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Ziekte van Hodgkin 
 
Introductie 
 
Men vermoedt dat de ziekte van Hodgkin een kanker is die voorkomt van een 
abnormaal lymfocyt. Meer dan 80% van de patiënten die lijden aan de ziekte van 
Hodgkin kan genezen worden. 
 
 
Ziekte van Hodgkin 
 
Woord vooraf 
 
De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over de ziekte van 
Hodgkin. 
Met de gegevens, die in juli 2001 werden samengebracht, trachten wij ook een 
weerspiegeling te geven van de kennis tot op dat ogenblik. 
De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische 
opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de 
behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst 
mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan. Aansprakelijkheid 
wordt evenwel niet aanvaard. 
 
Deze tekst kwam tot stand dank zij de medewerking van de Belgische Federatie Tegen 
Kankerbestrijding, die de patiëntengids van de CFL Cure For Lymphoma Foundation 
vertaalde, de medewerking van Danny Ketelslegers en Gino Chirillo  onder supervisie van 
Dr. D. Vanstraelen . 
 
 
               
 
1.De ziekte van Hodgkin, bepaling    
 
De ziekte van Hodgkin is een kanker waarvan men vermoedt dat hij voortkomt van een 
abnormale lymfocyt. De ziekte kreeg haar naam van Thomas Hodgkin, een Britse arts die als 
eerste de ziekte identificeerde in 1832. Dit was lang voor men van het bestaan of van de 
functie van deze lymfocyten afwist. Alle andere lymfomen noemt men Non-Hodgkin 
lymfomen. Zij zijn afkomstig van ofwel abnormale B-cellen (meest voorkomend) of 
abnormale T-cellen (minder frequent).  
 
De meeste mensen met de ziekte van Hodgkin hebben abnormale cellen die men Reed-
Sternberg cellen noemt. De aanwezigheid van deze cellen op zichzelf betekent echter niet 
dat een persoon de ziekte van Hodgkin heeft. Om de diagnose te bevestigen, dient de 
biopsie van het lymfeweefsel dat de Reed-Sternberg cellen bevat, op de achtergrond ook 
andere cellen en kenmerken te hebben die karakteristiek zijn voor de ziekte van Hodgkin. 
Hieronder  een microscopisch zicht van de klassieke Reed-Sternberg cel. 
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De ziekte van Hodgkin werd meer bestudeerd dan de andere lymfomen. Het goede nieuws is 
dat er snel veranderingen zijn opgetreden in de diagnose en de behandeling van deze 
aandoening. Ongeveer 80 % van alle patiënten met de ziekte van Hodgkin kan nu genezen 
worden.  
 
 
 
2.Bloed en bloedcelproductie      
 
Bloed is een vloeistof die door het lichaam circuleert en is samengesteld uit diverse 
gespecialiseerde cellen die in een geelachtige substantie het zogezegde ‘plasma’ 
ronddrijven en allerlei zouten, antilichamen en bloedstollingsfactoren die in het plasma zijn 
opgelost. 
 
2.1 Het  plasma bestaat  hoofdzakelijk uit water waarin verschillende chemische stoffen zijn 
opgelost. 
Deze chemische stoffen zijn:  
- eiwitten (synoniem: proteïnen): o.a. albumine is een eiwit 
- hormonen: dit zijn chemische stoffen die via de bloedstroom bepaalde organen tot 
werkzaamheid aanzetten. (vb hormoon van de schildklier). 
- mineralen: dit is een verzamelnaam voor natuurlijke anorganische stoffen, in engere zin 
zouten (vb ijzer). 
- vitaminen: dit zijn organische stoffen die in kleine hoeveelheden aanwezig moeten zijn 
voor een normale stofwisseling van het organisme (vb foliumzuur). 
 
 
 
-antilichamen (synoniem: antistoffen): dit zijn chemische stoffen die worden gevormd als 
reactie op antigenen (dit zijn lichaamsvreemde stoffen, meestal eiwitten die deel uitmaken 
van bacteriën, virussen of schimmels). De antilichamen hechten zich vast op de antigenen 
om de schadelijke microben te bestrijden. (vb antilichamen tegen de polio virus). 
 



 

 

3

3

 
 
 
 

 
 
 
 
2.2 De bloedcellen  zijn: -     de rode bloedcellen (ook erytrocyten genoemd) 
 

- de bloedplaatjes 
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- de witte bloedcellen (andere naam: de leukocyten) die 
opgedeeld worden in monocyten, eosinofielen, basofielen,   
neutrofielen  en lymfocyten. 

 
- De rode bloedcellen maken de helft uit van het volume van het bloed. Zij zijn geladen met 
hemoglobine, de proteïne die zuurstof opneemt uit de ingeademde lucht  via de longen en 
deze naar de weefsels transporteert. 
 
- De bloedplaatjes zijn kleine cellen (tien maal kleiner dan de rode bloedcellen) die tot doel 
hebben om bloedingen te stoppen bij een wonde. Zij klonteren aan mekaar zodat de wonde 
wordt afgesloten. 
 
- De witte bloedcellen of leukocyten zijn fagocyten ( of eetcellen) omdat zij bacteriën en 
schimmels kunnen verzwelgen. De witte bloedcellen kunnen de bloedbaan verlaten en 
doordringen binnen de weefsels om alzo een infectie te bestrijden. 
 
