xyzall ®, Zyrtec®
of een gelijkaardig medicijn). Om
reacties te vermijden worden de eerste 2
toedieningen heel traag toegediend (ze
kunnen tot 7-8 uur dienen).
Darzalex is terubetaald als mono
therapie bij een ziekteherval vanaf
3e lijn of in combinatie met Velcade
en dexamethasone of Revlimid en
dexamethasone vanaf 2e lijn.
De voornaamste bijwerking van Darzalex
zijn reacties die ontstaan tijdens of kort
na het toedienen van het geneesmiddel:
de infusiegerelateerde reacties. Dit
zijn een soort van allergische reacties
op het geneesmiddel. Indien u een
bloedtransfusie nodig heeft, kan Darzalex
mogelijk de testen verstoren die nood
zakelijk zijn alvorens u een transfusie kunt
krijgen (de zogenaamde kruisproef).
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Daarom wordt voor aanvang van
de eerste Darzalex toediening een
uitgebreide bloedgroepbepaling
gedaan.
• Empliciti® (Elotuzumab)
Empliciti is een monoklonaal
antilichaam gericht tegen SLAMF7,
een eiwit dat aanwezig is op de
myeloomcel. Empliciti wordt enkel als
een intraveneus infuus toegediend
en voorzorgen dienen worden te
genomen om allergische reacties
tijdens de toediening te vermijden.
De toediening gebeurt via het
dagziekenhuis. Bij de eerste twee cycli
(een cyclus duurt 4 weken) worden de
behandelingen wekelijks toegediend,
daarna om de 2 weken.
Empliciti is terugbetaald in associatie
met Revlimid en dexamethasone, voor
patiënten die een herval van hun
myeloomziekte hebben.

Andere producten
• Cortisone – corticoïden
Dit zijn synthetische vormen van
een hormoon dat gemaakt wordt
door onze bijnieren, ook bekend
onder de namen prednisone,
methylprednisolone (Medrol®) of
dexamethasone. Ze kunnen oraal of
intraveneus toegediend worden. Bij
behandeling van myeloom worden ze
bijna altijd gecombineerd met andere
geneesmiddelen.
Mogelijke nevenwerkingen
zijn: stemmingswisselingen,
zenuwachtigheid, slapeloosheid,
gewichtstoename met zwelling van het
gezicht en maagirritatie. Ze bevorderen
diabetes, arteriële hypertensie,
infecties en een verlies van spier- en
botmassa (osteoporose), waarvoor
vaak een preventieve behandeling met
vitamine D en calcium wordt gegeven.

Bij een behandeling met corticoïden
moet de inname van zout en suikers
beperkt worden. Corticoïden worden
meestal 's morgens en bij een maaltijd
ingenomen; bij maaglast kan u een
middel voor de maag voorgeschreven
worden.
• Farydak® (panobinostat)
Farydak is een een anti-myeloom
behandeling die de celdood veroorzaakt
door in te werken op de genetische
structuren van kankercellen. Het wordt
gebruikt in combinatie met Velcade en
dexamethasone. Een behandelingscyclus
bestaat uit 3 weken, waarbij Farydak 3
maal per week wordt ingenomen tijdens
de eerste 2 weken.
De meest geziene neveneffecten zijn
een verhoogde gevoeligheid voor
infecties, verlaagde bloedcellen,
vermoeidheid en diarree.

• Levact® (Bendamustine)
Levact is een chemotherapeuticum dat
kan worden gebruikt bij patiënten die
niet in aanmerking komen voor
een autologe stamceltransplantatie
of voor een behandeling met Velcade,
Thalidomide of Revlimid. Levact wordt
intraveneus toegediend, vaak 2 opeen
volgende dagen in een cyclus van
28 dagen.
De toxiciteit voor de andere
bloedcellen (zowel rode en witte
bloedcellen en bloedplaatjes) is
het voornaamste neveneffect.
Hierdoor kunnen infecties optreden,
bloedingen of vermoeidheid en
kortademigheid. Daarnaast zijn er
spijsverteringsstoornissen (diarree of
constipatie) en het uitdunnen van het
haar (echter nooit volledig verlies).

De belangrijkste neveneffecten
bestaan uit infusiegerelateerde reacties
en een verhoogde gevoeligheid voor
infecties.
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b. Hoge dosis chemotherapie en
autologe transplantatie
Hoge dosis chemotherapie vernietigt
meer myeloomcellen dan de conven
tionele behandelingen. Deze chemo
therapie zal naast de kankercellen ook
‘goede’ cellen doden zoals de normale
cellen in bloed en beenmerg. Dit
resulteert in een vermindere werking
van het beenmerg (beenmergaplasie).
Om deze aplasie te beperken, worden
er bij de patiënt eigen stamcellen
geïnjecteerd, die vóór de behandeling
afgenomen werden.
In het begin van de behandeling van
myeloom worden bloedstamcellen
gestimuleerd. Deze cellen bevinden zich
in het beenmerg en hieruit ontstaan alle
bloedcellen (rode bloedcellen, witte
bloedcellen en bloedplaatjes). De groei
van de stamcellen wordt gestimuleerd
door het toedienen van een groeifactor
gedurende 4 tot 5 dagen (Neupogen® Granocyte- G-CSF). Door de stimulatie
komen er stamcellen in de bloedbaan
terecht, en deze kunnen door cytaferese
worden afgenomen. Cytaferese is een
manier om verschillende bloedcellen te
scheiden, zodat men alleen de

