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        Driemaandelijkse nieuwsbrief -  4de trimester 2017 – 30 ste jaargang 
 

 
 

Voorwoord 
 
 
Beste leden, 
 
 
Dit wordt alweer de laatste nieuwsbrief voor dit jaar en tegelijkertijd 
de eerste die niet door mezelf opgemaakt wordt. Dertig jaar lang heb ik 
met plezier geprobeerd om interessante artikels voor jullie te zoeken, om 
die samen met weetjes over het reilen en zeilen binnen onze 
patiëntenvereniging, in een nieuwsbrief te gieten. Vanaf nu waait er een 
frisse nieuwe wind door onze redactie. Elke Stienissen, ons nieuw LVV-
bestuurslid Communicatie en Bekendmaking neemt het beheer van onze 
Facebookpagina en de opmaak van onze nieuwsbrief van me over. De nieuwe 
aanpak resulteerde meteen al in tien nieuwe leden op onze Facebookpagina. 
Na nog geen jaar telt deze gesloten groep waarin mensen elkaar steun kunnen 
bieden ondertussen al 107 leden  We heten Elke van harte welkom in ons 
midden en kijken uit naar een prettige samenwerking. 
 
Ondertussen zijn de twee doelstellingen die wij dit jaar naar aanleiding 
van ons dertig jarig bestaan voor ogen hadden, gerealiseerd.  Wij zijn 
heel fier op onze mooie nieuwe LVV-stand waarmee we ondertussen een weekje 
in het UZ Gent stonden en enkele dagen in het AZ Sint Jan te Brugge. Het 
is de bedoeling met onze stand in de toekomst nog meer ziekenhuizen aan 
te doen. 
Naar bekendmaking van LVV is dit zeker een pluspunt. In beide ziekenhuizen 
hebben verschillende patiënten door onze aanwezigheid kennis met LVV 
kunnen maken, patiënten die anders de weg naar onze vereniging misschien 
niet hadden gevonden.  Een foto van onze stand vindt u verder in deze 
nieuwsbrief. 
 
Het tweede project naar aanleiding van ons dertig jarig bestaan is 
ondertussen ook afgerond. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zouden 
de interviews die wij bij verschillende mensen afnamen op onze site moeten 
staan. De bedoeling van dit project is vooral om patiënten, naast het 
belang van lotgenotencontact, ook beter bekend te maken met het belang van 
de samenwerking met onze verschillende partners. 
 
 
 
 
 

 

            vzw  Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen 

                             Lotgenotengroep Hodgkin- en non-Hodgkinlymfomen 
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Wij vroegen Minister van Volksgezondheid Maggie De Block daarom naar de 
integratie van patiëntenverenigingen in haar beleid. Met Prof. Dr. Daan 
Dierickx, hematoloog UZ Leuven en onderzoeker KULeuven hadden we het over 
het belang van onderzoek. Met Mevrouw Willems Managing Director Benelux 
bij Janssen Pharmaceutica over de rol van de Pharmaceutische industrie en 
de samenwerking met patiëntenverenigingen en naast Mevrouw Diane 
Mandelings van Kom op tegen Kanker die het vooral heeft over de 
ondersteunende rol van KOTK, vertelt een huisarts over het belang van een 
goed slecht nieuwsgesprek. Vanzelfsprekend komen ook een aantal patiënten 
aan het woord. Zij getuigen over hun ervaring met de verwerking van de 
diagnose, Nicole Contactpersoon partners van patiënten over het belang van 
opvang voor partners en/of familieleden en een tweetal kinderen van een 
patiënte hebben het over de verwerking van de ziekte van hun mama.  
 
 

                                                      
 
 
Wil je meer weten over deze bijzondere getuigenissen, neem dan vlug een 
kijkje op de homepagina van onze website www.lymfklierkanker.be. Door te 
klikken op de foto kun je het verhaal erachter beluisteren. 
 
Wij wensen langs deze weg al onze partners die geholpen hebben bij de 
realisatie van dit project te bedanken, een bijzonder woordje van dank 
gaat uit naar Petra Gunst van BVBA Tekst en Beeld, zus van een patiënte 
die op vrijwillige basis haar schouders onder dit project gezet heeft en 
de coördinatie met de professionelen die het uiteindelijk uitgevoerd 
hebben, voor haar rekening nam. 
 
