
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Therapie-ontrouw met acute lymfatische leukemie bij kinderen in Indonesië 

 

In hoofdstuk 1 wordt informatie gegeven over problemen rondom therapie-ontrouw en 

het weigeren of voortijdig verlaten van de behandeling voor acute lymfatische leukemie 

(ALL) bij kinderen in ontwikkelingslanden. Tevens worden factoren die geassocieerd 

zijn met deze problemen en mogelijke interventies om therapie-ontrouw te voorkomen 

besproken. Dit hoofdstuk geeft ook achtergrondinformatie en ervaringen van Indonesië 

als ontwikkelingsland met het behandelen van kinderen met leukemie.  

 

In hoofdstuk 2 interviewden wij 37 van de 40 ouders van kinderen met leukemie die de 

behandeling hadden geweigerd of voortijdig verlaten. Doelen van ons onderzoek waren 

het in kaart brengen van de redenen van ouders om de therapie te stoppen en te 

achterhalen of de betrokken patiënten nog leefden of waren komen te overlijden. De 

meeste patiënten verlieten de therapie ten tijde van de diagnostiek of de inductie fase. 

Van de 37 patiënten die de therapie weigerden of verlieten, waren 26 (70%) kinderen 

overleden en 11 (30%) kinderen leefden nog, waarvan 2 kinderen meer dan 2 jaar na de 

drop-out. De redenen voor het weigeren of voortijdig verlaten van de behandeling waren 

complex. De meeste ouders noemden verscheidene redenen. Financiële en transport 

moeilijkheden waren niet de enige of belangrijkste reden voor drop-out. 

Geloofsovertuigingen dat ALL niet te genezen is, ernstige bijwerkingen van de 

behandeling en ontevredenheid over ziekenhuispersoneelsleden waren ook belangrijke 

overwegingen. Om het aantal patiënten dat de kinderleukemie therapie weigert of stopt te 

verlagen, is niet alleen financiële en transport ondersteuning nodig, maar ook 

oudervoorlichting, begeleiding, psychosociale hulp, verbetering van de kwaliteit van de 

zorg en adequaat behandelen van de bijwerkingen. 

 

In hoofdstuk 3 presenteren wij een onderzoek naar de frequentie en ernst van 

chemotherapie-gerelateerde bijwerkingen bij kinderleukemie, en de impact hiervan op de 

therapietrouw en dagelijkse activiteiten. Wij vonden dat tijdens de chemotherapie 

kinderen met leukemie zowel psychologische als lichamelijke bijwerkingen 

ondervonden. Het behandelen en minimaliseren van de frequentie en ernst van 

bijwerkingen zouden belangrijk kunnen zijn bij het streven naar verbeterde 

therapietrouw. Volgens de ouders was de meest voorkomende bijwerking 

gedragsverandering. Op de tweede en derde plaats werden toegenomen eetlust en 

infecties genoemd. Zwakte in de benen, toegenomen eetlust en gedragsverandering 

werden als meest ernstige bijwerkingen beschouwd. Er bestond een zwakke correlatie 

tussen het totale aantal bijwerkingen en therapie-ontrouw. Frequentie en ernst van zwakte 

in de benen, vermoeidheid en ernst van gedragsverandering waren gecorreleerd met 

belemmerde dagelijkse activiteiten. 

 

In hoofdstuk 4 verrichtten wij onderzoek naar gezondheids-gerelateerde kwaliteit-van-

leven bij kinderen met ALL tijdens de behandeling. Er deden 55 patiënten en 98 families 

mee. De resultaten toonden aan dat de jongere kinderen, in verhouding tot de oudere 

kinderen, een verminderde kwaliteit-van-leven hadden: met name met betrekking tot 



medische procedures en angst voor de behandeling. Meer aandacht zou moeten worden 

besteed aan het stimuleren van hun normale ontwikkeling. Wij vonden tevens dat ouders 

de kwaliteit-van-leven van hun kinderen als slechter beoordeelden dan de kinderen zelf. 

Psychosociale ondersteuning zou aan ouders gegeven moeten worden om hun omgang 

met de ziekte en behandeling te vergemakkelijken. Ten tijde van de behandeling hadden 

patiënten problemen op school. In de intensieve fase van de behandeling (inductie, 

consolidatie en reinductie) hadden patiënten een lagere kwaliteit-van-leven dan in de 

non-intensieve fase. 

 

In hoofdstuk 5 wordt gecombineerd onderzoek met medische dossiers en gebruik van 

vragenlijsten bij ziekenhuispersoneelsleden beschreven. Accurate ALL-risico-

classificatie in 164 medische dossiers en de geloofsovertuigingen en houding van 97 

ziekenhuispersoneelsleden ten opzichte van het nauwkeurig volgen van het protocol 

werden onderzocht. De resultaten toonden aan dat zowel in de medische dossiers als in de 

vragenlijsten het aantal lymfoblasten op dag 8 van de chemotherapie het meest vergeten 

werd (niet vermeld in 35% van de medische dossiers en in 85% van de vragenlijsten). 

Slechts weinig (14%) ziekenhuispersoneelsleden controleerden of ouders de 

voorgeschreven medicijnen ook echt toedienen. 

