
DE GIDS VOOR OUDERS VAN EEN KIND MET 
NEUROBLASTOOM

NEUROBLADOC



Deze gids is bestemd voor ouders van een 
kind met neuroblastoom en is bedoeld om 
een antwoord te bieden op verschillende 
vragen die kunnen rijzen wanneer de 
diagnose gesteld wordt, tijdens de volledige 
behandeling en na de behandeling.

In de gids vindt u belangrijke informatie. 
Het kan echter niet beschouwd worden als 
vervanging van het gesprek dat de ouders 
met het medische en zorgteam zullen 
hebben.

WAAROM

DEZE GIDS?





NEUROBLASTOOM MET HOOG RISICONEUROBLASTOOM MET HOOG RISICO, 

WAT IS DAT? 
Tijdens de zwangerschap veranderen bepaalde embryonale cellen 

- ook wel neuroblasten genoemd - in cellen van het sympathisch 
zenuwstelsel. Dit stelsel bevindt zich naast de wervelkolom en 
beïnvloedt de ademhaling, de hartcontracties en de stoelgang. 

Het kan echter voorvallen dat deze neuroblasten niet veranderen en zich 
gaan vermenigvuldigen. De vermenigvuldiging van deze onvolgroeide en 
abnormale cellen kan er dan toe leiden dat een tumor gevormd wordt bij 
het ruggenmerg: neuroblastoom. De tumor kan tijdens de zwangerschap 
of na de geboorte ontstaan en de diagnose wordt heel vroeg gesteld: 
90% van de patiënten zijn jonger dan 5 jaar bij de diagnose.

Stadium L1
De tumor bevindt zich in één 
deel van het organisme.

Door deze classificatie te combineren met andere gegevens - zoals de 
leeftijd van het kind bij de diagnosestelling of het bestaan van genetische 
aanleg - kan er een risicogroep vóór de behandeling bepaald worden: zeer 
laag, laag, gemiddeld, hoog. Wanneer het N-MYC gen geamplificeerd is of 
wanneer de tumor uitgezaaid is, spreekt men van een hoog risico neuro-
blastoom. Dit vereist een zwaardere en langere therapie.

Stadium L2 
De tumor heeft zich verspreid 
naar een nabijgelegen 
deel van het organisme.

Stadium M 
De tumor is uitgezaaid naar 
een verder gelegen deel van 
het organisme, met uit-
zondering van de huid, de 
lever of het beenmerg. 

MS-stadium 
Betreft enkel kinderen jonger 
dan 18 maanden: de tumor 
is alleen uitgezaaid naar de 
huid, de lever of het beenmerg.

ER BESTAAT EEN INTERNATIONAAL CLASSIFICATIESYSTEEM 
OM HET STADIUM VAN DE ZIEKTE TE IDENTIFICEREN
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IN HET DAGELIJKSE LEVEN 
Kan de ziekte overgedragen 
worden? 
Neuroblastoom is geen besmettelijke ziekte en kan niet 
overgedragen worden naar andere personen. 

Het komt zeer zelden voor dat neuroblastoom geassocieerd 
wordt met een genetische afwijking (in minder dan 5% 

van de gevallen). Broers en zussen hebben dus geen 
verhoogd risico om dezelfde ziekte te krijgen. 

PERSOONLIJKE ERVARING
Het ontdekken van 

de ziekte 

DEFINITIE 
Wat is een metastase (of uitzaaiing)? 
Een metastase is een klein stukje tumor dat is losgelaten en 
zich genesteld heeft in een ander deel van het lichaam om er 
een tweede tumor te vormen (in de lever, de lymfeklieren, het 
mergbeen, enz.). Verspreiding in het lichaam is een kenmerk van 
agressiviteit van de ziekte.

Het is belangrijk om alle metastasen te identificeren bij start van 
de therapie om de afname en het uiteindelijk verdwijnen ervan te 
kunnen evalueren. 

" "
Toen wij te horen kregen 

dat ons dochtertje neuroblastoom 
van het stadium 4 had, stortte onze 
wereld in. We hadden het slechte 
nieuws nog niet verwerkt of de arts 
kondigde ons aan dat onze dochter 
behandeld zou worden in Brussel. 
Wij wonen op het platteland, 
dus dit leek ons zo ver weg... 

Geen enkele andere mogelijkheid 
diende zich aan, want pediatrische 
oncologie is niet overal te vinden. 
We hebben er vervolgens over 
nagedacht en tegen elkaar gezegd 
dat Brussel ook weer niet zo ver 
weg lag en dat het allerbelangrijkste 
was dat onze dochter in goede 
handen was. We hebben er 
absoluut geen spijt van: het team 
van artsen, verpleegkundigen, 
begeleiders, vrijwilligers... ze 
stonden altijd voor ons klaar. 

De vader en moeder van Giulia
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Om het stadium van de tumor te beoordelen, is het nodig om 
verschillende onderzoeken uit te voeren. Het doel ervan is om de tumor 
zo volledig en nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen: de exacte plek, 
de uitbreiding, het aantal metastasen als die er zijn en de nauwkeurige 
ligging ervan.

WELKE ONDERZOEKEN WORDEN VERRICHT 

TIJDENS DE 
DIAGNOSESTELLING? 