Sedert 10 september 2017 verwelkomt LVV 2 nieuwe bestuurders. Naast Elke 
Stienissen is dat Luc Bosmans (non-Hodgkinpatiënt) die mij de komende 
jaren zal bijstaan bij de vertegenwoordiging van LVV op de activiteiten 
georganiseerd door onze partners. Hij wordt ook de eerste ondervoorzitter. 
De vroegere eerste ondervoorzitter Joseph Cornelis wordt tweede 
ondervoorzitter en zal zijn engagement voor LVV verder zetten. Ik bedank 
hem hierbij uitdrukkelijk om mij de afgelopen jaren bij te staan. 
 
 

Chantal Denblijden 
Voorzitter 
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The Crystal Ship Walk 

 
Onder een stralende zon stonden op 9 september om 13 uur, 31 wandelaars 
klaar aan zaal het Bosjoenk te Oostende om onder begeleiding van start te 
gaan voor de 12 km lange Crystal Ship Walk. Voor de minder geoefende 
wandelaars was er een parcours van 6 km voorzien. 
 
De Crystal Ship is het grootste festival in Europa rond kunst in de 
openbare ruimte dat elk jaar tijdens de paasvakantie met internationaal 
talent naar Oostende komt. Wereldberoemde kunstenaars, zowel nationale als 
internationale, creëerden een 40-tal gigantische muurschilderingen en 
fantastische kunstinterventies die een permanente tentoonstelling vormen 
in Oostende. Al deze werken vormen samen een artistiek parcours in de 
stad. Deze kunstroute is zowel te voet als met de fiets te volgen. De 
fietsroute brengt je langs alle kunstwerken terwijl de wandelroute zich 
concentreert op het centrum van de stad. Wij kozen voor het laatste. 
 

       
       Onze gids                  Gezellig uitblazen achteraf 
 
 
De MDS Contactgroep, een patiëntenvereniging voor mensen met 
myelodysplasie, een aandoening van de stamcellen in het beenmerg, 
organiseerde diezelfde dag haar jaarlijkse Belgian Coast Walk. Na beide 
wandelingen kwamen alle deelnemers samen in zaal het Bosjoenk, waar voor 
alle wandelaars een gezellige maaltijd geserveerd werd die bestond uit een 
“zwijntje aan het spit”. In totaal schoven 81 mensen aan voor de maaltijd, 
bij een drankje achteraf werd door de aanwezigen nog heel wat bijgepraat. 
Kortom een geslaagde benefietactiviteit die zeker voor herhaling vatbaar 
is. 
 
Meer foto’s over deze ativiteit kunnen bekeken worden op onze website 
www.lymfklierkanker.be onder de rubriek foto’s activiteiten. 
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World Lymphoma Awareness Day 
            (Wereld Lymfoom Bewustmakingsdag) 
 
De Wereld Lymfoom Bewustmakingsdag vindt elk jaar plaats op 15 september. 
Deze dag heeft tot doel mensen bewust te maken van het bestaan van 
lymfomen. Het initiatief gaat uit van de Lymphoma Coalition, een non-
profitorganisatie. 

 
 

 
 
 
Thema       
Het thema van dit jaar was “Kleine dingen kunnen het grootste verschil 
maken”. Hodgkin- en non-Hodgkinpatiënten werden wereldwijd opgeroepen om 
te vertellen wat hen het meest geholpen heeft op hun lymfoomreis. Hieronder 
enkele voorbeelden: 
 

“Mijn hematoloog. Was een geweldige dokter en vooral een supermens!” 
 

“Mn vrouw en zoon”. 
 

“De bloemen van de groep collega's”. 
 

“De vertrouwensband en uitstekende communicatie met mijn professor-
hematoloog”. 

 
“Mijn radioloog. Hij was de eerste die zag dat er iets goed mis was. 
In plaats van me naar huis te sturen en me te laten wachten op de 
uitslag van de CT scan nam hij me apart en vertelde me persoonlijk 
de situatie. Hij nam ook direct contact op met hematologie en volgde 
me sindsdien ook persoonlijk op. Zelfs via whatsapp kon ik hem raad 
vragen wanneer ik me zorgen maakte. Daarnaast waren ook de andere 
artsen en verplegend personeel steeds zeer vriendelijk en altijd 
beschikbaar. Iedereen kende ook mijn naam. Deze persoonlijke aanpak 
heeft me enorm geholpen”. 
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Op 15 september was er tevens een wereldwijde Twitter chat waar lotgenoten 
hun ervaringen konden delen. 
 