 

In hoofdstuk 6 bepaalden wij of de sociaal-economische status van ouders invloed heeft 

op de geloofsovertuigingen, de houding en het gedrag van ziekenhuispersoneelsleden die 

betrokken zijn bij de behandeling van kinderleukemie in Indonesië. In totaal vulden 102 

ziekenhuispersoneelsleden (69 artsen, 28 verpleegkundigen, 2 psychologen, 2 laboranten, 

1 secretaris) een semi-gestructureerde vragenlijst in. Wij vonden dat de meeste 

ziekenhuispersoneelsleden ouders vragen naar hun financiële situatie. De beslissing om te 

starten met de behandeling werd beїnvloed door de sociaal-economische status van de 

ouders, motivatie van de ouders en motivatie van de artsen. Ziekenhuispersoneelsleden 

verklaarden dat meer welvarende patiënten zich beter aan de therapievoorschriften 

houden (64%), dat artsen zich beter aan de therapievoorschriften houden bij meer 

welvarende patiënten (53%), dat de meeste patiënten zich het afronden van de 

behandeling niet kunnen veroorloven (58%), dat minder uitgebreide uitleg wordt gegeven 

aan arme families (60%), en dat communicatie wordt belemmerd door verschillen in 

status (67%). Een minderheid van de ziekenhuispersoneelsleden verklaarde dat zij meer 

aandacht schenken (27%), zorgvuldiger werken (24%), meer belangstelling tonen (23%), 

en meer tijd per bezoek besteden (22%) aan welgestelde families.     

 

In hoofdstuk 7 is een gerandomiseerde studie verricht naar de invloed van een medicatie-

dagboek op de behandelingsresultaten van kinderleukemie. De controlegroep (53 

patiënten) ontving alleen het oudervoorlichtingsprogramma en de gedoneerde 

medicijnen. De interventiegroep (56 patiënten) ontving tevens een medicatie-dagboek. 

Wij vonden dat bij de kinderen met moeders met een hoger opleidingsniveau de ziekte-

vrije overleving (met een follow-up van 3 jaar) significant hoger was in de 

interventiegroep ten opzichte van de controle groep. Er werd echter geen verschil in 

ziekte-vrije overleving gevonden tussen de interventie- en controlegroep bij de kinderen 

met moeders met een lager opleidingsniveau. Voor ouders met een lager 

opleidingsniveau zouden de medicatie-dagboeken eenvoudiger gemaakt moeten worden 



en is meer voorlichting en ondersteuning nodig om deze ouders te helpen bij het gebruik 

ervan. 

 

De studie in hoofdstuk 8 richtte zich op het gebruik van een medicatiedagboek. Veertig 

van de 91 (44%) gedistribueerde dagboeken werden verzameld. Dagboeken van 

overleden patiënten, patiënten die gestopt waren met therapie en patiënten die hun 

dagboeken niet gebruikten, konden niet worden verzameld. De compliance voor het 

afvinken in de dagboeken was goed. Het dagboek kon worden gebruikt als 

informatiebron met betrekking tot de therapietrouw van kinderen, symptomen en andere 

problemen gedurende de behandeling. De meest frequent genoemde handeling was 

bloedtransfusie, gerapporteerd in 17 dagboeken (42%).  Dit laat zien dat de meeste 

patiënten aan anemie en ernstige trombocytopenie leden, veroorzaakt door de ziekte zelf 

of bijwerkingen van de chemotherapie. Koorts en diarree waren de meest voorkomende 

symptomen beschreven in de dagboeken. Deze informatie is van belang omdat deze 

symptomen vroege tekenen zouden kunnen zijn van infecties die kunnen leiden tot 

behandelingsgerelateerde dood (“toxic-death”). De vroege herkenning en behandeling 

van een dergelijke infectie, zou kunnen bijdragen aan de preventie en reductie van 

mortaliteit. Noemenswaardige opmerkingen in de dagboeken, brachten misstanden 

gedurende de ALL therapie aan het licht: het uitstellen van behandeling ten gevolge van 

het onbeschikbaar zijn van medicatie en kamers in het ziekenhuis; bekende 

therapiebarrières in ontwikkelingslanden.  

 

In hoofdstuk 9 worden de resultaten van de diverse onderzoeken besproken. Wij 

concluderen dat therapie-ontrouw, het weigeren of voortijdig verlaten van de behandeling 

nog steeds een groot probleem is. Redenen voor het weigeren of voortijdig verlaten van 

de behandeling waren complex. Tijdens de chemotherapie leden de kinderen met 

leukemie aan psychologische en lichamelijke bijwerkingen. Jongere kinderen (2-4 jaar) 

hadden een slechtere kwaliteit-van-leven dan oudere kinderen. Tijdens de intensieve 

behandelingsfase was de kwaliteit-van-leven slechter. Therapietrouw, 

geloofsovertuigingen en houding van ziekenhuispersoneelsleden werden besproken. Het 

gebruik van een medicatie-dagboek verbeterde de ziekte-vrije overleving van kinderen 

met hoger opgeleide moeders.  

 