Met de diagnosestelling:
 • kan de behandeling zo goed mogelijk 

worden aangepast aan de specifieke 
behoeften van het kind;

 • kan de doeltreffendheid van de 
behandeling opgevolgd worden, door 
de afname van de tumor en eventuele 
metastasen te evalueren;

 • kunnen de volgende stappen voorbereid wor-
den, met name de chirurgie en radiotherapie.

Alle patiënten worden op vaste tijdstippen door 
de artsen besproken om de continuïteit van 
zorg en behandeling gedurende het gehele ziek-
teproces te garanderen. 
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DEFINITIES 

De verschillende onderzoeken
Een CATECHOLAMINEVERZAMELING wordt uitgevoerd  om 
te bepalen welke hoeveelheid hormonen (VMA 1, 
HVA 2, dopamine) geproduceerd wordt door het 
neuroblastoom. Voor dit onderzoek wordt de urine 
gedurende 24 uur in een pot verzameld. 

Met de ECHOGRAFIEËN EN DE SCAN OF MRI (afhankelijk van 
de plek van de tumor) kan niet alleen de afmeting van 
de tumor beoordeeld worden, maar ook de uitbreiding 
ervan naar nabijgelegen organen en de effecten ervan 
op deze organen.

Met de MIBG-SCINTIGRAFIE 3 worden de cellen van de 
tumor en de eventuele metastasen nauwkeurig in 
beeld gebracht.

Aan de hand van een BEENMERGPUNCTIE en 
beenmergbiopsie wordt een eventuele uitbreiding 
naar het beenmerg - wat regelmatig voorkomt bij een 
neuroblastoom - beoordeeld.

Met de BIOPSIE kan de diagnose bevestigd worden en 
een biologische identiteitskaart van de tumor gemaakt 
worden. Hiermee kan onder andere een uitspraak 
gedaan worden over het ‘N-MYC gen’, een belangrijke 
factor die geamplificeerd of niet-geamplificeerd  
kan zijn.

Via een BLOEDONDERZOEK kan het NSE, een tumormerker, 
opgevolgd worden. Daarnaast heeft het ons informatie 
over de infectiewaarden, de werking van de nieren, 
de lever en het beenmerg vooraleer de behandeling  
te starten. 

1. vanillylamandelzuur 

2. homovanillinezuur

3. meta-Iodobenzylguanidine
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Elk kind wordt door een hecht team gevolgd, bestaande uit 
verschillende professionele zorgverleners die deskundig zijn in hun

WIE GAAT ER VOOR MIJN KIND ZORGEN

EN ZAL MIJ, 
ALS OUDER, BIJSTAAN? 

BEHANDELEND ARTS
U zult hem/haar zien tijdens belangrijke 
momenten van de behandeling (bij 
de mededeling van de diagnose, 
tussentijdse onderzoeksresultaten, enz.) 
en hij/zij zal uw kind na de behandelingen 
blijven volgen. 

AFDELINGSARTS 
Wanneer uw kind wordt opgenomen in 
het ziekenhuis of naar het ziekenhuis 
komt, zult u begeleid worden door ande-
re artsen dan de behandelend arts. Geen 
paniek: de artsen bespreken alle patiën-
ten en als er een probleem is, blijft de be-
handelend arts beschikbaar. 

VERPLEEGKUNDIG CONSULENT
Hij/zij is gespecialiseerd in een specifieke 
patiëntengroep, bouwt hierin expertise 
op en werkt samen met het team en de 
gezinnen. Hij/zij bewaakt de continuïteit 
van de behandeling en vormt een laag-
drempelig aanspreekpunt bij vragen, pro-
blemen, enz. 

VERPLEEGKUNDIGE EN KINDERVER-
ZORG(ST)ER
In het ziekenhuis geven zij medische zorg, 
houden zij zich bezig met de behandelin-
gen en leggen zij u uit hoe de medicijnen 
genomen moeten worden. 

THUISZORGTEAM
Dit team coördineert de behandelingen 
aan huis met uw thuisverpleegkundigen, 
de afname van bloed, de levering aan 
huis van medicijnen en materiaal.

SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE 
Hij/zij legt u uit welke mogelijkheden er zijn 
om hulp aan huis te ontvangen of hoe u 
kunt stoppen met werken en een com-
pensatie kunt ontvangen om voor uw 
kind te zorgen. 

PEDAGOGISCH MEDEWERKER 
Hij/zij ondersteunt gezinnen bij het 
informeren en voorbereiden van de 
kinderen. Op niveau van de kinderen 
wordt aan de hand van spelmateriaal, 

PERSOONLIJKE 
ERVARING
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DE EXPERT AAN HET WOORD
Informatie verzamelen op internet 
Ik moedig ouders van mijn patiënten niet aan om op 
internet te zoeken naar informatie, maar ik weerhoud 
ze er ook niet van. Meestal zeg ik: als u op internet 
gaat, vergeet dan niet om kritisch te zijn en als u vragen 
heeft, aarzel dan niet om deze aan ons te stellen.