     
 
 
 
Ook LVV deed mee aan deze sociale campagne zowel op haar facebookpagina 
als op Twitter. Ook jij kan nog steeds lid worden van de facebookpagina 
van LVV. Het gaat om een besloten groep van Hodgkin- en non-
Hodgkinpatiënten en hun familie. Personen die geen lid zijn van onze 
facebookgroep kunnen dan ook geen berichten lezen die op deze 
facebookpagina worden gepost. Je kan hier ervaringen delen of vragen 
stellen waarop andere lotgenoten kunnen antwoorden. Bijvoorbeeld: als je 
je afvraagt of een bepaald neveneffect van de behandeling wel normaal is, 
kan je dit vragen aan andere lotgenoten. Ook als je meer uitleg wil over 
een bepaalde behandeling, kan je hier terecht enz. En onthoud : Geen enkele 
vraag is een domme vraag. 
 
 
Sociale media 
 

 : Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw 
 

 : Lymfklierkanker VV of @LVV2016 
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LVV-stand in UZ Gent 
 
 

 
Cecile Ledegen bemande een hele 
week lang de nieuwe LVV-
infostand in het Universitair 
Ziekenhuis van Gent. “Dit is de 
ideale manier om de 
Lymfklierkanker Vereniging 
Vlaanderen (LVV) bekender te 
maken”, vertelt Cecile. 
 
 
Het is niet verwonderlijk dat 
Cecile opnieuw de handen uit de 
mouwen steekt voor LVV. Zij is  
naast vrijwilliger ook de 
contactpersoon van LVV voor Oost-Vlaanderen en woont al een hele tijd in 
Gent.  
 
“Samen met onze voorzitster Chantal Denblijden heb ik op 15 september de 
gloednieuwe infostand opgesteld”, vertelt zij. “UZ Gent was zo vriendelijk 
om ons de ideale plaats ter beschikking te stellen.  Er was een groot 
komen en gaan van mensen en onze grote infostand viel natuurlijk ook op”, 
vertelt Cecile met een glimlach. “Mensen werden aangetrokken door de 
verschillende getuigenissen van (non-)Hodgkin-lotgenoten en het mooie 
gedicht van Annick Gunst”.   
 
Je kan je inbeelden dat het niet altijd makkelijk is om de je juiste 
houding aan te meten. “Ik merkte al vlug als iemand geïnteresseerd was. 
Het waren dan ook vooral lotgenoten en hun familie die toenadering zochten. 
Soms zijn het mensen die al jaren de ziekte hebben maar nu pas voor de 
eerste keer van ons bestaan horen”. 
 
Bekendmaking 
Het doel van de infostand was LVV bekender te maken bij de 
(non)Hodgkinpatiënten en hun familie. “Dat is ook gelukt”, vertelt Cecile. 
“Iedereen die dat wenste, kreeg een folder en het infoboekje ‘Omtrent 
Lymfomen’ geschreven door hematoloog Dr. Van Hoof, mee”. Cecile kijkt dan 
ook tevreden terug op een boeiende week: “Ik heb geregeld tijd vrij gemaakt 
om een diepgaander gesprek te voeren met de mensen die dat wilden. Dat 
deed voor velen toch zichtbaar deugd”. 
  
Dankwoord 
Cecile Ledegen is een tevreden vrouw en vindt dit zeker voor herhaling 
vatbaar. De LVV-infostand zal de komende maanden en jaren dus nog opduiken 
in andere Vlaamse ziekenhuizen. Cecile wil ten slotte uitdrukkelijk UZ 
Gent bedanken: “Zonder de hulp van Claire Van Caneghem en Caroline Van 
Geyt was dit niet mogelijk geweest”, besluit ze. 
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Huisapotheker 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 1 oktober het concept 
van “huisapotheker” ingevoerd. De huisapotheker komt er in de eerste plaats 
voor mensen met een chronische aandoening en is daarom ideaal voor non-
Hodgkinpatiënten.  

Elke patiënt kan een huisapotheker kiezen. Het RIZIV betaalt die dienst 
terug voor een ruime doelgroep, namelijk: elke ambulante patiënt aan wie 
het voorbije jaar in zijn apotheek 5 terugbetaalde geneesmiddelen werden 
afgeleverd, waarvan ten minste 1 chronisch geneesmiddel. 

De huisapotheker helpt je met een persoonlijke begeleiding van je 
medicatiegebruik. Dit komt zeker van pas als je verschillende 
geneesmiddelen tegelijk neemt. Door een huisapotheker te kiezen, word je 
medicatiegebruik van nabij opgevolgd. Bovendien kan je ieder moment 
beschikken over een persoonlijk medicatieschema dat volledig en up-to-date 
is.  