stamcellen overhoudt die daarna worden
bewaard tot ze later gebruikt worden.
Een cytaferesesessie duurt ongeveer 4
uur en wordt ambulant of met een korte
ziekenhuisopname uitgevoerd.
Na deze eerste behandelingsfase van het
myeloom met als doel de voornaamste
symptomen van de aandoening te
onderdrukken (inductie), krijgt de patiënt
hoge dosis chemotherapie (melfalan)
gevolgd door een toediening van de eigen
stamcellen (autologe transplantatie). Dit
om de reeds verkregen respons te
versterken en de aandoening zo goed
mogelijk onder controle te krijgen.
Deze hoge dosis chemotherapie is zeer
toxisch: infecties, spijsverterings
stoornissen tot totaal verlies van eetlust,
aften, diarree, bloedingen en haaruitval
zijn belangrijke nevenwerkingen. Om
deze risico's te beperken en tegen te
gaan, vereist deze procedure een
ziekenhuisopname in een steriele kamer
van ongeveer 3 weken. De toediening
van melfalan verloopt snel (1 uur) en
wordt 48 uur later gevolgd door de
transfusie van stamcellen.

Het duurt ongeveer 10 tot 15 dagen
voordat er voldoende bloedcellen zijn
aangemaakt.
Deze procedure is niet echt gevaarlijk bij
patiënten jonger dan 65 – 70 jaar met
een goede hart- en longfunctie.

De intensieve behandeling kan meer
maals herhaald worden bij éénzelfde
patiënt als de eerste behandeling
onvoldoende blijkt of bij een latere
progressie van de ziekte.

Stamceltransplantatie

Stamcellen

1. Afname van stamcellen
Voor een stamceltransplantatie worden
bloedstamcellen afgenomen bij een
myeloompatiënt, na toediening van
groeifactoren met of zonder chemo
therapie, of bij een donor.

2. Hoge dosis chemotherapie
De cellen worden in een laboratorium
behandeld, ingevroren en opgeslagen
voor later gebruik. De patiënt krijgt een
hoge dosis chemotherapie.
Chemotherapie

3. Infuus van stamcellen
De stamcellen worden ontdooid en aan
de patiënt via een infuus toegediend. De
getransplanteerde stamcellen beginnen
nieuwe bloedcellen te produceren.
Stamcellen
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c. Klassieke chemotherapie
Dit zijn geneesmiddelen die oraal of
intraveneus toegediend worden met als
doel kankercellen te doden. De meest
gebruikte stof is melfalan (Alkeran®) dat
al sinds de jaren 1970 oraal wordt
toegediend en, in geval van
transplantatie, in hoge dosis intraveneus.
De behandeling wordt, bij inname via de
mond, over het algemeen vrij goed
verdragen (weinig verteringsstoornissen,
geen haaruitval). Voor chemotherapie
gebruikt men ook de volgende
producten: Endoxan® (cyclofosfamide),
platinazouten, doxorubicine (ook gekend
als adriamycine) en Caelyx® (liposoombereiding), …

d. Allogene transplantatie
Bij deze methode komen de getrans
planteerde cellen van een andere
persoon: een compatibele donor. Een
familiale donor is een familielid (alleen
broer of zus). De donor hoeft echter niet
verwant te zijn, maar moet wel goede
weefselcompatibiliteit vertonen (HLAcompatibiliteit). Deze transplantaties
gaan gepaard met grotere risico’s:
infectie of reactie van de getransplan
teerde cellen van de donor tegen de
weefsels van de ontvanger (graft versus
host) is het belangrijkste risico. Om deze
redenenen wordt deze transplantatie
slechts uitzonderlijk en bij geselecteerde
patiënten uitgevoerd.