Safiatou Diallo, adjunct- kliniekhoofd 
(hemato-oncologie)

" "Na de aankondiging van de ziekte, zijn de ouders vaak 
verbijsterd en voelen ze zich schuldig “we hebben niets 
zien aankomen, dit verwachtten wij totaal niet...”.
Door met de behandeling te beginnen, komt het 
gevoel van controle over de situatie weer terug.
Maar ieder persoon evolueert in eigen tempo. Het is van 
absoluut belang om het individuele tempo van elke ouder, 
van elk lid van het gezin en van het kind, te respecteren. 

Cindy Strosberg, psycholoog

boekjes ea verteld wat er aan de 
hand is of wat er zal gebeuren. 
Zij kunnen de kinderen ook 
begeleiden naar onderzoeken ea. 
Daarnaast geven ze ook invulling 
aan ontspannende activiteiten. 

DIËTIST(E)
Hij/zij legt uit hoe een evenwich-
tige voeding in stand kan worden 
gehouden, waarbij rekening ge-
houden wordt met voedingsricht-
lijnen (kiemarm dieet), veranderin-
gen in smaak en misselijkheid die 
door chemotherapie kunnen ont-
staan. Hij/zij zal uw kind regelma-
tig volgen om er zeker van te zijn 
dat uw kind niet teveel gewicht 

verliest en zal, indien nodig, voe-
dingssupplementen of verschil-
lende kunstmatige voedingsmid-
delen voorstellen.

PSYCHOLOOG 
Hij/zij zal u en uw kind tijdens de 
hele duur van de behandeling 
helpen om moeilijke periodes te 
doorstaan. Indien nodig kan hij/zij 
tevens broers of zussen van het 
kind dat behandeld wordt, ont-
vangen.

ONDERWIJZER(ES)
Hij/zij zal de continuïteit van het 
onderwijs waarborgen door les te 
geven in het ziekenhuis.

PERSOONLIJKE 
ERVARING
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WAAR ZAL MIJN KIND 

BEHANDELD WORDEN? 
Zodra de diagnose gesteld is, wordt uw kind opgenomen in een 
ziekenhuis met een afdeling kinderoncologie voor opstart van de 
behandeling. Deze afdelingen werken volgens de geldende richtlijnen en 
bieden behandelingen van dezelfde kwaliteit aan. De richtlijnen liggen 
vast in protocollen: ongeacht het ziekenhuis waar uw kind zal behandeld 
worden, zal de behandeling hetzelfde zijn.

DEFINITIE 
De BSPHO
De Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO) werd opgericht 
in 1996 als een samenwerkingsverband tussen deskundigen van erkende Belgische 
centra op het gebied van pediatrische hemato-oncologie. Deze samenwerking heeft 
tot doel competenties en kennis te delen en de behandeling van kinderkanker en 
patiëntenzorg te verbeteren. 

.8. .9.

Dit is mogelijk dankzij verschillende organisaties:
 • Alle afdelingen Kinderoncologie in België werken samen binnen een netwerk, met name 
de Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO). 

 • Op alle afdelingen Kinderoncologie worden de patiëntendossiers regelmatig besproken 
tijdens een Multidisciplinair Oncologisch Consult (MOC). De MOC is een overleg tussen 
artsen, chirurgen, radiologen, radiotherapeuten, laboranten, enz. waarop ook onder meer 
de verpleegkundig consulenten aanwezig zijn. 

Ongeacht het ziekenhuis zal uw kind de meest geschikte behandeling 
krijgen in overeenstemming met de huidige behandelingsprotocollen.

UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS 
KONINGIN FABIOLA
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Toen bleek dat Anna een massa in haar onderbuik had, vroeg 
de kinderarts tijdens hetzelfde gesprek naar welk ziekenhuis wij 
wilden gaan voor de onderzoeken en verdere behandeling. We 
hadden de keuze: Gent of Brussel. Beide ziekenhuizen lagen ver 
bij ons vandaan, maar we hadden goede ervaring in het verleden 
met Gent en we zagen het niet zitten om regelmatig de ringweg 
van Brussel te moeten nemen. Eenmaal in Gent merkten wij dat 
de protocollen overal hetzelfde waren. De behandeling moest dus 
overal gelijk zijn. We wilden ook geen second opinion... Anna zou dan 
alle onderzoeken opnieuw moeten ondergaan en wij verwachtten 
dat het resultaat hetzelfde zou zijn. We hebben dus nooit getwijfeld 
over de plaats waar ze behandeld zou worden en om eerlijk te 
zijn hadden we toen ook geen tijd om daar over na te denken.

Katleen en Michaël, ouders van Anna

"

"

.8. .9.
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VAN GENT

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS 
VAN BRUSSEL

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS 
VAN LEUVEN

UNIVERSITAIR KINDERZIEKENHUIS 
KONINGIN FABIOLA

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS
SAINT-LUC

CHC 
MONTLÉGIA

UNIVERSITAIR 
ZIEKENHUIS
 VAN LUIK

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS 
VAN ANTWERPEN

.8. .9.



Op basis van de ziekte van uw kind wordt het behandelingsschema opgestart, 
bestaande uit chemotherapie, chirurgie, autologe stamceltransplantatie, 
radiotherapie, onderhoudstherapie met immunotherapie. Het zijn zware 
behandelingen die gedurende meerdere maanden het leven van uw kind en dat 
van jullie zullen beheersen. 