 
 
 
Een huisapotheker? 
Je vaste apotheker, die je kent en die jou kent, kan de rol van 
huisapotheker vervullen. Jouw huisapotheker zal je behandeling opvolgen 
en je begeleiden bij het gebruik van je geneesmiddelen. Hij zal je een 
persoonlijk medicatieschema bezorgen en dat aanpassen wanneer dat nodig 
is. Hij is ook de contactpersoon bij wie jouw andere zorgverstrekkers 
terecht kunnen als ze informatie nodig hebben over de geneesmiddelen die 
je neemt. Je huisapotheker is verantwoordelijk voor je farmaceutisch 
dossier net zoals je huisarts verantwoordelijk is voor je Globaal Medisch 
Dossier. Alle afgeleverde geneesmiddelen (al dan niet op voorschrift) en 
gezondheidsproducten (voedingssupplementen) worden geregistreerd in jouw 
farmaceutisch dossier.  
 
 
 
 



9 
 

Een medicatieschema?  
Je medicatieschema bevat een overzicht van alle geneesmiddelen die je 
neemt, zowel voorgeschreven medicatie (door je huisarts, specialist, 
tandarts, …) als zelfzorggeneesmiddelen. Het bevat alle nuttige informatie 
over hoe en wanneer je welke geneesmiddelen best inneemt. Het helpt jou 
dus ook om je medicatie op de juiste manier te nemen. Je kan je 
medicatieschema meenemen en aan jouw andere zorgverstrekkers tonen. 
Vergeet het dus niet mee te nemen bij iedere medische afspraak.  
 
 
Hoe je huisapotheker kiezen?  
Om zijn rol als huisapotheker te kunnen vervullen, zal je apotheker je om 
een dubbele toestemming vragen. Die dubbele toestemming geef je door de 
overeenkomst ‘Huisapotheker’ te ondertekenen. 
 
1)De eerste is je toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg’ die 
door je huisapotheker verstrekt kan worden;  
2)de tweede is je  toestemming voor het elektronisch uitwisselen van je 
gezondheidsgegevens met de zorgverstrekkers die je behandelen. Door die 
elektronische uitwisseling heeft je huisapotheker toegang tot de gegevens 
in je gedeeld farmaceutisch dossier en kan hij je een volledig 
medicatieschema bezorgen. 
 
 
Hoeveel kost de dienstverlening van je huisapotheker?  
De prestaties van de huisapotheker worden vergoed door middel van een 
jaarlijks forfait per patiënt. Voor chronische patiënten in de ambulante 
sector (dus niet in woonzorgcentra) is dat forfait volledig ten laste van 
het RIZIV en hoef je dus zelf niets te betalen. 
 
 
Info 
Voor meer informatie, praat erover met je apotheker of bezoek de website 
www.apotheek.be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(bron: Algemene Pharmaceutische Bond) 
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Getuigenis van een refractair Hodgkinpatiënt 
 
 
In september 2015 werd bij Elke het 
klassiek Hodgkinlymfoom nodulaire 
sclerose stadium 4 vastgesteld. Ze 
kreeg een ABVD-, DHAP- en 
Adcetriskuur. In april werd ze drie 
weken opgenomen in UZ Gent voor BEAM-
chemo en een autologe 
stamceltransplantatie. Onlangs in 
september 2017 kreeg ze te horen dat 
ook deze behandeling mislukt is. 
 
“Toen ik het nieuws vernam, was ik 
enerzijds opgelucht dat ik eindelijk 
wist wat er aan de hand was en 
anderzijds stortte mijn leven toen 
toch een beetje in elkaar”, vertelt 
ze. “Nadat de huisdokter me vertelde 
dat ik kanker had, was ik toch even 
van de wereld. Ik dacht toen nog dat 
ik TBC of een andere longziekte had. 
Het draaide dus iets anders uit. Na 
mijn doktersbezoek had ik een aantal 
gemiste oproepen en sms’en van 
familie en vriendinnen. Ineens moest 
ik hen terugbellen om te zeggen dat 
ik kanker had. Welke kanker wist ik toen nog niet. Alleen dat ik werd 
doorverwezen naar een hematoloog. Mijn vriendin is onmiddellijk afgekomen 
met een fles champagne. We hebben toen ook nog een fles cava soldaat 
gemaakt en waarschijnlijk ook nog iets anders maar dat ben ik vergeten”, 
lacht ze.  
 