5.2 Behandelingsschema's of
behandelingsstrategieën
Na het stellen van de diagnose van
multipel myeloom door uw arts, is het
belangrijk om een specialist in de
behandeling van myeloom te raad
plegen: een hematoloog. De hemato
loog zal de ernst van uw aandoening
onderzoeken en de juiste behandeling
hierop afstemmen. De behandeling
hangt af van verschillende factoren:
• leeftijd en algemene toestand
van de patiënt;
• stadium of classificatie en voor
spellende factoren van de aandoening;
• de symptomen en eventuele
complicaties van de aandoening.
Deze factoren worden bepaald door
verschillende specialisten die samen de
Multidisciplinaire Oncologie Commissie
(MOC) vormen. Deze commissie bepaalt
het behandelingsschema van de patiënt
en de arts zal dit schema voorleggen aan
zijn patiënt.
a. Moeten alle vormen van myeloom
behandeld worden?
Nee, asymptomatisch myeloom hoeft
niet behandeld te worden.
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Dit geldt voor patiënten met een
M-proteïne van onbekende betekenis
(MGUS) of voor patiënten met asympto
matisch myeloom (stadium I). Deze
toestand wordt gewoonlijk wel nauw
lettend opgevolgd maar pas behandeld
als een orgaan ernstig is aangetast. Als er
echter in de bijkomende onderzoeken
indicatoren worden teruggevonden die
kunnen wijzen op een snelle progressie
naar een symptomatische vorm, kan uw
arts overwegen om een behandeling te
starten. Dit wordt dan gedaan om
eventuele complicaties te vermijden.
Het risico op progressie van MGUS naar
myeloom wordt geschat op 1% per jaar.
Om de 6 à 12 maanden is een controle
vereist.
Bij een myeloom in stadium I is het risico
groter: 15% per jaar . Meer frequente
controles zijn hier noodzakelijk.
Op dit moment is er geen afdoend bewijs
dat een behandeling van enig nut is voor
mensen met MGUS of asymptomatisch
myeloom.
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b. Eerstelijnsbehandeling
De eerste behandeling voorgesteld bij
de diagnose van myelooom.
• "Jonge" patiënten (jonger dan 65 jaar)
De behandeling van deze patiënten
bestaat meestal uit een hoge dosis
chemotherapie met transplantatie
van bloedstamcellen. Deze wordt
uitgevoerd na een inductie
behandeling om de ziekte te
"controleren", de voornaamste
symptomen bij te sturen en de
nodige stamcellen af te nemen.
De inductiebehandeling duurt over
het algemeen 3 tot 4 maanden
en kan bestaan uit Velcade® in
combinatie met met thalidomide,
cyclophosmamide (Endoxan®) of
dexamethasone.
Deze fase van de behandeling is
ambulant.

Om nadien het risico op herval
te beperken, is een onderhouds
behandeling met Revlimid® mogelijk.
• "Oudere" patiënten (ouder dan 65 jaar)
Deze patiënten kunnen worden
behandeld met twee verschillende
combinaties: het schema VMP met
Velcade® (bortezomib), melfalan en
prednisone of het schema Revlimid®
(lenalidomide)/dexamethasone. Bij
het eerste schema wordt Velcade
gegeven door middel van subcutane
spuitjes. De behandeling met
Revlimid® en dexamethasone wordt
oraal genomen. De keuze van het
schema hangt af van verschillende
criteria die allemaal worden
besproken in de Multidisciplinaire
Oncologie Commissie die in
uw ziekenhuis uw behandeling
bespreekt.

c. Tweedelijnsbehandelingen
Deze behandelingen worden voorge
schreven bij een onvoldoende reactie op
een eerdere behandeling of in geval van
herval. De keuze van de behandeling
hangt af van verschillende factoren zoals
de geziene neveneffecten bij vorige
behandelingen, de algemene gezond
heidstoestand en de ernst en het verloop
van de myeloomziekte. Verschillende
producten werden de afgelopen jaren op
de markt gebracht en worden vaak
geassocieerd. De verschillende
producten en de families waartoe ze
behoren zijn beschreven in paragraaf 5.1.

Deze studies worden opgezet in
academische centra of in farmaceutische
bedrijven die hun onderzoek willen
bevestigen, of door artsengroeperingen
of samenwerkingsverbanden zoals de
"Intergroupe Francophone du Myélome"
(IFM) of HOVON (Hemato-Oncologie
voor Volwassenen Nederland). Deze
vergelijken bij een groot aantal patiënten
en in meerdere centra de referentie
behandeling van het moment met een
nieuwe behandelingsstrategie. Als de
nieuwe strategie werkzamer blijkt, kan
deze de nieuwe referentiebehandeling
worden.

d. Klinische studies
De vooruitgang in de behandeling van
myeloom is te danken aan klinisch
onderzoek. Met dit onderzoek kan de
werkzaamheid van nieuwe genees
middelen en nieuwe combinaties
bevestigd worden.

Elk klinisch onderzoek kan voordelen
bieden, maar het is nooit te voorspellen
of u er persoonlijk baat bij zult hebben.