De indicatieve data die doorgegeven worden, kunnen op basis van tussentijdse 
effecten zoals infecties en/of onderzoeksresultaten gewijzigd worden. De 
volgorde van behandelingen kan wijzigen op basis van behandelingseffecten 
en de tumorevaluatie. Dit zal allemaal verduidelijkt worden door het medische 
team naarmate de behandeling vordert.

HOOG RISICO NEUROBLASTOOM:

BEHANDELPLAN 

Het behandelingsschema 

.10. .11..10. .11.



Ons gevoel met betrekking tot tijd is verschillend als volwassene dan als kind. 
Een ouder kan op lange termijn denken en zich inbeelden wat over enkele 
maanden kan gebeuren, maar dit is een stuk ingewikkelder voor een kind en 
met name voor de allerkleinsten. Het is dus belangrijk om de tijdelijkheid in 
het oog te houden wanneer men zich tot een (zeer) jong kind wendt en het 
hierbij over korte termijnen te hebben: vandaag, morgen, enz. of over duidelijke 
termijnen met oudere kinderen: “tijdens de zomervakantie”, “als je jarig bent”.

Marine Cailleux, psycholoog

DEFINITIE 

Behandelplan 
Het behandelplan bestaat uit alle verschillende 
behandelingen die in een duidelijk bepaalde volg-
orde uitgevoerd worden. Het plan kan wijzigen oiv 
onderzoeksresultaten of individuele reacties op 
de therapie. Het zal door uw behandelend arts 
voorgelegd worden. 

.10. .11.

DE EXPERT AAN HET WOORD 

Tijdsperceptie 

FOCUS

Deelnemen aan klinisch onderzoek
Een klinisch onderzoek kan voorgesteld worden door uw arts. In dit kader werd 
voorafgaand de tolerantie van een medicijn getest (bijwerkingen) en wil men de 
nauwkeurige doeltreffendheid ervan meten. In alle gevallen zal uw behandelend arts u 
begeleiden bij het maken van uw keuze om wel of niet deel te nemen aan een klinisch 
onderzoek. 

.10. .11.



WAARUIT BESTAAT

DE INDUCTIEFASE? 
De inductiefase is de eerste fase van de behandeling waarbij 
chemotherapie toegediend wordt via een specifieke, centrale katheter. 
Deze zal gedurende de gehele behandeling aanwezig blijven. 

.12. .13.

Het doel ervan is een volumeafname van de primaire tumor, het verminderen van het 
maximaal aantal zichtbare metastasen en het verdwijnen van micro-metastasen die 
mogelijks niet zichtbaar zijn. Praktisch bestaat deze fase uit een reeks van verschillende 
chemokuren die telkens om de tien dagen gegeven worden. Een kuur bestaat uit twee 
à drie dagen opname met toediening van de producten. Deze fase duurt ongeveer drie 
maanden.

Tussen de toedieningen door kan uw kind naar huis om te herstellen. Er zullen groeifacto-
ren toegediend worden ter ondersteuning van de witte bloedcellen. 
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FOCUS 

Hoe gebeurt een 
stamceloogst?

.12. .13.

De stamceloogst vindt plaats na de inductiefase bij voorkeur vóór de 
tussentijdse tumorevaluatie. De stamcellen zullen verder uitrijpen tot 
witte bloedlichaampjes.

Het proces om cellen af te nemen wordt cytaferese genoemd. 
Cytaferese kan uitgevoerd worden met 2 katheters die op de arm 
geplaatst zijn of - voor kleinere kinderen - met een grote katheter die 
onder narcose in de operatiezaal aangebracht wordt. Het kan ook op 
een andere wijze gedaan worden, via een centrale lijn. 

Het gaat erom dat de benodigde cellen uit het bloed gehaald worden 
om ze later opnieuw te injecteren. De cellen worden ingevroren tot op de 
dag van de autologe transplantatie.

.12. .13.



WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN DE

CHEMOTHERAPIE? 

Chemotherapie wordt regelmatig 
gebruikt bij de bestrijding van kanker. 

Hoe werk het? Chemotherapie richt 
zich op snel delende cellen. We 
weten namelijk dat tumorcellen (of 
kankercellen) zich sneller delen dan de 
meeste gezonde cellen. Tumorcellen 
zijn dus gevoeliger voor de werking van 
chemotherapie. Chemotherapie kan in 
het lichaam echter geen onderscheid 
maken tussen de snel delende gezonde 
cellen en de tumorcellen.

Bepaalde andere snel delende cellen 
worden vernietigd en dat zorgt voor 
bijwerkingen.
 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
haarcellen, met haarverlies tot gevolg 
of voor slijmvliescellen waardoor aften 
ontstaan. 

Deze bijwerkingen worden in de gaten 
gehouden en tijdens de volledige 
behandeling aangepakt door het 
medische team om ongemak en pijn 
maximaal te beperken.