Elke vertelt hoe ze in het voorjaar van 2014 pijn in haar sleutelbeen 
voelde toen ze een glas wijn dronk: “Vanaf de eerste slok merkte ik ineens 
een raar gevoel in mijn lichaam. Een gevoel dat in 2014 nooit meer is 
weggegaan. Ik heb dit toen al eens lachend verteld aan mijn vriendinnen 
maar stond er verder niet bij stil. Tijdens de kerstvakantie kwam daar 
ineens een prikkelhoest bij. Ik ben toen verschillende keren naar mijn 
huisdokter gegaan maar ik had altijd het gevoel dat hij me niet helemaal 
geloofde. Tijdens zijn consultaties moest ik nooit hoesten maar op het 
werk had ik verschillende hoestbuien. Zo erg dat verschillende collega’s 
mij aanmaanden om naar de huisdokter te gaan. Iets wat ik verschillende 
keren vruchteloos gedaan heb. In augustus 2015 voelde ik me zo moe en 
futloos dat ik van de huisdokter een bloedonderzoek eiste. Daarna is alles 
in een stroomversnelling geraakt”, legt ze uit.  
 
“De moeilijkste weken was in de periode tussen de kankerdiagnose en mijn 
eerste afspraak met mijn hematoloog”, herinnert Elke zich. Na de diagnose 
moest ik immers bloedtesten en een PET-scan ondergaan. Mijn eerste afspraak 
met de hematoloog zorgde toch voor wat opluchting. Toen was het duidelijk 
dat ik lymfklierkanker had. Een klierbiopsie moest nog duidelijkheid 
verschaffen of het Hodgkin of non-Hodgkin was. Ik herinner me nog dat de 
hematoloog glimlachend mijn kamer binnenkwam om te zeggen dat het Hodgkin 
was. Die avond heb ik opnieuw een fles cava gedronken op het “goede” 
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nieuws. Met Hodgkin had ik toch ongeveer 80% genezingskans gezien mijn 
vergevorderd stadium. Ondertussen weet ik wel beter want de laatste 2 
jaren waren toch een helletocht”. 
 
In mei 2016 krijgt Elke te horen dat ze na 6 cycli ABVD vermoedelijk 
kankervrij is. “Er was wel littekenweefsel zichtbaar en ik had ook een 
bleomycine-long maar ik was toen wel opgelucht. Ergens had ik het gevoel 
dat de kanker niet verdwenen was dus het resultaat van de PET-scan was 
enigszins wel een verrassing. In juni heb ik nog een klein feestje gegeven 
en in juli wist ik al dat de Hodgkin terug was of eigenlijk nooit was 
weggeweest, bleek achteraf. Ik heb nog tot eind juli gewacht om terug naar 
de huisdokter te stappen die onmiddellijk mijn hematoloog heeft opgebeld. 
Mijn follow-up PET-scan werd vervroegd en daaruit bleek duidelijk dat ik 
niet kankervrij was. In september 2016 zijn we dan met een DHAP-behandeling 
gestart. Eén behandeling is een opname van vier dagen en na 3 behandelingen 
was ik helemaal uitgeput en nog het ergst van al: ik had meer kanker dan 
vóór de DHAP-behandeling”. Elke vertelt hoe kwaad ze was dat ze de DHAP-
behandeling als tweedelijnsbehandeling moest ondergaan omdat de Adcetris-
chemo in tweede lijn niet werd terugbetaald. “Ik heb toen nog een mail 
gestuurd naar het kabinet van minister De Block”, herinnert ze zich. “Hoe 
zou jezelf zijn? Ik ben 4 maanden in ziekteverlof geweest terwijl ik met 
Adcetris gewoon had kunnen verder werken. Bovendien was mijn hele lichaam 
naar de vaantjes. Ik kon geen 2 meter meer stappen. 34 jaar oud en je 
eigenlijk 80 voelen maar daar staat niemand bij stil. Het grappige is dat 
ik als derdelijnsbehandeling wel Adcetris kreeg en dat heeft me ook in 
gedeeltelijke remissie gebracht. En ja, ik ben toen terug aan het werk 
gegaan. Ik ben ook nog met een vriendin naar Lissabon geweest en daar is 
de foto getrokken,” vertelt ze met een glimlach. De autologe 
stamceltransplantatie die ze nadien heeft ondergaan, is mislukt, weet ze 
sedert enkele weken. “Ik krijg nu elke 3 weken immunotherapie die onlangs 
door minister De Block werd goedgekeurd voor Hodgkinpatiënten. Volgens 
mijn dokter heb ik 20% kans dat ik hiermee in complete remissie geraak. 
Ik denk daar eigenlijk niet meer te veel over na. Ik heb me erbij neergelegd 
dat Hodgkin altijd een deel van mijn leven zal blijven uitmaken, in welke 
vorm dan ook. Ik heb het vooral moeilijk met de blijvende schade aan mijn 
lichaam. Dan ben je bijna 35 jaar maar je hele hormoonhuishouding is 
verstoord, je hebt weekends dat je niet meer uit de zetel kunt, je centraal 
zenuwstelsel is aangetast en zo kan ik nog even verder gaan maar toch moet 
je dankbaar zijn dat je nog leeft”, besluit ze. Of ze ook echt dankbaar 
is? “Ik weet het allemaal niet zo goed. Als ik aan het werk of met 
vriendinnen ben, denk ik af en toe wel dat ik een normaal leven heb. Als 
ik in het weekend amper uit de voeten kan, verfoei ik mijn leven. Maar ja, 
wie doet dat al niet eens?” 
 