- Monocyten zijn grote eenkernige vreetcellen die het vermogen hebben vreemde materie 
(vb bacteriën) in zich op te nemen en onschadelijk te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Microscopische opname van een monocyt 
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Eosinofielen en basofielen zijn extra types witte bloedcellen die reageren op allergische 
reacties. 
 
 
- Neutrofielen hebben voornamelijk als functie de vernietiging van in het organisme 
binnengedrongen bacteriën, virusdeeltjes en andere schadelijke elementen. 
 
 

 
 
 
 
- Lymfocyten, witte bloedcellen met ongelobde kern, zijn mede door hun speciale wijze van 
circuleren door het lichaam de grondslag van het immunologische afweersysteem.  Ze  
bevinden zich in de lymfeklieren en in  de lymfevaten, maar sommigen dringen door tot in het 
bloed. 
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 De drie voornaamste soorten lymfocyten zijn: T-cellen, B-cellen, en natural killer cellen. 
- B-cellen, uit de lymfoïde stamcel van het beenmerg afkomstig, verder ontwikkeld in het 
zogenaamde bursa equivalent systeem en gestimuleerd door een antigeen, rijpen tot 
Plasmacellen (synoniem: plasmocyten).  
 
  
 
Opmerking: In verband met het bloed heeft men het ook vaak over serum.  Hieronder 

verstaat men het vloeibare van gestold bloed, dus bloedplasma zonder 
stollingseiwitten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. De functie van het beenmerg  
 
 
Uitzicht van normaal beenmerg 
 
 

 
 
 
Het beenmerg in de botten is voor het merendeel verantwoordelijk voor de aanmaak van de 
bloedcellen. Het is de fabriek van de bloedcellen. Alle bloedcellen worden daar gevormd, 
alleen de lymfocyten worden daarnaast ook in de lymfeklieren aangemaakt. 
 
Het beenmerg is een sponzig weefsel dat zich in de kern van beenderen bevindt en waarin 
de bloedcellen tot ontwikkeling komen. Bij de geboorte hebben alle beenderen actief 
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beenmerg.  Na de pubertijd is het beenmerg uit de beenderen van handen, voeten, armen en 
benen echter niet meer actief. 
De ruggenwervels, heupen, schouderbeenderen, ribben, borstbeen en schedelbeenderen 
bevatten dan nog het actieve beenmerg dat de bloedcellen produceert. Dit proces wordt 
hematopoëse (bloedcelproductie) genoemd. 
Een kleine groep cellen, de stamcellen, zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van alle 
soorten bloedcellen in het beenmerg. Dit proces heet proliferatie en differentiatie (zie 
onderstaand tabel).Wanneer de bloedcellen volgroeid zijn verlaten zij het beenmerg en 
komen in de bloedstroom terecht. 
Gezonde mensen hebben voldoende stamcellen om voortdurend de productie van 
bloedcellen op peil de houden. 
Een klein aantal van deze stamcellen komen ook in de bloedstroom terecht maar kan niet 
geteld of geïdentificeerd worden met een gewone bloedtest. Hun aanwezigheid in het bloed 
is echter van groot belang. Zij kunnen door toepassing van speciale technieken (aferese-
toestel) uit het bloed gehaald worden om later voor een transplantatie te dienen. 
Deze stamcelcirculatie, tussen beenmerg en bloed, gebeurt ook bij de foetus. 
Tegenwoordig kan vlak na de geboorte het navelstrengbloed, dat rijk is aan stamcellen 
worden bewaard en naar de navelstrengbank gebracht. De hieruit verkregen stamcellen 
kunnen onder bepaalde voorwaarden ook dienen voor een transplantatie. 
In het kort: door rijping van de stamcellen worden in het beenmerg bloedcellen aangemaakt.  
Wanneer de bloedcellen volgroeid en dus functioneel zijn, verlaten zij het beenmerg en 
komen, samen met een zeer klein aantal stamcellen, in de bloedbaan terecht. 
 

Ontstaan van bloedcellen en lymfocyten

Rode bloedcellen             Basofielen
Neutrofielen                      Monocyten
Eosinofielen                      Plaatjes

Differentiatie & uitrijpen
in 6 types van bloedcellen

Multipotentiële
hemapoëtische cellen

T-Lymfocyten
B-Lymfocyten

Natural Killer Cellen

Differentiatie & uitrijpen
in 3 types lymfocyten

Multipotentiële
lymfocyten

Stamcellen

 
 