DEFINITIE 

Neutropenie
U zult dit woord vaak horen. Het betekent 
dat het aantal neutrofielen (of ‘neutro’s) 
lager is dan 500/mm3. Neutrofielen 
zijn subtypes witte bloedcellen die 
met name bacteriën bestrijden. Als het 
aantal neutrofielen onder die grens 
komt, heeft uw kind een verhoogd risico 
op infecties. Neutropenie is normaal bij 
chemotherapie.
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FOCUS 

Bijwerkingen om in de gaten te houden

Symptomen waarbij u contact moet opnemen met het medische team: 

- koorts: kans op aanwezigheid van infectie; 

-  aften en pijn in de mond of moeilijkheden bij het drinken of eten veroorzaakt 
door mucositis (ontsteking van de slijmvliezen);

-  bloedend tandvlees, bloedneus, bloed in de urine: er kan sprake zijn van 
trombopenie (verminderde bloedplaatjes);

-  bleekheid, vermoeidheid of kortademigheid: er kan sprake zijn van 
bloedarmoede (verminderde rode bloedcellen).

.14. .15..14. .15.



WAAR ZAL MIJN KIND

BEHANDELD WORDEN?
Plaatselijke behandeling betekent, zoals het woord aangeeft, dat de 
tumor rechtstreeks plaatselijk wordt behandeld om het grootste gedeelte 
ervan te verwijderen. 

De chirurg kent het dossier van uw kind vanaf de diagnose en is in staat om te anticiperen 
op de soort chirurgie die uitgevoerd zal moeten worden. De soort chirurgie hangt sterk 
af van de plek van het neuroblastoom en van de verbindingen ervan met omringende 
organen en structuren (bloedvaten, zenuwen). De chirurg zal u precies uitleggen welke 
chirurgie uw kind zal ondergaan en hoe de operatie zal verlopen. 

In sommige gevallen staat het neuroblastoom in contact met het ruggenmerg, daar waar 
alle zenuwen lopen. De chirurg kan dan samenwerken met een neurochirurg om het 
ruggenmerg te beschermen.

.16. .17.



DE EXPERT AAN HET WOORD 

De chirurgie 

Het plaatselijk behandelen van de tumor bestaat uit het verwijderen van 
het grootste gedeelte van de tumor. Vanaf de diagnose neemt de chirurg 
kennis van het dossier van uw kind met de oncologen, radiologen en 
radiotherapeuten. Samen kiezen zij het juiste moment om de tumor te 
verwijderen. De soort chirurgie hangt af van de plek van de tumor en van 
de verbindingen ervan met de omringende organen. Voor de operatie 
leggen de chirurg en de anesthesisten u uitvoerig uit hoe de ingreep zal 
verlopen. 

Dr Aurore Pire, Saint LUC-UCL, chirurg
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WAARUIT BESTAAT DE 

INTENSIFICATIE-FASE? 
De intensificatie-fase bestaat uit de toediening van hoog gedoseerde 
chemotherapie gevolgd door een autoloog transplant. 

TEMPO
De hooggedoseerde chemotherapie duurt 5 dagen en 
zullen via een centrale katheter toegediend worden, 
zoals een tansfusie, aan uw kind om de. De aplasie 
duurt ongeveer 3 weken. 

.18. .19.

De witte bloedlichaampjes 
gaan terug naar huis!

Hooggedoseerde chemotherapie is erop gericht om de eerste sessie, die verband houdt 
met de inductiefase, te consolideren. Deze bijzonder zware behandeling genereert 
ernstige aplasie: uw kind heeft geen witte bloedlichaampjes meer, waardoor zijn/haar 
afweersysteem niet meer werkt. Na zo’n behandeling zijn er meerdere maanden nodig om 
het beenmerg spontaan te laten regenereren. 

Om deze termijn terug te brengen tot 2 à 3 weken, wordt een autoloog transplant 
uitgevoerd. U herinnert zich nog dat na de inductiefase - tijdens de cytaferese - witte 
bloedlichaampjes werden afgenomen. Deze witte bloedcellen worden ontdooid en zullen 
uiteindelijk gereïnjecteerd worden (net als een transfusie) in het organisme van uw kind om 
de regeneratie van het beenmerg te vereenvoudigen. 

.18. .19.



FOCUS 

Na de hooggedoseerde chemotherapie...

Uw kind moet opgenomen worden in een isolatiekamer om de risico’s op infectie 
ten gevolge van de aplasie te beperken. De belangrijkste risico’s zijn: 

- aplasie met risico op infectie: bij koorts zal uw kind antibiotica toegediend 
krijgen

-  aantasting van het spijsverteringsstelsel met diarree, aften, enz. In dat geval 
zal uw kind geschikte medicatie toegediend krijgen voor het bestrijden 
van pijn en indien nodig zullen er voedingsondersteunende maatregelen 
opgestart worden. 

Over het algemeen verbeteren deze symptomen aan het einde van de 
aplasieperiode.

.18. .19..18. .19.



WAARUIT BESTAAT DE 

INTENSIFICATIE-FASE? 
De radiotherapie bestaat uit een behandeling met radioactieve of 
ioniserende stralen die als doel hebben kwaadaardige cellen te vernielen. 
Hierbij gaat men de zone bestralen waar de primaire tumor zich bevond, 
inclusief eventueel achtergebleven tumorweefsel. 

De radiotherapie wordt gedurende circa 3 weken 
dagelijks uitgevoerd en duurt slechts enkele 
minuten. Elke dag ontvangt uw kind een kleine 
dosis straling in plaats van één grote dosis om de 
bijwerkingen tot een minimum te beperken.