 

3 tips       3 pijnlijkste momenten 
1) Vertrouw jezelf en je symptomen.  1) Aderontsteking van de  

Win desnoods een tweede opinie in     ABVD-kuur;     
  als je niet geloofd wordt;           2) contrastvloeistof in een  
2) praat erover. Kanker is niets     ontstoken dunne ader; 

om je over te schamen;   3) nierstenen. 
3) informeer je: via je dokter,  

internet, lotgenotengroepen,  
Facebook enz. 
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Immunotherapie voor Hodgkinpatiënten 
 
Sinds kort kunnen ook Hodgkinpatiënten beroep doen op een specifieke vorm 
van immunotherapie. De twee belangrijksten zijn Nivolumab (opdivo) en 
Keytruda (pembrolizumab). Nivolumab wordt om de twee weken, Keytruda om 
de drie weken gegeven. Het is de oncoloog/hematoloog die zal beslissen 
welke immunotherapie de grootste kans op slagen biedt. Dit is een enorme 
opsteker voor Hodgkinpatiënten waarbij de reeds bestaande therapieën geen 
succes kenden of die hervallen zijn. 
 
 
Wat is immunotherapie? 
Bij immunotherapie worden eerst cellen in een laboratorium gekweekt, 
“humane monoklonale antilichamen” genaamd. Deze antilichamen binden zich 
in het lichaam van de Hodgkinpatiënt via PD1-receptoren met de tumorcellen. 
Zo worden de tumorcellen weer zichtbaar voor het immuunsysteem dat eerder 
de tumorcellen niet meer herkende als slechte cellen en het bijgevolg ook 
niet aanviel. Door de immunotherapie wordt het immuunsysteem als het ware 
terug wakker geschud en valt het de tumorcellen aan. 
 
 
Studie 
Voor Keytruda werd de KEYNOTE-087 studie uitgevoerd. Het onderzoek werd 
toegepast op 210 volwassenen die refractaire klassieke Hodgkin hadden of 
hervallen waren. De gemiddelde leeftijd was 35 jaar (tussen 18-76 jaar) 
en 9% van de patiënten was ouder dan 65 jaar. 54% van de patiënten waren  
mannen en 88% was blank.  
 
Patiënten hadden gemiddeld al 4 therapieën achter de rug (tussen 1-12) 
en 58% van de patiënten was refractair tegen hun laatste therapie 
hetgeen betekent dat de therapie niet aansloeg. De voorgaande therapieën 
die de onderzochte personen hadden ondergaan, waren autologe 
stamceltransplantaties (61%), Adcetris (83%), en radiotherapie (36%). 
 
Keytruda (200 mg) werd om de drie weken gegeven en dit totdat de Hodgkin 
toenam ofwel tot er sprake was van onaanvaardbare toxiciteit ofwel voor 
max. 2 jaar voor de overige patiënten. 
 