Verklaring bij de tabel: 
Stamcellen zijn ongedifferentieerde cellen waaruit zich specifieke cellen ontwikkelen. Maar er 
is meer dan één soort stamcel ( moedercel ), die zich, in een eerste fase, nog tot 
verschillende soorten bloedcellen kunnen ontwikkelen: m.a.w. het zijn multipotentiële 
voorlopercellen.  Er is een groep van die multipotentiële cellen die zich “specialiseert" om 
lymfocyten aan te maken (de multipotentiële lymfocyten).  De andere bloedcellen, alsook de 
bloedplaatjes ontwikkelen zich uit een andere groep, de multipotentiële hemapoëtische 
(bloedcelaanmakende) cellen. 
Het is door rijping en differentiatie van hun voorlopercellen dat uiteindelijk, zowel de 
eigenlijke bloedcellen (6 soorten)als de lymfocyten (3 soorten), ontstaan.  
Let wel: alle in de tabel genoemde bloedcellen, op de rode bloedcellen en de bloedplaatjes 
na, horen tot de groep van de leukocyten (witte bloedcellen), dus ook de lymfocyten die zich 
(zie 2.1.2.) hoofdzakelijk in de lymfeklieren en in de lymfevaten bevinden.  
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3. Ontstaan van de ziekte van Hodgkin 
 
Vanaf het ogenblik van onze geboorte worden we continu aangevallen door een heel gamma 
kiemen, vervuiling en toxines die proberen ons lichaam te vernietigen of onder controle te 
krijgen. Maar het gevaar komt niet alleen van de aanvallen van buitenaf maar ook van 
binnenuit. Wanneer cellen aan het delen gaan, kunnen er soms fouten optreden in de genen. 
Deze fouten worden ook wel mutaties genoemd. Ze geven aanleiding tot een abnormale cel 
die niet juist functioneert. Kanker treedt op wanneer een abnormale cel gaat groeien op een 
ongecontroleerde manier en wanneer deze groei niet onder controle gehouden kan worden 
door de natuurlijke afweer van ons lichaam. Deze abnormale cellen kunnen zich gaan 
vermenigvuldigen en tenslotte een massa gaan vormen die we een tumor noemen. 
 
Ondanks deze steeds voortdurende aanvallen van buitenaf en van binnenuit blijven de 
meeste mensen vrij gezond gedurende het grootste deel van hun leven. Wanneer we dan 
toch ziek worden, is dit meestal tijdelijk en kunnen we onszelf genezen in een relatief kort 
tijdsbestek. Onze mogelijkheden om blootstelling aan externe aanvallen en interne mutaties 
te overleven hangt voor een groot deel af van ons immuunsysteem. De ziekte van 
Hodgkin is een kanker die begint in het immuunsysteem en dit aantast. 
 
Het lymfesysteem is een deel van het verdedigingsstelsel van het lichaam. Het beschermt 
het lichaam tegen ziekte en infectie en vormt één van de belangrijkste onderdelen van het 
immuunsysteem. Het lymfesysteem bestaat uit een ganse serie dunne buisjes die men 
lymfevaten noemt. Zij vertakken zich over het ganse lichaam (figuur 1). In de lymfevaten 
wordt lymfe vervoerd. Lymfe is een waterige vloeistof die witte bloedcellen bevat die men 
lymfocyten noemt. Binnen dit uitgebreid netwerk vaten bevinden er zich groepjes kleine, 
boonvormige orgaantjes die men lymfeknopen ( of klieren) noemt. Men vindt duizenden 
knopen over bijna gans het lichaam verspreid met inbegrip van de ellebogen, liezen, nek en 
in de okselplooien. De lymfe vloeit doorheen lymfeknopen en gespecialiseerd lymfatisch 
weefsel zoals de milt, de amandelen, het beendermerg en de thymusklier. 
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Lymfeknopen filteren de lymfevloeistof en zo worden bacteriën, virussen en andere 
lichaamsvreemde stoffen verwijderd. Wanneer een grote hoeveelheid bacteriën doorheen 
een knoop of een reeks knopen wordt verwijderd, kunnen deze knopen gaan zwellen en 
drukpijnlijk worden. Indien u bijvoorbeeld een zere keel hebt, kunnen de lymfeklieren onder 
uw kaak en in uw nek gaan zwellen. De meeste gezwollen lymfeklieren zijn een reactie op 
een infectie en zijn geen kankerklieren. 
 
Een lymfoom  is een soort kanker die kan voorkomen wanneer er een fout optreedt in de 
manier waarop een lymfocyt wordt geproduceerd (Lymfocyten zijn een soort witte 
bloedcellen die het lichaam helpen om infecties te bestrijden. Ze worden aangemaakt in het 
beendermerg en circuleren in het bloed en de lymfevaten.). Dit geeft aanleiding tot een 
abnormale cel. Deze abnormale cellen kunnen zich gaan opstapelen op twee manieren: (a) 
ze kunnen sneller gaan vermenigvuldigen dan normale cellen of (b) ze leven langer dan 
normale lymfocyten. Net zoals normale lymfocyten kunnen deze kankerlymfocyten in heel 
wat delen van het lichaam gaan groeien. Ook in de lymfeknopen, de milt, het beendermerg, 
het bloed en andere organen. Er zijn twee grote types kanker van het lymfesysteem. De ene 
noemt men de ziekte van Hodgkin en de andere wordt het niet-Hodgkin lymfoom (NHL) 
genoemd. ( Non-Hodgkin-Lymfoom)  
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De ziekte van Hodgkin is een kanker waarvan men vermoedt dat hij voortkomt van een 
abnormale lymfocyt. De ziekte van Hodgkin begint gewoonlijk in de lymfeknopen (of 
lymfeklieren). Aangezien alle lymfeweefsels over gans het lichaam met elkaar in verbinding 
staan, kunnen abnormale (kanker-) lymfocyten circuleren in de lymfevaten. De ziekte van 
Hodgkin verspreidt zich vaak van de ene lymfeknoop naar de andere doorheen het lichaam. 
De ziekte van Hodgkin kan zich ook verspreiden naar andere gebieden en organen buiten 
het lymfestelsel. In tegenstelling met andere lymfomen heeft de ziekte van Hodgkin meer de 
neiging om zich in een bepaald volgorde te verspreiden van de ene lymfeknoop naar de 
andere en slaat de ziekte van Hodgkin minder frequent dan NHL een tussenstadium over.  
 