TEMPO

De stamceltransplantatie was de fase waar wij het meest tegenop 
zagen. Het leverde bijzonder veel stress voor ons op, omdat dat wij 
niet wisten hoelang ons kind zou worden opgenomen en hoe ze 
zou reageren op de isolatie. Gelukkig werden Anna en ik heel goed 
begeleid en is alles probleemloos verlopen. Soms vliegen de dagen 
voorbij omdat ze zeer gestructureerd zijn: ‘s ochtends fysiotherapie 
en bezoeken van de onderwijzer en de begeleider en ‘s middags sliep 
Anna. Anna heeft zich slechts een korte periode echt ziek gevoeld. We 
hebben het allemaal over ons heen laten komen en we hebben ons 
aangepast aan haar ritme. 

Katleen en Michaël, ouders van Anna

PERSOONLIJKE ERVARING

""
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WAARUIT BESTAAT DE 

INTENSIFICATIE-FASE? FOCUS 

De radiotherapie in praktijk

Het kind moet volledig stil liggen zodat gezond weefsel en 
gezonde organen niet bestraald worden: het kind zal zich altijd in 
dezelfde positie moet legen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind 
zal de bestraling onder narcose plaatsvinden om te vermijden dat 
het kind gaat bewegen tijdens de bestraling. 
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WAARUIT BESTAAT DE

ONDERHOUDSFASE? 
Het doel van deze fase is het vernietigen van resterende kankercellen en 
zo ook de kans op herval verder in te perken.

De onderhoudsfase 
of -behandeling  
duurt ongeveer 6 
maanden. 

Uw arts zal 
gedetailleerd 
uitleggen welk 
type behandeling 
gebruikt zal worden 
tijdens deze fase en 
wat de frequentie 
zal zijn.

TEMPO

.22. .23.

Deze onderhoudsfase vindt plaats na de chemotherapie, de lokale behandeling en de 
autologe transplantatie, want deze is met name voornamelijk doeltreffend in geval van 
minimale ziekte maw bij zo min mogelijk aanwezige kankercellen.

Tijdens de onderhoudsfase zijn de voedingsrichtlijnen voor een minder streng, het aantal 
ziekenhuisopnames beperkter en kan er in overleg met het team als eens een extra 
activiteit of een klasbezoek ingepland worden.

Voordat de immunotherapie van start ging, hadden wij 
een voorbereidend gesprek met onze referentiearts 
en adviserend verpleegkundige. Ze onderstreepten 
dat het medicijn een bepaald aantal bijwerkingen 
kon veroorzaken, vooral in het begin, maar dat dat 
zeer sterkt afhangt van het kind en dat wij moesten 
afwachten hoe Anna zou reageren. Anna had tot op 
heden alle fasen doorlopen. Toen wij merkten dat ze 
zeer sterk reageerde op de anti-GD2 schrokken we 
een beetje. Ze had jeuk, pijn, koorts, zuurstofgebrek 
en hield vocht vast... we hadden haar dag en nacht 
op de arm. De eerste ziekenhuisopname was heel 
zwaar. Iedereen zei tegen ons dat de tweede cyclus 
beter zou kunnen gaan. Wij waren geestelijk en 
lichamelijk uitgeput en hadden echter geen moed 
meer om het te doen. Maar kijk, de tweede cyclus 
was perfect en Anna kon hem voor een groot gedeelte 
zelfs thuis doorlopen dankzij een speciale pomp!

Katleen en Michaël, ouders van Anna

"

"
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DE EXPERT AAN HET WOORD 

Onderhoud via immunotherapie
Het vermogen van een neuroblastoom om te ontsnappen aan 
de controle van het immuunsysteem is essentieel voor het 
neuroblastoom om te overleven. Daarom is het zo belangrijk om 
naast chemotherapie ook immunotherapie te gebruiken als 
behandeling.

Tegenwoordig wordt immunotherapie gebruikt voor patiënten met 
hoog risico (patiënten met metastasen of met het geamplificeerde 
N-MYC gen) in de laatste fase van de behandeling: de 
onderhoudsfase. De strategie van de immunotherapie bestaat 
uit het vergroten van de cytotoxiciteit door een antilichaam 
te gebruiken dat specifiek gericht is op de cellen van het 
neuroblastoom. Het is een essentieel onderdeel in de behandeling 
van patiënten met een hoog risico neuroblastoom van deze 
patiënten met hoog risico: vergelijkende wetenschappelijke studies 
hebben aangetoond dat het gebruik van deze antilichaampjes 
herval (recidief) met 20% vermindert.

Bénédicte Brichard, MD, PhD
Hoofd van de afdeling, Hematologie en Pediatrische oncologie

IN DE PRAKTIJK

Biologische controle
Er moeten regelmatig bloedtesten gedaan worden. Met deze regelmatige onder-
zoeken kan de behandeling aangepast worden in geval van ernstige afwijkingen: 
dosisvermindering of zelfs stopzetting van de behandeling gedurende enkele 
dagen. 

Een kwetsbare huid
Tijdens deze onderhoudsfase kan de huid kwetsbaar, zeer droog en vooral 
gevoeliger zijn voor de zon: de huid moet goed gehydrateerd worden en 
beschermd zijn tegen de zon (lange kleding, zonnebrandcrème). 