Daarna volgt een hoge dosis
chemotherapie en een autotrans
plantatie van bloedstamcellen die
een ziekenhuisopname vereisen van
ongeveer 3 weken.
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5.3 Aanvullende behandelingen
Deze behandelingen gebeuren
aanvullend op de behandeling tegen
myeloom om de symptomen en de
complicaties van de ziekte te bestrijden.
a. Behandeling van botaantasting
De ziekte ontstaat in het beenmerg en
de abnormale plasmocyten kunnen het
bot aantasten, waardoor het bot brozer
wordt en het calciumgehalte in het bloed
te hoog wordt. Om de gevolgen van
myeloom op het bot tegen te gaan,
bestaan er verschillende mogelijkheden.
Lokale behandeling van het
aangetaste bot
• radiotherapie om de kankercellen te
doden is zeer doeltreffend tegen de pijn;
• orthopedische chirurgie kan nuttig
zijn om een pathologische breuk te
stabiliseren en het ruggenmerg te
beschermen bij een wervelverzakking;
• interventionele radiologie kan een
wervelverzakking corrigeren door
een verstevigend botcement in de
wervel te spuiten (vertebroplastiek of
kyfoplastiek).
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Algemene behandeling van aangetast
bot met bisfosfonaten: pamidronaat
(Aredia®), zoledronaat (Zometa®),
clodronaat (Bonefos®).
Deze geneesmiddelen verhinderen de bij
myeloom toegenomen botresorptie. De
intraveneus toegediende middelen zijn
het meest actief (Aredia® = infuus van
2 uur, Zometa® = infuus van 15 min).
Onderzoeken hebben uitgewezen dat ze
het risico op botbreuken of op andere
botcomplicaties verminderen, maar ook
de overleving van de behandelde
patiënten verhogen. Dit wordt als
spoedbehandeling gebruikt tegen
hypercalciëmie en vervolgens maande
lijks tijdens de actieve fase van de
behandeling tegen myeloom. Ze
kunnen ook voor een langere periode
voorgeschreven worden.
Het voornaamste risico van bisfosfonaten
is osteonecrose van de kaak. Door een
ontstekingsreactie wordt een stuk van de
kaak geleidelijk aangetast, met een
verlies van de kaakfunctie en de daaruit
voortvloeiende voedingsproblemen tot

gevolg. Om dit risico te beperken is
tandonderzoek en -verzorging
noodzakelijk voordat de behandeling
wordt opgestart. Uw tandarts moet op
de hoogte gebracht worden van uw
behandeling en het trekken van tanden
moet vermeden worden tijdens de
behandeling met bisfosfonaten.
Botletsels veroorzaken pijn: alle
pijnstillers, tot zelfs morfinederivaten,
zijn toegestaan en u mag niet aarzelen
om ze te gebruiken.
Met ontstekingsremmers is daaren
tegen voorzichtigheid geboden,
omdat ze de werking van de nieren
kunnen verslechteren. Vraag om
advies bij de minste twijfel.
b. Ondersteuning van de normale
werking van het beenmerg
Anemie is een veel voorkomende
bijwerking van myeloom. De symptomen
zijn vermoeidheid, kortademigheid bij
inspanning en bleekheid. Voor de
behandeling ervan zijn bloedtransfusies
nuttig en, indien nodig, wordt u erytro
poëtine voorgeschreven. Deze genees

middelen worden goed verdragen,
maar overmaat is te vermijden: er moet
gestreefd worden naar een hemo
globinegehalte van 12 g/dl, maar niet
hoger om complicaties te vermijden.
Het gebrek aan bloedplaatjes wordt
behandeld met een transfusie van
bloedplaatjes of met geneesmiddelen
die hun activiteit stimuleren.
Het gebrek aan witte bloedcellen
wordt behandeld met groeifactoren.
Deze kunnen botpijn veroorzaken.
c. Preventie van infecties
Myeloom kan ernstige infecties
veroorzaken, voornamelijk door de
verminderde productie van nuttige
immunoglobulinen. De behandelingen
verergeren deze toestand van immuno
suppressie. Daarom zullen uw artsen
benadrukken dat u ze snel moet raad
plegen bij koorts, één van de voornaamste
symptomen van verminderde weerstand
en infectie. Om het risico te beperken,
kunt u de volgende middelen krijgen:
• polyvalente immunoglobulinen (ter
vervanging van deze die u niet meer
aanmaakt);
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6. Uw opvolging
• preventieve antibiotica tegen sommige
vormen van longontsteking;
• antivirale middelen om gordelroos of
wind- of waterpokken te voorkomen
(zelfs als u watterpokken al gehad hebt,
kan u deze nog altijd terugkrijgen!);
• inentingen tegen seizoensgriep en
longontsteking door pneumokokken;
• groeifactoren voor witte bloedcellen
bij gebrek aan deze cellen.
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d. Preventie van trombose
Tijdens de actieve fase van uw behandeling
loopt u een hoger risico op trombose of
longembolie. Dit uit zich door een pijnlijke
zwelling van een been. Dit risico wordt
voorkomen door u een kleine dosis
Aspirine® of een subcutane inspuiting van
heparine (Clexane®, Fraxiparine®,
Innohep®,…) voor te schrijven.

a. Tijdens de behandeling
U komt regelmatig op controle en kunt
op deze manier symptomen melden als u
zich zorgen maakt. Aarzel niet sommige,
op het eerste zicht onschuldige, symp
tomen te benadrukken: bijvoorbeeld het
geleidelijk verlies van gevoel in voeten of
handen. Deze symptomen kondigen
vaak perifere neuropathie aan. In dat
geval dient uw behandelingsschema
aangepast te worden.

b. Aan het einde van de behandeling
Uw toestand wordt opnieuw geëvalueerd
aan de hand van de abnormale eiwitten
in bloed en urine, een analyse van het
beenmerg en een onderzoek met
magnetische resonantie van het bot,
eventueel aangevuld met een PET-scan
en radiografie. Deze onderzoeken zullen
bepalen hoe volledig de remissie is. Hoe
vollediger de remissie, hoe langer deze
waarschijnlijk zal aanhouden.