4. Voorkomen ( epidemiologie)  
  
4.1.Geografische spreiding ( Nederlandse cijfers http://www.ikca.nl/kankerregistratie/ 
       Belgisch Limburg: http://www.edm.luc.ac.be/likar/  ) 
 
4.2.Spreiding naar geslacht en leeftijd 
 
De ziekte van Hodgkin is géén veel voorkomende kanker. Men verwacht dat in het jaar 2000 
slechts ongeveer 7.400 nieuwe gevallen van de ziekte van Hodgkin zullen worden 
gediagnosticeerd. De ziekte van Hodgkin treedt vooral op bij jonge volwassenen met een 
piekincidentie tussen de leeftijd van 16 en 34 jaar (American Cancer Society Facts and 
Figures, 2000). Oudere patiënten en dan vooral patiënten ouder dan 55 jaar kunnen ook 
deze aandoening krijgen.  
 
4.3.Spreiding naar type 

 
Nodulaire sclerose  
In dit type van de ziekte van Hodgkin vertonen de aangetaste lymfeknopen gebieden met 
een mengeling van normale cellen, Reed-Sternberg cellen en uitgesproken littekenvorming 
in het weefsel. Dit is het meest voorkomende subtype. Men treft het aan in 60 tot 75 % van 
alle gevallen van de ziekte van Hodgkin. Men vindt dit type meer bij vrouwen dan bij mannen 
en het treft meestal meer adolescenten en jonge volwassenen. De meerderheid van de 
patiënten worden genezen met de huidige behandelingen. 
 
Gemengde cellulariteit 
In dit type van de ziekte van Hodgkin bevatten de aangetaste lymfeknopen veel Reed-
Sternberg cellen naast verschillende andere soorten cellen. Gemengde cellulariteit staat voor 
ongeveer 5 tot 15 % van alle gevallen van de ziekte van Hodgkin. Men treft het vooral aan bij 
oudere volwassenen. Meestal is de ziekte bij dit subtype al meer verspreid alvorens de 
diagnose gesteld wordt van de ziekte van Hodgkin. 
 
 
Lymfocytaire predominantie 
In dit type van de ziekte van Hodgkin zijn de meeste lymfocyten die men terugvindt in de 
lymfeknopen normaal (niet kankercellen). Men vindt in dit subtype niet gemakkelijk typische 
Reed-Sternberg cellen terug. Zogenaamde popcorn cellen zijn abnormale cellen die men 
soms in de nodulaire variëteit terugvindt. Zij zijn in essentie een speciaal soort B-cellen.  Dit 
subtype vormt ongeveer 5-10 % van de gevallen. Mannen worden meer getroffen dan 
vrouwen en de diagnose wordt meestal gesteld bij mensen onder de 35 jaar. Dit subtype 
wordt meestal in een vroeg stadium gediagnosticeerd en heeft een uitstekende prognose. 
 
Lymfocytaire depletie 
Dit subtype van de ziekte van Hodgkin kan ofwel heel weinig lymfocyten vertonen of lagen 
tumorcellen vertonen. Men vindt dit type terug bij minder dan 5 % van de gevallen van de 

http://www.ikca.nl/kankerregistratie/
http://www.edm.luc.ac.be/likar/
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ziekte van Hodgkin. De diagnose wordt meestal slechts gesteld nadat de ziekte zich 
uitermate verspreid heeft. 

 
 
5. Oorzaken van de ziekte van Hodgkin 
 
De exacte oorzaken zijn niet gekend. De artsen kunnen niet verklaren waarom de ene mens 
wel de ziekte van Hodgkin krijgt en de andere niet. We weten wel dat de ziekte van Hodgkin 
niet te wijten is aan een ongeval en dat je de ziekte niet kan krijgen door in contact te komen 
met iemand die de ziekte wel heeft. 
 
Heel wat factoren (zogenaamde risicofactoren) werden in verband gebracht met de ziekte 
van Hodgkin. Mensen die geïnfecteerd werden met het Epstein-Barr virus (dat 
mononucleose veroorzaakt) zouden meer kans vertonen om de ziekte van Hodgkin te 
ontwikkelen. 
 
Er zijn ook aanwijzingen dat familieleden van mensen die de ziekte van Hodgkin hebben, 
een hoger risico dan gemiddeld lopen op het ontwikkelen van deze aandoening. 
 
Het is belangrijk om te weten dat wanneer je één of meer van deze risicofactoren hebt, dit 
niet wil zeggen dat je de ziekte van Hodgkin zult krijgen. Het is eigenlijk zo dat de meeste 
mensen met risicofactoren de ziekte nooit zullen krijgen. En heel wat mensen waarbij de 
diagnose werd gesteld, hebben geen risicofactoren die men kan vaststellen.  
 