.22. .23..22. .23.



WAT IS 

IMMUNOTHERAPIE? 

Hoe werkt het immuunsysteem? 

De opdracht van het immuunsysteem is het onderscheiden van wat bij ons hoort en wat 
niet. Wat niet bij ons lichaam hoort moet, vervolgens vernietigd worden. Alles wat niet bij 
ons hoort, er niet zou moeten zijn en schade kan veroorzaken aan de werking van ons 
lichaam zijn: virussen, bacteriën en kankercellen. 

De lymfocyten spelen een belangrijk rol in het immuunsysteem. Zij herkennen kankercellen 
en bevorderen de vernietiging ervan. Om ze te identificeren leren lymfocyten eiwitten te 
herkennen aan het oppervlak van kankercellen. 

Waarom lukt het het immuunsysteem dan niet om alle kankercellen 
te verwijderen? 
Na verloop van tijd ontwikkelen kankercellen trucjes om aan de werking van lymfocyten te 
ontsnappen. Ze ‘verkleden’ zich en zenden misleidende signalen uit die de werking ervan 
remmen. Zo kunnen ze zich onopgemerkt ontwikkelen.

.24. .25.

Immunotherapie is een innovatieve behandeling die het immuunsysteem 
stimuleert. 
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DEFINITIE 

Immunotherapie 

Met immunotherapie wordt deze ‘verkleedtechniek’ 
belemmert. Het medicijn gaat op de misleidende signalen 
zitten en de lymfocyten blijven hun werk doen.

Waarom en hoe kan het immuunsysteem op hol 
slaan? 

We leren de lymfocyten om de eiwitten op het oppervlak 
van de kankercellen opnieuw te herkennen. We proberen 
de meest specifiek mogelijke eiwitten te kiezen, maar het 
kan voorkomen dat ze ook aanwezig zijn op normale cellen. 
De lymfocyten kunnen dan ook normale cellen aanvallen 
waardoor bijwerkingen ontstaan.
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WAT MET 

SCHOOL? 
Tijdens de ziekte kan uw kind soms niet regelmatig naar school en kan 
het soms meerdere weken afwezig zijn. 

Bij een zware behandeling moet het kind gezelschappen vermijden en dus met name 
school. Verschillende oplossingen kunnen aangeboden en gebruikt worden om ervoor te 
zorgen dat het kind verder kan met school en contact kan blijven houden met vriendjes 
en vriendinnetjes.

School in het ziekenhuis is mogelijk in bepaalde centra: in de kamer van het kind of in 
een bepaalde ruimte als het kind zijn of haar kamer mag verlaten. Via Bednet 
kan het kind in contact blijven en de lessen online in realtime blijven volgen.

Door contact te houden met de onderwijzer blijft u tevens betrokken 
bij de school. Na de behandeling kan het kind weer naar school en met 
vriendjes en vriendinnetjes omgaan.

De gevolgen van de ziekte op het onderwijs 
hangen af van de aanwezige diensten, de 

leeftijd en de gezondheidstoestand 
van het kind.
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FOCUS

Waarom kan mijn kind niet naar school?
Tijdens een periode van neutropenie is uw kind kwetsbaarder en vatbaar 
voor infecties. Gezelschappen en plekken waar mensen samenkomen 
moeten dus vermeden worden. Op school, en met name op de kleuter- en 

basisschool, gaan virussen en bacteriën rond. Door uw kind in deze periode 
niet naar school te laten gaan, beschermt u hem of haar dus tegen 
mogelijke infecties die voor hem of haar ernstig kunnen zijn of die zijn of 

haar behandeling kunnen vertragen. 

IN DE PRAKTIJK
De meeste patiënten zijn te jong om leerplichtig te zijn.Kinderen die 
schoolplichtig zijn, kunnen gebruik maken van diverse voorzieningen. De 
ziekenhuisschool neemt hierin de leiding samen met de psycholoog. Er is 
overleg met de thuisschool ikv welke vakken essentieel zijn, waar de focus 
ligt en hoe er geëvalueerd zal worden om vlot de overgang naar het volgend 
schooljaar te garanderen. De pedagogische begeleiding wordt verzorgd 
door pluridisciplinaire teams van wie de gezondheidstoestand dit toelaat. 
De lessen kunnen 1 op 1 verlopen, hetzij in het ziekenhuis via leerkrachten 
die aan bed komen, hetzij in de thuissituatie via leerkrachten die aan huis 
komen maw thuisonderwijs. Daarnaast kunnen de lessen online in realtime 
gevolgd worden via het platform Bednet. Zo kan het kind de les in realtime 
volgen van thuis uit of vanuit de ziekenhuiskamer. Daarnaast heeft het ook 
de kans om in sociale interactie te gaan met de klasgenoten. De onderwijzers 
komen naar het kind toe als het niet naar de klas kan komen en treden in 
contact met de school waar het kind staat ingeschreven om zo dicht mogelijk 
bij de realiteit van het kind te blijven. Alle lessen van de kleuterschool tot 
het hoger secundair onderwijs worden gegeven in het belang van gelijkheid, 
respect en tolerantie. De examensessies kunnen gedaan worden, in realtime 
met betrekking tot de school waar het kind staat ingeschreven en zullen 
meetellen in het lesprogramma van het kind. Er wordt tevens tijd besteed 
aan educatieve en culturele activiteiten. Artistieke en creatieve activiteiten 
worden ook aangeboden aan kinderen van wie de gezondheidstoestand 
dit toelaat. De lessen kunnen bovendien gevolgd worden. Zo kan het kind 
realtime volgen met zijn of haar klas. De psycholoog en de school van het 
ziekenhuis zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de follow-up van het 
onderwijs.
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Op het moment dat de diagnose gesteld wordt, wordt er een naam 
gegeven aan de ziekte door het medische team, maar ook door de 
familie. Elk kind zal ook zoeken naar een naam: ziekte, gemene bult, boze 
bobbel, grote au..