Naast het regelmatige contact met
uw verzorgers, moet u zonder aarzelen
elke temperatuurverhoging of bloeding
melden, want hier is een spoedbehan
deling geboden.

c. Na de behandeling
Uw arts bepaalt aan de hand van uw
toestand (bloed- en urineonderzoek)
hoe vaak u terug moet komen voor
controles. Het blijft belangrijk dat u de
arts buiten de geplande bezoeken
raadpleegt bij elk zorgwekkend
symptoom, vooral bij temperatuur
verhoging en pijn.
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7. Opvolging van bijwerkingen ten
gevolge van de behandeling
a. Anemie (gebrek aan rode bloedcellen)
De rode bloedcellen (of hemoglobine)
voorzien het lichaam van zuurstof. Als het
aantal rode bloedcellen daalt, ontstaat er
anemie. Anemie leidt tot gebrek aan
energie, zwakte en vermoeidheid en de
huid kan ook bleker worden.
Als de anemie langzaam ontstaat, is
deze waarschijnlijk het gevolg van de
chemotherapie. Als deze snel ontstaat, is er
waarschijnlijk een andere oorzaak (zoals
bijvoorbeeld een bloeding).
Mogelijke symptomen: zwakte, ver
moeidheid, bleekheid, kortademigheid
of, in sommige gevallen, een malaise of
hartkloppingen.

Behandeling
Met een bloedtest wordt het gehalte
aan hemoglobine en ijzer bepaald.
Naar gelang het resultaat zal uw arts
erytropoëtine (EPO), ijzer, vitaminen
(foliumzuur of vitamine B12) of een
bloedtransfusie voorschrijven.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• kortademigheid, zelfs als u rust of
als u er 's nachts wakker van wordt;
• als u zich zo vermoeid voelt dat u
niets meer kunt doen;
• als u zich onwel voelt, duizelingen of
hartkloppingen heeft.

b. Constipatie
Constipatie is een bijwerking die niet
alleen verband houdt met de behan
delingen tegen misselijkheid en pijn
stillers. U kunt er ook last van krijgen als
u onvoldoende lichaamsbeweging heeft
of uw voeding niet evenwichtig is.
Preventie
Eet vezelrijke voeding: groene groenten en
fruit, volkorenbrood en graanproducten.
Drink fruitsap op de nuchtere maag
(druiven-, appel- of pruimensap).
Vermijd constiperende of vezelarme
voeding (gekookte wortelen, rijst,
bananen). Het is heel belangrijk veel
te drinken!

Behandeling
Er kan u een laxeermiddel voor
geschreven worden. Dit verlicht de
constipatie door de stoelgang te
stimuleren. Neem geen vrij verkochte
producten zonder eerst advies te
vragen aan uw arts.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• als u meer dan 3 dagen geen stoelgang
meer hebt;
• als u braakt en geen gasvorming
meer hebt;
• als u hevige buikpijn hebt.

Preventie
Spreid uw inspanningen over verschil
lende momenten. Rust uit zodra u
daartoe behoefte voelt. Zorg voor een
evenwichtige voeding (vis, groenten,
eieren, vlees).

36

37

c. Depressie
Tijdens uw ziekte kunt u te kampen
krijgen met momenten van moedeloos
heid en depressie. U moet immers uw
hele leven opnieuw organiseren. Het kan
zijn dat u zich niet meer zichzelf voelt en
dat de lichamelijke en psychologische
veranderingen uw zelfbeeld aantasten.
Preventie
Als de depressie een aantal weken
aanhoudt of als deze ernstig genoeg is
om u te hinderen in uw dagelijkse
activiteiten, hebt u mogelijk hulp nodig.
Neem uw arts, verpleegkundige of een
gezinslid in vertrouwen. Soms volstaat
het om gewoon eens met iemand te
praten.
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Behandeling
Antidepressiva kunnen voorgeschreven
worden om de symptomen van
depressie te verlichten. Op de dienst
hematologie of oncologie staat er een
team van psychologen ter beschikking.
Zij zijn gewend om met mensen om te
gaan die lijden aan kanker en zullen
naar u luisteren en u helpen.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• als de depressie een aantal weken
aanhoudt, u slaapstoornissen of
zelfmoordgedachten heeft.

d. Diarree
Diarree is een veel voorkomende
bijwerking van chemotherapie en doet
zich voor als de chemotherapie het
darmslijmvlies aantast.
Preventie
Het is belangrijk het waterverlies te
compenseren door veel te drinken.
Het helpt ook een constiperend dieet
te volgen: bouillon met wortelen, rijst,
wortelpuree, geplette bananen, geraspte
rauwe appels en appelmoes. Geen
groenten en rauwe vruchten, gedroogde
vruchten, gefrituurde bereidingen en
sauzen.