 
6. Gevolgen van de aandoening  
 
6.1. Lichamelijke klachten en afwijkingen 
 
De ziekte van Hodgkin valt op te merken als men een goed voelbare zwelling in één of meer 
lymfeklieren voelt. Over het algemeen zijn deze zwellingen niet pijnlijk. Daarnaast zijn er nog 
een aantal verschijnselen waardoor de ziekte kan worden opgemerkt. 
 

?? Een sterk wisselende temperatuur. Dan koud dan warm. Deze perioden van koorts 
worden afgewisseld met de normale temperatuur. 

?? Gewichtsverlies ( dit kan heel onopgemerkt gaan) en gebrek aan eetlust. 
?? Extreme vermoeidheid zonder aanwijsbare reden. Een eenvoudig karweitje resulteert 

in zwaar hijgen. 
?? Hevige transpiratie, vooral ’s nachts. Deze is zo extreem dat verschoning van pyjama 

of ondergoed nodig is. 
?? Een vervelende jeuk over het gehele lichaam, of in een bepaald gebied. 
?? Pijn bij het drinken van alcohol. 

 
Sommige patiënten zullen bovengenoemde verschijnselen nooit vertonen, maar bij anderen 
treden, enkelen of allen, verschijnselen al op bij het begin van de ziekte. 
Enkele van deze verschijnselen zouden ook op kunnen treden in geval van koorts, maar dan 
zullen ze na verloop van tijd weer verdwijnen. Opletten dus. 
 
6.2. Psychische klachten en problemen 
 
De lichamelijke problemen die met de ziekte van Hodgkin gepaard gaan, alsook met de 
behandeling ervan, kunnen ook hun weerslag hebben op de psyche van de patiënt.  Zo kan 
het verlies aan energie leiden tot het frustrerend gevoel van “wel willen maar niet kunnen”.    
Buitenstaanders begrijpen dit niet altijd en het is ook moeilijk uit te leggen omdat de patiënt 
zelf niet goed weet wat er juist aan de hand is en daardoor soms twijfelt aan zichzelf.   
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Sommige lichamelijke afwijkingen kunnen ook leiden tot afhankelijkheid van derden.  
Bovendien ondermijnt pijn het lichaam wat eveneens tot vermoeidheid kan leiden, maar ook 
tot gebrek aan eetlust, slaapstoornissen en zo oorzaak kan worden van een depressie.  De 
psychische gevolgen hebben ook te maken met gevoelens van angst en onzekerheid.  Die 
zullen in meer of mindere mate de gedachten van de patiënt beïnvloeden en soms zelfs 
beheersen.  Heden en toekomst staan immers onder druk tengevolge van de onzekerheid en 
angst voor wat komen gaat: pijn, invaliditeit, lijden, afhankelijkheid?  De confrontatie met de 
ziekte van Hodgkin veroorzaakt vanwege het verlies van zekerheden ook een rouwproces: 
de zekerheid van de gezondheid, van een lang leven, van een lichaam waarop men kan 
rekenen, is plots weg. Dit proces gaat dikwijls gepaard met gevoelens van ongeloof, 
boosheid en machteloosheid.  Rouwen is een soort “herkauwen” van de gevoelens die met 
de ziekte te maken hebben, tot ze verwerkt zijn. Hoe sterk het leven van de zieke door deze 
gevoelens wordt beheerst en hoe die ermee omgaat, wordt deels bepaald door zijn karakter 
– optimistisch of pessimistisch – en met zijn manier van overleven.  Daarom is het belangrijk 
dat de patiënt niet aarzelt om over deze problemen met zijn arts te praten, zodat die 
eventueel kan doorverwijzen naar een psychotherapeut, psycholoog, zelfhulpgroep of 
patiëntenvereniging. 
De relatie tussen de patiënt met Hodgkin en zijn naaste omgeving  - partner, kind, familielid 
of vriend -  is eveneens van het grootste belang.  Die moet zo harmonieus mogelijk verlopen.  
De basis hiervoor is wederzijds overleg. Communicatie is daarbij het sleutelwoord. 
 
De nevenwerkingen van de kankerbehandeling kunnen vaak efficiënt door middel van 
geneesmiddelen onder controle worden gehouden. De emotionele en psychologische impact 
van het omgaan met kanker verdient ook onze aandacht. Het is niet zeldzaam dat door de 
ervaring van kanker mensen hun prioriteiten gaan aanpassen of hun carrière anders gaan 
bekijken. Het is belangrijk dat u leert omgaan met de veranderingen in uw houding tegenover 
het leven, tegenover relaties en tegenover uzelf. Neem daarom de juiste stappen om uw 
gezondheid goed te houden en volg de aanbevelingen van uw arts om de nodige follow-up te 
voorzien. 
 
Zich onaantrekkelijk voelen: haarverlies en andere veranderingen in het uiterlijk die 
veroorzaakt worden door de behandeling kunnen ervoor zorgen dat heel wat mensen zich 
onaantrekkelijk gaan voelen. Met sommige van deze gevoelens kan men beter omgaan door 
zich te informeren over hoe men zijn uiterlijk kan verbeteren, hoe men haarverlies kan 
camoufleren en hoe men moet omgaan met tijdelijke veranderingen zoals droge huid, broze 
nagels en een vlekkerige huidskleur. 
 