De ouders en het kind moeten gemeenschappelijke woorden vinden 
om de ziekte te benoemen. Het is weliswaar passend om woorden 
te gebruiken die bij de leeftijd van het kind horen, maar de medische 
termen moeten ook gebruikt worden, want het kind zal deze tijdens de 
volledige behandeling te horen krijgen.

HOE PRAAT IK OVER DE ZIEKTE 

MET MIJN KIND? 

NUTTIGE BRONNEN

Hoe kan ik erover praten?

Er bestaat hulpmateriaal om het over de ziekte te hebben:  
tekeningen of boeken. 

— Anatole en zijn holletje vol met sterren

—  Chemo-Kasper en zijn jacht op de slechte kankercellen, Helle 
Motzfeld, uit door de Zwitserse Liga tegen Kanker 

—  Kijk, ik ben sterk, bere-sterk , Noozi

— Radio-Robbie, Brigitte van den Heuvel & Marianne C.Naafs-Wilstra, 
uitgebracht door Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

— Roosje, Dominique Huige & Greet Mommen
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FOCUS

En hoe zit het met broers en zussen?
Het is belangrijk dat broers en zussen begrijpen wat er aan de 
hand is. Hun leven wordt eveneens uit balans gebracht. Het is 
belangrijk om met hen te praten en hun de mogelijkheid te geven 
deel te nemen aan het behandeltraject van uw zieke kind, als 
dit mogelijk is en zij dit willen. Zij krijgen ook de kans om met een 
arts of verpleegkundig consulent te praten en antwoorden te 
krijgen op hun vragen.
Door ze naar het ziekenhuis te laten komen waar hun broer of 
zus behandeld wordt, geeft u erkenning aan hun gevoelens en 
gedachten. Broers en zussen kunnen tevens de psycholoog van 
de afdeling ontmoeten, als zij daar behoefte aan hebben of als u 
het gevoel heeft dat ze in deze periode steun nodig hebben. In 
sommige centra worden broers/zussen-workshops gehouden, 
individueel of collectief. 

IN DE PRAKTIJK

Emoties benoemen
Creëer voor uw kind een veilige omgeving waar tijd en ruimte is om te praten 
over wat er in zijn of haar hoofd omgaat. Moedig aan om gevoelens te benomen. 
Elk persoon – het kind, de ouder zelf, de broer en/of de zus - kan verschillende 
zorgen en gevoelens hebben die veranderen doorheen het behandelingstraject.

U moet niet aarzelen om hulp te vragen aan een psycholoog van de afdeling: 
hij/zij zal er zijn om te luisteren naar uw bezorgdheden en problemen en die van 
uw kind op verschillende momenten van de ziekte. 
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WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN 

DIE NIET ZIEKTE 
GERELATEERD ZIJN? 

U kunt zich voor alle vragen over de behandeling richten 
tot het zorgpersoneel dat uw vragen zo zorgvuldig mogelijk 
zal beantwoorden.

U kunt vragen hebben over de schoolbegeleiding of 
de maatschappelijke en professionele steun in het 
kader van de ziekte. U kunt voor deze kwesties contact 
opnemen met de ziekenhuisschool, de psycholoog en 
de sociale dienst.

Vergeet niet dat elk kind uniek is en dat de vragen 
specifiek beantwoord worden met betrekking tot uw 
kind.

Er zijn tal van instanties binnen en buiten de muren 
van het ziekenhuis die u zo goed mogelijk zullen 
informeren, begeleiden en ondersteunen.
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WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN 

DIE NIET ZIEKTE 
GERELATEERD ZIJN? 

FOCUS

Het gevaar van forums
Het is verleidelijk om op zoek te gaan naar 
ervaringen van andere families en naar een 
online forum te gaan. Wij onderstrepen dat 
elke situatie anders is en dat een forum 
geen betrouwbare bron is. Wij raden u 
aan om ten eerste ten rade te gaan bij uw 
medisch en verplegend team of contact 
te nemen met erkende organisaties zoals 
‘Stichting tegen kanker’ ‘Kom op tegen 
Kanker’ enz.
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Dit document werd samengesteld door Sydo





Dit document kon worden samengesteld dankzij 
de samenwerking van artsen en deskundigen uit 
de gezondheidszorg. Wij danken in het bijzonder 
Aurore Pire, Stefanie Bekaert, Bénédicte Brichard, 

Marine Cailleux, Cindy Strosberg en Safiatou Diallo. 

Onze speciale dank gaat tevens uit naar 
de ouders die hun ervaringen hebben 

willen delen in dit document.
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