
Geavanceerde diagnostiek ten dienste van verbeterde behandeling 
van kinderen met acute lymfatische leukemie in Indonesië 

 
Acute lymfatische leukemie (ALL) is, vergeleken met verschillende andere 
kinderkanker soorten, goed te genezen. Er is aangetoond dat dit succes 
afhankelijk is van accurate diagnose, juiste risico inschatting, 
beschikbaarheid van chemotherapeutische middelen en ondersteunende 
zorg zoals infectie controle, afzonderlijke geïsoleerde ziekenhuiskamers, 
palliatieve zorg en psychologische begeleiding. In het bijzonder voldoet 
de diagnose van leukemie in Indonesië niet aan de standaard richtlijnen 
van de WHO. Accurate diagnose van het specifieke leukemie subtype is 
essentieel voor juiste indeling van de patiënt in een bepaalde risicogroep 
en dus de juiste selectie van de behandeling. Voor de start van deze 
studie, was de diagnose van leukemie alleen gebaseerd op morfologie 
van het bloed en beenmerg. De implementatie van immunofenotypering 
in dit project heeft de diagnose verbeterd. Daarom verwachten we dat de 
prognose voor de kinderen met acute leukemie in Indonesië de komende 
jaren ook zal verbeteren.  
Naast het verbeteren van de diagnose hebben we ook onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden om de behandeling te verbeteren voor de 
Indonesische situatie en de specifieke genetische achtergrond. Zo 
hebben we aangetoond dat prednison in de inductie fase van de 
behandeling beter is dan dexamethason voor kinderen die in de standaard 
risicogroep zijn ingedeeld in Indonesië. Het antikankermiddel 
Methotrexaat wordt ook gebruikt bij de behandeling van kinderen met 
ALL. Wij hebben gevonden dat bij de Indonesische bevolking bepaalde 
genetische variaties vaker voorkomen. In het bijzonder specifieke 
variaties in de promotor regio van het thymidylate synthase gen en het 
methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gen komen vaker voor 
vergeleken met Westerse kinderen. Deze variaties zijn van invloed op de 
gevoeligheid voor de behandeling met Methotrexaat.  
Over het algemeen hangt het verdere succes van de leukemie 
behandeling in Indonesië af van de inzet van, en goede samenwerking 
tussen, verschillende instanties zoals de overheid, verenigingen van 
ouders van kinderen met leukemie, onderzoekers, clinici, verpleging, 
psychologen en sociale medewerkers. Een belangrijke aanbeveling is dat 
de Indonesische overheid betrokken wordt bij de het onderzoek naar, en 
de behandeling van, kinderen met leukemie. Dit is met name van belang 
omdat de meeste ouders van deze kinderen erg arm zijn en support 
behoeven. 
 
 
	  