Depressie: Patiënten met kanker kunnen zich depressief voelen. Depressie kan veroorzaakt 
worden door angst over uw ziekte maar kan ook het gevolg zijn van bepaalde 
geneesmiddelen. Depressie bij kankerpatiënten komt heel veel voor. Wees niet beschaamd 
om hierover advies in te winnen en hulp te zoeken bij uw gezondheidsteam. 
 
Leven in remissie ( de ziekte is niet meer aantoonbaar): in remissie zijn kan een bron 
vormen van zowel opluchting als angst. Opluchting dat de tumor weg is en angst dat hij kan 
terugkomen. U kan ervaren dat u door de succesvolle behandeling een nieuwe levenskans 
hebt gekregen.  
 
Omgaan met herval en opnieuw ziek worden: er kan een herval optreden bij de ziekte van 
Hodgkin. Indien u hervalt, kan het zijn dat u zich nog slechter voelt dan wanneer u voor de 
eerste keer gediagnosticeerd werd met de ziekte van Hodgkin. U hoopte en geloofde immers 
dat de kanker genezen was. Het kan echter juist gemakkelijker zijn om voor een tweede keer 
om te gaan met de ziekte omdat u al weet wat u te wachten staat, hoe u hulp kan vinden en 
hoe u met de ziekte moet omgaan. Denk eraan: als uw kanker één keer met succes werd 
behandeld, dan kan hij opnieuw met succes behandeld worden. 
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7. Ziektestadium en prognose 
 
De ziekte van Hodgkin wordt onderverdeeld in 4 stadia, afhankelijk van hoe ver de tumor 
zich verspreid heeft.  Stadium I en II zijn plaatselijke stadia terwijl stadium III en IV verder 
gevorderde, verspreide of uitgezaaide tumoren zijn.  Stagering is een belangrijke bron van 
informatie. Het helpt de dokter om de afloop of de prognose te bepalen en na te gaan welke 
therapeutische benadering men dient te volgen.  Het stadium beschrijft of de kanker zich 
verspreid heeft in het lichaam. 
 
?? Stadium I (vroegtijdig stadium van de ziekte): aantasting van één gebied van de 

lymfeknopen,  OF één orgaan of gebied buiten de lymfeknopen. Overlevingskans na 10 
jaar is ongeveer 90 %. 

 
?? Stadium II (locale uitbreiding van de ziekte): de kanker wordt teruggevonden in twee of 

meer lymfegebieden aan één kant van het diafragma (de ademhalingsspier die de 
buikholte scheidt van de borstholte) OF de kanker wordt aangetroffen in één 
lymfekliergebied en een nabijgelegen gebied of orgaan eveneens aan dezelfde kant van 
het middenrif. ( kans op overleving na 10 jaar 90 %) 

 
?? Stadium III (uitbreiding van de ziekte): de ziekte omvat lymfeklieren van zowel boven als 

beneden het diafragma OF een lymfeknoopgebied en een orgaan aan verschillende 
kanten van het diafragma. ( overlevingspercentage tussen 50 en 80 %) 

 
?? Stadium IV (Verspreide ziekte): het lymfoom is terug te vinden buiten de lymfeknopen en 

milt EN heeft zich verspreid naar één of meerdere organen zoals bot, beendermerg, huid 
of andere organen. ( overlevingspercentage na 10 jaar 50 %) 

 
Elk stadium van de ziekte van Hodgkin wordt verder onderverdeeld in een "A" en "B" 
categorie, afhankelijk van de symptomen die de patiënten hebben bij het stellen van de 
diagnose. Sommige patiënten hebben symptomen die hun ganse lichaam aantasten 
(zogenaamde systemische symptomen). Voorbeelden hiervan zijn koorts, nachtelijk zweten 
en gewichtsverlies. Patiënten die deze symptomen hebben, krijgen de letter "B" na het 
stadium van hun aandoening. De "A" categorie wordt gebruikt om een persoon aan te geven 
die geen systemische symptomen heeft. Deze patiënten kunnen een iets beter prognose 
hebben dan de patiënten met systemische symptomen.  De "E" categorie wordt gebruikt 
wanneer de ziekte zich rechtstreeks vanuit een lymfeknoop naar een orgaan heeft verspreid. 
 
 
 
 
 
8. Diagnosestelling en Controle onderzoeken   
 
Er zijn meestal verschillende testen en onderzoeken nodig om na te gaan hoever de ziekte 
zich verspreid heeft en hoe goed de verschillende systemen van uw lichaam functioneren. 
Afhankelijk van uw situatie kan uw arts sommige van deze testen of al deze testen gebruiken 
om na te gaan welke de beste manier is om uw ziekte te behandelen.  
 