 
Neveneffecten 
De meest voorkomende neveneffecten waren: 

1) vertraagde werking van de schildklier; 
2) koorts; 
3) vermoeidheid; 
4) uitslag; 
5) diarree; 
6) hoofdpijn; 
7) misselijkheid; 
8) hoest; 
9) neutropenie: tekort aan bepaald type witte bloedcellen. 
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Resultaten 
Bij gemiddeld 69% van de patiënten had Keytruda resultaat en gemiddeld 22% 
van de patiënten was in complete remissie. Hieronder vind je de specifieke 
resultaten voor de 3 onderzochte groepen: 
 

1) Groep 1: patiënten die een autologe stamceltransplantatie hadden 
ondergaan, achteraf gevolgd door een Adcetris behandeling:  

- 21,7% in complete remissie; 
- 52,2% in gedeeltelijke remissie; 
- 15,9% met stabiele ziekte; 
- 7,2% met progressieve ziekte; 
- 2,9% onbepaald. 

 
2) Groep 2: patiënten die chemo en Adcetris kregen maar niet in remissie 

waren en dus niet in aanmerking kwamen voor een autologe 
stamceltransplantatie:  

- 24,7% in complete remissie 
- 39,5% in gedeeltelijke remissie; 
- 12,3% met stabiele ziekte; 
- 21,0% met progressieve ziekte; 
- 2,5% onbepaald. 

 
3) Groep 3: patiënten die een autologe stamceltransplantatie hadden 

ondergaan maar achteraf geen Adcetris behandeling kregen toegediend:  
- 20,0% in complete remissie; 
- 50,0% in gedeeltelijke remissie; 
- 16,7% met stabiele ziekte; 
- 13,3% met progressieve ziekte; 
- 0% onbepaald. 

 

Er zijn ook resultaten beschikbaar naar gelang het aantal behandelingen 
dat je hebt gehad: 
 

1) Ben je na een eerste behandeling refractair 
- 23,3% in complete remissie; 
- 56,2% in gedeeltelijke remissie; 
- 5,5% met stabiele ziekte; 
- 11% met progressieve ziekte; 
- 4,1% onbepaald. 

 
2) Ben je 3 of meer behandelingen hervallen: 

- 21,2% in complete remissie; 
- 46,6% in gedeeltelijke remissie; 
- 16,4% met stabiele ziekte; 
- 13,7% met progressieve ziekte; 
- 2,1% onbepaald. 
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Nieuwe behandeling voor folliculair lymfoom? 
 
De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Aliqopa 
(copanlisib) goedgekeurd voor patiënten met een folliculair lymfoom die 
na minstens twee voorgaande therapieën hervallen zijn.  

Folliculaire B-cel lymfomen maken ongeveer 25 % uit van alle non-
Hodgkinlymfomen. Deze lymfomen reageren meestal op een behandeling, maar 
kunnen met chemotherapie nagenoeg niet worden genezen. Vaak komt vroeg of 
laat toch een herval, dat dan opnieuw moet behandeld worden. Indien de 
ziekte blijft hervallen, wordt ze vroeg of laat weerstandig aan 
behandeling. Aliqopa kan ervoor zorgen dat deze patiënten een nieuwe 
behandelingsmethode en perspectieven krijgen. 

De fase 2 CHRONOS-1 studie behandelde 142 patiënten met terugkerend of 
refractair indolent non-Hodgkinlymfoom waarvan 104 het subtype folliculair 
lymfoom hadden. Op het moment van de evaluatie van de resultaten werden 
nog 46 patiënten behandeld. 12% van de patiënten die behandeld werden met 
Aliqopa bereikten complete remissie en 47% een gedeeltelijke remissie.  

Aliqopa wordt als veilig beschouwd maar heeft zoals de meeste behandelingen 
wel neveneffecten. De belangrijksten zijn: 

- Hoog bloedsuikergehalte en hoge bloeddruk; 
- diarree; 
- blaasontstekingen; 
- verlies van witte bloedcellen en bloedplaatjes; 
- infecties; 
- longontstekingen. 

De fabrikant doet nu een nieuwe studie die hopelijk de bovenstaande 
resultaten bevestigt. In ieder geval biedt dit in de toekomst weer extra 
mogelijkheden voor patiënten met een folliculair lymfoom. 

 

Genezen zonder chemo? 

Het Waalse biotechbedrijf Celyad heeft een patiënt met leukemie kankervrij 
gekregen. De patiënt had geen kankercellen meer, dankzij een nieuw 
geneesmiddel dat ervoor zorgt dat het immuunsysteem de kankercellen doodt. 
En dit zonder het gebruik van chemotherapie. 