Behandeling
Over het algemeen zal uw arts een
middel tegen diarree voorschrijven.
Sommige patiënten mogen deze
echter absoluut niet gebruiken. Vraag
dus altijd raad aan uw arts. Als de
diarree aanhoudt, moet u misschien
een infuus en/of antibiotica krijgen.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• als de diarree langer dan 2 dagen
aanhoudt;
• als u hevige buikpijn heeft;
• als u bloed ziet in uw ontlasting;
• als uw temperatuur boven 38° C stijgt.
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e. Misselijkheid en braken
Chemotherapie zorgt zeer vaak voor
misselijkheid, maar andere genees
middelen kunnen dit in de meeste
gevallen voorkomen.
Preventie
Probeer maaltijden te spreiden, sterk
gekruide voeding en bereidingen met
melk of vetten te vermijden. Het is
raadzaam om tussen de maaltijden door
veel te drinken. Thuis moet u de behan
deling voortzetten die u voorgeschreven
werd bij ontslag uit het ziekenhuis.
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Behandeling
Een preventieve behandeling tegen
misselijkheid (Zofran®, Novaban®)
kan voorgeschreven worden.
U kunt thuis ook tabletten innemen
zoals Motilium® of Litican®.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• als u meer dan 3 braakaanvallen per uur
heeft tijdens ten minste 3 uur;
• als u bloed in het braaksel ziet;
• als u iets als "gemalen koffie" in het
braaksel ziet;
• als u niet meer dan 8 bekers vocht kunt
drinken gespreid over 24 uur;
• als u meer dan twee dagen geen vast
voedsel kunt eten;
• als u uw geneesmiddelen niet kunt
binnenhouden;
• als u zwak of suf wordt.

f. Neutropenie (gebrek aan witte
bloedcellen)
Chemotherapie kan het aantal witte
bloedcellen, en vooral neutrofielen,
doen dalen. Deze cellen helpen bij de
bestrijding van infecties. Deze afname
is op zich niet ernstig, maar als deze
gepaard gaat met koorts kan dit een
teken zijn van een infectie die wel snel
kan verergeren. U moet dus uitkijken
voor tekenen van infectie.

Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• koorts (temperatuur hoger dan 38° C),
rillingen of transpiratie;
• griepsymptomen (spierpijn, algemene
vermoeidheid) met of zonder koorts;
• hoest, kortademigheid of pijnlijke
ademhaling;
• keelpijn of aften (wondjes in de mond);
• pijn of branderigheid bij het plassen.

Preventie
Bij koorts mag u een raadpleging van
de arts niet uitstellen, en moet u in
elk geval:
• uw temperatuur nemen;
• bezoekers vragen om hun bezoek
uit te stellen als ze ziek zijn;
• contact met zieke mensen vermijden;
• uw handen vaak wassen en nooit
vergeten ze te wassen voordat u
eet of drinkt en vooral na gebruik
van het toilet;
• zich altijd warm aankleden en tocht
vermijden;
• soms zal uw arts u een injectie geven
om afname van witte bloedcellen te
voorkomen.
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h. Perifere neuropathie
Dit is een vaak voorkomende bijwerking
van chemotherapie en kan gepaard gaan
met pijn (tintelingen in handen en voeten)
en krachtverlies. Neuropathie kan ook een
gevolg van de aandoening zijn.
Preventie
• veel lichaamsbeweging - vooral te voet;
• nauwe en spannende schoenen en
kousen vermijden;
• extreem warme en koude
temperaturen vermijden;
• 2 keer per dag massagecrème
aanbrengen.
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Behandeling
Uw arts kan u een speciaal genees
middel tegen neuropathische pijn
voorschrijven. Hij kan u adviseren om
een hydraterende crème met cacao
boter, groene munt en menthol aan te
brengen op de aangetaste zone en
om magnesium in te nemen om de
krampen te verlichten. Zo nodig en
afhankelijk van de graad van neuro
pathie, kan de dosis aangepast
worden of wordt er een andere
chemotherapie voorgeschreven.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• als u pijn of een verandering in gevoel
gewaarwordt: u moet de symptomen
melden bij elke controle.

i. Veneuze trombose
Veneuze trombose of flebitis is een
ontsteking van een ader die verstopt
wordt door een bloedklonter of
trombus. Deze klonter kan de ader
geheel of gedeeltelijk verstoppen.
De klonter kan ook loskomen van de
vaatwand en dan naar andere organen
afdwalen (bijvoorbeeld bij longembolie).
Sommige personen lopen een hoger
risico: personen met een persoonlijke of
familiale voorgeschiedenis van trom
boses, patiënten die onlangs geopereerd
werden en patiënten die lang het bed
moeten houden.

Behandeling
Uw arts kan een bloedverdunner
voorschrijven die de bloedstolling
tegengaat, zoals bijvoorbeeld
Aspirine®, Sintrom® of heparine.
Steunkousen kunnen ook voor
geschreven worden.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• als u pijn of een zwelling in de ledematen
voelt;
• als uw benen gezwollen zijn;
• als u moeizaam ademhaalt.

Preventie
Vermijd indien mogelijk lange periodes
zonder beweging of activiteit, vooral bij
lange reizen. Probeer gedurende de dag
zo vaak mogelijk even rond te lopen.