Het klinisch onderzoek wordt meestal gedaan door ofwel een oncoloog (een arts die zich 
gespecialiseerd heeft in het diagnosticeren en behandelen van kanker) ofwel een 
hematoloog (een arts die zich gespecialiseerd heeft in het diagnosticeren en behandelen van 
aandoeningen van het bloed). 
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De informatie die bekomen wordt uit de ziektegeschiedenis van de patiënt, de radiologische 
onderzoeken, de scans en de laboratoriumonderzoeken wordt geanalyseerd. Zo kan uw arts 
de verspreiding van de ziekte nagaan en die behandeling (of behandelingen) voorstellen 
waarmee u de meeste kans hebt op remissie of genezing. 
 
De symptomen van de ziekte van Hodgkin zijn niet specifiek voor deze kanker en gelijken in 
feite op de symptomen van heel wat andere aandoeningen (Tabel 1). De mensen gaan vaak 
naar de dokter omdat ze denken dat ze verkouden zijn, de griep of een andere 
luchtweginfectie hebben die niet goed wil beteren. 
 
Frequente symptomen van de ziekte van Hodgkin 
 

?? Kouderillingen 
?? Pijnloze zwelling van de lymfeklieren 
?? Koorts 
?? 's Nachts zweten 
?? Onverklaarbaar gewichtsverlies 
?? Gebrek aan energie 
?? Jeuk 

 
Het meest voorkomende teken van de ziekte van Hodgkin is dikwijls een pijnloze zwelling 
van de lymfeklieren. Dit komt vaak voor in de nek of onder de armen. Sommige mensen 
gaan ook opgezwollen klieren hebben in andere delen van het lichaam. Andere symptomen 
van de ziekte van Hodgkin kunnen kouderillingen, onverklaarbare koorts, gewichtsverlies, 
zweten (meestal 's nachts) of een tekort aan energie zijn. Jeuk ter hoogte van de huid komt 
vaak voor bij de ziekte van Hodgkin. Deze jeuk kan zelfs zo hevig zijn dat er krabletsels op 
de huid zijn door het krabben. Hoesten, kortademigheid of last op de borst kunnen 
vroegtijdige tekens zijn van de ziekte van Hodgkin in de borstholte. Meestal is dit niet pijnlijk, 
vooral niet bij de vroege stadia van de ziekte van Hodgkin.  
 
Maar de meeste mensen met deze niet erg specifieke klachten zullen geen ziekte van 
Hodgkin hebben. Het is echter belangrijk dat iedereen met aanhoudende symptomen gezien 
wordt door een arts om er zeker van te zijn dat er geen ziekte van Hodgkin is of dat er geen 
andere ernstige aandoeningen aanwezig zijn. 
 
Indien u symptomen vertoont die suggestief zijn voor de ziekte van Hodgkin, zal de arts een 
volledig lichamelijk onderzoek doen. Tijdens dit onderzoek gaat de dokter op zoek naar 
gezwollen lymfeklieren onder de kin, in het gebied van de nek en amandelen, op de 
schouders en ellebogen, onder de armen en in de lies. De dokter zal ook andere delen van 
het lichaam onderzoeken om na te gaan of er zwelling of vocht in uw borstkas of buik is. Dit 
kan namelijk veroorzaakt worden door gezwollen lymfeklieren. Men zal vragen of u pijn  hebt. 
Men zal ook nagaan of er krachtsverlies of verlamming van de spieren aanwezig is. Dit kan 
soms te wijten zijn aan het feit dat er een vergrote klier op zenuwen of op het ruggenmerg 
drukt. De arts zal uw buik onderzoeken om te zien of er geen vergrote organen zoals milt en 
lever te voelen zijn. 
 
Indien de dokter de ziekte van Hodgkin vermoedt na het nagaan van uw symptomen en het 
verrichten van een klinisch onderzoek, kan hij/zij besluiten om andere onderzoeken te doen 
om de diagnose te helpen bevestigen. 
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Gebruikte testen om de ziekte van Hodgkin te evalueren 
 
?? Biopsie ( wegname van een stukje lymfeklierweefsel) 
?? Beeldvorming 

- RX ( Röntgen-foto’s) 
- CT (gecomputeriseerde tomografie) scan 
- NMR (Nucleaire magnetische resonantie) scan 
- Lymfangiogram 
- Gallium scan 
- PET scan (positron emissie tomografie) 

?? Bloedproef 
?? Onderzoek van het beenmerg 
 
Biopsie 
Een biopsie is een procedure waarbij een stukje weefsel van een gebied dat verdacht is op 
kanker wordt weggenomen om te onderzoeken onder de microscoop. De diagnose van de 
ziekte van Hodgkin wordt gesteld door het kijken naar de kankercellen en te bepalen hoe de 
cellen groeien in de lymfeknopen of andere weefsels. De informatie die verkregen wordt uit 
dit stukje weefsel is van cruciaal belang voor de diagnose en de behandeling van de ziekte 
van Hodgkin. 
 
Beeldvormende technieken 
De meeste van deze testen zijn pijnloos en anesthesie is niet noodzakelijk. Het kan nodig 
zijn om verschillende soorten beeldvormende technieken toe te passen. Men zal de testen 
kiezen die noodzakelijk zijn om u te helpen en om zo goed mogelijk de kanker te evalueren. 
Volgende testen kunnen onder meer aangewend worden: 
 
RX: X-stralen gaan gebruik maken van Röntgen-straling om foto's van de binnenzijde van 
het lichaam te maken. 
 