Bij testen in de VS en België op drie patiënten met leukemie had één 
patiënt met AML - een specifieke vorm van leukemie - geen kankercellen 
meer in het bloed en het beenmerg. Bij deze patiënt hadden alle eerdere 
behandelingen niet gewerkt. Het geneesmiddel zit wel nog maar in de eerste 
testfase. Wij volgen dit verder voor jullie op! 
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Levenskwaliteit na behandeling   

Kom op tegen Kanker vraagt dat de controles na de behandeling zich voortaan 
ook focussen op de levenskwaliteit van patiënten en de mogelijke 
neveneffecten van de behandeling.  

Op basis van zijn nieuwste onderzoeksrapport heeft Kom op tegen Kanker een 
aantal aanbevelingen voor beleidsmakers en zorgverleners geformuleerd: 

1. De controles mogen niet beperkt blijven tot een medische controle of 
de tumor terugkomt. Er moet systematisch aandacht zijn voor de 
levenskwaliteit van de patiënt en de mogelijke neveneffecten die hij nog 
ondervindt. Er is vaak te weinig aandacht en begrip voor de problemen van 
kankeroverlevers bij zorgverleners. Daarom moet tijdens de opleiding en 
in bijscholingen voor (para)medici en oncopsychologen voldoende aandacht 
aan de mogelijke neveneffecten van de behandelingen besteed worden. 

2. Patiënten moeten op het einde van hun behandeling goed voorbereid worden 
op de fase na de behandeling. Ze moeten voldoende informatie krijgen over 
de mogelijke neveneffecten en wat ze er zelf aan kunnen doen. 

3. Patiënten moeten worden doorverwezen naar zorgverleners met de juiste 
expertise in de thuiszorg voor problemen na de behandeling. Vandaag moeten 
ze vaak zelf op zoek gaan naar zorgverleners, maar die vinden ze niet 
altijd. ‘Daarom moeten op regionaal niveau afspraken worden gemaakt en 
samenwerkingsverbanden of -netwerken tussen expertisecentra, regionale 
ziekenhuizen en de thuiszorg worden opgezet’, zegt Jean-Jacques Cassiman, 
voorzitter van Kom op tegen Kanker. ‘Dat zal de overgang van behandeling 
naar nazorg bevorderen. Kom op tegen Kanker vraagt dat er werkgroepen van 
experts en ervaringsdeskundigen worden opgericht om dat proces te 
begeleiden.’ 

4. Fysieke en psychosociale neveneffecten moeten systematisch opgevolgd 
worden tijdens en na de behandeling. Een vroegtijdige detectie van 
patiënten met een hoog risico op bijwerkingen laat toe om hen proactief 
nazorg op maat aan te bieden. 

Het onderzoeksrapport werd overhandigd aan ministers Vandeurzen en De 
Block. 
 

 

 

 

 

 

(Bron: Kom op tegen Kanker) 
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  Uitnodiging sinterklaasfeest 

 
 
 

9 december – Sinterklaasfeest in Bistro “Puur Luc”  Marktplein 5 
Ertvelde www.puurluc.be 

 
 
 

We spreken voor ons jaarlijks sinterklaasfeest, de afsluiter van onze 
activiteitenkalender opnieuw af in bistro ‘Puur Luc’. Alle gerechten die 
er geserveerd worden zijn puur, eerlijk en kwalitatief en komen van het 
wit-blauw ras uit eigen stal. Vanaf het prille begin tot op het bord is 
alles in eigen handen, met een geheel eigen kweekmethode en rijpingsproces 
in verschillende smaken.  

 
We komen er samen op 9 december om 11.45. Tot dan! 
 
 

Menu 
 

Aperitief met hapje van het huis 
*** 

Huisbereide rauwe ham en rundsham 
*** 

Kalfsmedaillon of vis van de dag -  sla -  frietjes 
*** 

Dionaise gebak 
*** 
Mokka 

 
Aperitief, water en aangepaste wijnen inbegrepen 

 
Muzikale omlijsting : Danny’s Guitar Sound 

 
Wij bieden onze leden bovenstaand menu aan voor de prijs van € 35 p.p. 
kinderen tot 12 jaar betalen € 15 p.p., niet-leden € 47 p.p.. Inschrijven 
kan via het inschrijvingsformulier op de homepagina van onze website. De 
inschrijvingen zijn pas geldig na storting van het gepaste bedrag op onze 
rekening met nummer BE72 7765-9212-8416 BIC: GKCCBEBB en moet gebeuren 
tegen uiterlijk 1 december. 
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Eindredactie                         Elke Stienissen 
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