43

8. Om u te helpen
j. Trombocytopenie
(gebrek aan bloedplaatjes)
De bloedplaatjes moeten bloedklonters
vormen om te voorkomen dat u dood
bloedt. Trombocytopenie is een gebrek
aan bloedplaatjes, waardoor blauwe
plekken en bloedingen (van de neus,
tandvlees,…), of kleine rode vlekjes op
de huid (petechiën) kunnen ontstaan.
Preventie
Uw arts zal bepaalde geneesmiddelen
vermijden in geval van trombocytopenie
(Aspirine®, Plavix®, heparine met laag
molecuulgewicht, ontstekingsremmers).
Wees extra voorzichtig bij het nagel
knippen en probeer niet te vallen.
Gebruik liever een elektrisch scheer
apparaat dan een scheermes.
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Behandeling
Het kan zijn dat u een transfusie
met bloedplaatjes moet krijgen.
Bij blauwe plekken: ijs en een
crème aanbrengen (Reparil gel®
of Hirudoïd®). Ontstekingsremmers
zijn af te raden.
Bij bloedingen: de wond zeer lang
dichtdrukken.
Raadpleeg uw arts in de volgende
gevallen:
• als u hevig bloedt uit de neus of
abnormaal bloedt uit het tandvlees
bij het tanden poetsen;
• als u ongewone blauwe plekken, kleine
paarse of rode vlekjes ziet op de huid
(purpura, bloeduitstortingen);
• als u een zwarte stoelgang of bloed
in de urine heeft;
• als u bloed in het braaksel ziet;
• als u hevige hoofdpijn heeft.

Naast je zorgteam, kan je nog
bijkomende hulp of informatie krijgen
van verschillende organisaties:
• Je ziekenfonds
• Patiëntenverenigingen:
–– CMP Vlaanderen (Contactgroep voor
patiënten met multipel myeloom)
www.cmpvlaanderen.be
–– Wildgroei (Vereniging lotgenoten
voor hematologische aandoeningen)
www.wildgroei-vzw.be
–– Lotuz (Vereniging voor patiënten
die een allogene stamceltransplantatie
hebben ondergaan)
www.lotuz.be
• Kom op tegen kanker
www.komoptegenkanker.be
• Stichting tegen kanker
www.kanker.be
• National Cancer Institute:
www.cancer.gov
• Kankercentrum:
www.e-cancer.be

Het doel van deze brochure is u een
beter inzicht te geven in de voornaamste
aspecten en mogelijke behandelingen
van uw ziekte. Wellicht beantwoordt
deze brochure echter niet al uw vragen,
en mogelijk zullen er nog nieuwe vragen
opkomen gedurende het verloop van uw
aandoening. Achteraan in deze brochure
vindt u daarom een pagina waarop u alle
mogelijke vragen kunt noteren om ze bij
uw volgende bezoek aan uw arts te
stellen. Aarzel nooit om uw hematoloog
vragen te stellen en uw vragen zo nodig
te herhalen.
Met al uw vragen kunt u ook steeds
terecht bij uw verpleegkundige of in het
dagcentrum. Indien gewenst, kan deze
persoon ook aanwezig zijn bij uw
gesprekkken met de hematoloog en u
informeren over alle nodige
maatregelen. Op deze manier hebt u een
schakel tussen u en uw specialist, om de
onontbeerlijke dialoog op te zetten voor
uw strijd tegen de ziekte, en om u te
helpen de nodige beslissingen te nemen
na overleg en in alle vertrouwen.
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9. Verklarende woordenlijst
ANEMIE: tekort aan rode bloedcellen of
erytrocyten in de bloedsomloop. De
rode bloedcellen dienen om zuurstof te
vervoeren naar de weefsels. Een tekort
uit zich in vermoeidheid, bleekheid,
kortademigheid, hartkloppingen en
soms ook in duizelingen.
ANTILICHAMEN: eiwitcomplexen
werkzaam in het immuunsysteem voor
de herkenning en uitschakeling van
ziektekiemen (bijvoorbeeld bacteriën of
virussen). Antilichamen worden
uitgescheiden door cellen die afkomstig
zijn van B-lymfocyten: de plasmocyten.
Een antilichaam bestaat uit een constant
gedeelte (identiek voor alle antilichamen
in het lichaam) en variabel gedeelte (voor
de herkenning van lichaamsvreemde
stoffen) aan het eind van de twee armen
van de Y.
APLASIE: wanneer een orgaan stopt met
werken of stopt met zich te ontwikkelen.
Bij beenmergaplasie stopt het beenmerg
met functioneren, met een ernstige
daling van het aantal bloedcellen tot
gevolg. Dit is een voorbijgaande
bijwerking van sommige vormen van
chemotherapie.
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BLOEDCELLEN, WITTE: bloedcellen die
infecties bestrijden. De witte bloedcellen
bevinden zich in het lymfevocht en in het
bloed.
BLOEDCELLEN, RODE: bloedcellen die
hemoglobine bevatten, waardoor ze
rood kleuren. De rode bloedcellen
dienen om zuurstof te transporteren.
Ze worden ook erytrocyten genoemd.
BLOEDPLAATJES: trombocyt,
component van het bloed die
bloedingen stelpt en littekenvorming
mogelijk maakt. Het aantal bloedplaatjes
kan tijdens of na chemotherapie of
radiotherapie afnemen. Als het aantal
bloedplaatjes sterk daalt, is er soms een
transfusie nodig.
CEL: (in het Latijn: klein kamertje) is de
functionele en reproduceerbare
structurele eenheid die een levend
wezen vormt of er deel van uitmaakt.
Virussen horen hier niet bij. Elke cel is
een levend geheel dat bij meercellige
organismen op autonome maar
gecoördineerde wijze met andere cellen
samenwerkt. De cellen van hetzelfde
type vormen weefsels en deze vormen
dan weer samen organen.

CRAB: C = hoge calciumspiegel,
R = nierfalen (renaal= van de nieren),
A = anemie, B = botletsel

HYPERCALCIËMIE: te hoog percentage
calcium in het bloed, bijvoorbeeld als
gevolg van versnelde botafbraak.

CYTAFERESE: afname van
bloedstamcellen langs perifere weg
(uit een ader) als voorbereiding op een
auto- of allotransplantatie. Uitgevoerd
na stimulatie van het beenmerg door
een groeifactor. De stamcellen die naar
het bloed gaan, worden gefilterd en
bewaard.

HYPERVISCOSITEIT: door het hoge
eiwitgehalte wordt het bloed dikker en
viskeuzer, zodat het moeilijker door de
kleine vaten stroomt.

ELEKTROFERESE: techniek om eiwitten
in een elektrisch veld te scheiden.
Daarmee kan de hoeveelheid eiwitten
van een myeloom gedoseerd worden en
kunnen monoklonale immunoglobulinen
gedetecteerd worden. Elektroferese
wordt gebruikt voor de diagnose van
myeloom en de opvolging van de
behandelingen.

KETEN, KORTE: de korte eiwitketen van
een immunoglobuline. De korte of lichte
keten, afkomstig van het myeloom en in
urine detecteerbaar, worden BenceJones eiwitten genoemd.

EPO OF ERYTROPOËTINE: natuurlijk
hormoon uitgescheiden door de nieren.
Het is een groeifactor van de rode
bloedcellen of erythrocyten. Epo kan in
het laboratorium aangemaakt worden en
voorgeschreven worden bij anemie of na
een stamceltransplantatie.

LYMFOCYTEN: type witte bloedcellen
die ziekten en lichaamsvreemde stoffen
bestrijden. De lymfocyten ontwikkelen
zich bij de mens in het beenmerg, de milt
en de lymfatische organen. De lymfo
cyten maken deel uit van het immuun
stelsel.

IMMUNOGLOBULINE: synoniem voor
antilichaam, een eiwit met de eigen
schappen van een antilichaam.

KETEN, LANGE: één van de lange ketens
die, samen met twee korte ketens, een
immunoglobuline vormen.
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Uw vragen of twijfels
B-LYMFOCYTEN: type witte bloedcellen
die immunoglobulinen of antilichamen
produceren. Ze staan in voor de
immuniteit.
MONOKLONAAL: als een celpopulatie
afstamt van één en dezelfde moedercel,
als alle cellen helemaal identiek zijn en
een kloon vormen of een identieke
familie. Als cellen monoklonaal zijn,
houdt dit in dat ze een aantal eigen
schappen gemeen hebben, bijvoorbeeld
de productie van een bepaald eiwit (zoals
immunoglobulinen die specifiek zijn voor
een myeloom).
M-PROTEÏNE: verzamelterm voor
monoklonale immunoglobulinen. Dit zijn
monoklonale antilichamen die in hoge
concentraties aanwezig kunnen zijn in
het bloed. Vroeger ook paraproteïne
genoemd.
OSTEOBLASTEN: cellen aan de opper
vlakte van het bot met een kubusachtige
vorm. De onregelmatige contouren
hebben uitlopers waarmee ze in contact
staan met andere osteoblasten.
Zij moeten botweefsel aanmaken
(osteoïd) en zorgen voor de calcificatie.
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OSTEOCLASTEN: cellen die afkomstig
zijn van bloedprecursoren. Osteoclasten
zorgen voor botresorptie.
OSTEOLYSE: een proces of een mecha
nisme waardoor bot geresorbeerd
wordt.
POLYNEUROPATHIE: geleidelijk verlies
van gevoel in bijvoorbeeld handen en
voeten.
PLASMOCYT: specifiek type witte
bloedcel werkzaam na contact met een
antigeen, en geproduceerd door een
B-lymfocyt. Een plasmocyt produceert
een specifiek antilichaam tegen
de vreemde ziektekiem die de productie
zelf heeft opgewekt. Bij myeloom
worden abnormale plasmocyten
gekloond, deze produceren grote
hoeveelheden niet-specifieke en niet
werkzame monoklonale antilichamen.
Ze kunnen zich ook infiltreren in
bepaalde lichaamsweefsels.
TROMBOCYTOPENIE: tekort aan bloedplaatjes in het bloed. Chemotherapie kan
tijdelijke trombocytopenie veroorzaken.
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