CT of CAT scan (gecomputeriseerde axiale tomografie): bij een CAT scan neemt men 
foto's vanuit verschillende hoeken rondom het lichaam. De foto's die zo bekomen worden, 
worden dan met elkaar gecombineerd met de computer om gedetailleerde beelden te 
krijgen. Mensen met de ziekte van Hodgkin dienen vaak een CAT-scan van de nek, borst, 
buik en/of het bekken te krijgen. Afhankelijk van de symptomen kan het zijn dat men ook 
andere gebieden van het lichaam moet onderzoeken. Dit onderzoek is nuttig om na te gaan 
of er abnormale lymfocyten aanwezig zijn en of inwendige organen aangetast zijn door de 
ziekte van Hodgkin. 
 
NMR (nucleaire magnetische resonantie): een NMR gelijkt op een CAT-scan maar 
gebruikt magneten en radiogolven in plaats van X-stralen. Een NMR kan belangrijke 
informatie geven over weefsels en organen die niet met een andere beeldvormingtechniek 
bekomen kan worden. Men kan een NMR voorschrijven wanneer de arts een duidelijk beeld 
wil krijgen van de hersenen en van het ruggenmerg om na te gaan of de kanker zich ook 
naar deze gebieden heeft uitgebreid. 
 
Lymfangiogram: Een lymfangiogram is een speciale techniek waarbij men met X-stralen het 
lymfatisch systeem gaat nakijken. Voor deze techniek wordt gebruik gemaakt van een 
substantie die men een contrastmiddel noemt. Men spuit dit contrastmiddel in de 
lymfekanalen van de beide voeten. Wanneer de foto wordt genomen ziet men duidelijk op de 
film de lymfeknopen en de lymfevaten die het contrastmiddel bevatten (vooral in de buik). 
Deze test is nuttig om na te gaan of lymfeknopen met een normaal volume aangetast zijn 
door de ziekte van Hodgkin. Deze test wordt heden ten dage minder voorgeschreven. 
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Gallium (radio-isotopen) scan: radioactief gallium is een chemische stof die opgestapeld 
wordt in sommige tumoren. Men kan een galliumscan voorschrijven bij een patiënt met de 
ziekte van Hodgkin. Deze scan wordt uitgevoerd door het inspuiten van een kleine 
hoeveelheid radioactief gallium in het lichaam. De kleine hoeveelheid van het product die 
ingespoten wordt is niet schadelijk. Het lichaam wordt dan gescand vanuit verschillende 
hoeken om te zien of gallium wordt opgestapeld in de tumor. Indien de tumor inderdaad 
gallium opneemt, kan de scan herhaald worden na het voltooien van de behandeling om te 
helpen bepalen of de tumor volledig verdwenen is of niet meer actief is.  
 
PET scan (positron emissie tomografie): men kan gebruik maken van een PET scan in de 
plaats van of samen met een galliumscan of een lymfangiogram om gebieden in het lichaam 
te identificeren die aangetast zijn door de ziekte van Hodgkin. Dit onderzoek gaat de 
metabole activiteit in verschillende delen van het lichaam na. Om deze test uit te voeren 
wordt een radioactieve merkstof ingespoten. Men gebruikt dan een positronencamera om de 
radioactiviteit op te sporen. Zo verkrijgt men beelden van dwarse doorsneden doorheen het 
lichaam. 
 
Bloedproef 
Een onderzoek van het bloed wordt uitgevoerd om na te gaan of de verschillende soorten 
cellen van het bloed in normale aantallen aanwezig zijn en of ze een normaal uitzicht hebben 
wanneer ze onder de microscoop bekeken worden. Men kijkt de rode bloedcellen, de witte 
bloedcellen en de bloedplaatjes na. 
Afwijkingen in deze bloedcellen kunnen soms het eerste teken zijn van een lymfoom. Men 
kan ook bepaalde testen gebruiken om in het bloed na te gaan of de lever, de nieren of 
andere delen van het lichaam door de tumor aangetast zijn. Afwijkingen in de bloedcellen 
kunnen de dokter ook helpen om mogelijke therapieën te bepalen en de resultaten ervan te 
voorspellen. 
 
Onderzoek van het beenmerg 
Beenmerg is het sponsachtig materiaal dat zich in de beenderen bevindt. Het bevat niet 
volwassen cellen die men stamcellen noemt. Uit deze stamcellen ontwikkelen zich drie 
soorten cellen die men in het lichaam aantreft: rode bloedcellen die zuurstof afleveren en het 
afvalproduct koolstofdioxide afvoeren; witte bloedcellen die het lichaam beschermen tegen 
infecties; en bloedplaatjes die helpen in het stollingsproces van het bloed. De ziekte van 
Hodgkin kan zich verspreiden in het beenmerg. De arts zal dus een deel van het beenmerg 
willen onderzoeken om te kijken of hier kankercellen aanwezig zijn. Men neemt beenmerg na 
het verdoven van de huid, de weke weefsels en het oppervlak van het bot met een lokaal 
verdovingsmiddel.  Daarna brengt men een naald in het botbeen van de heup of in een 
ander groot bot en neemt men een klein staaltje. Op het ogenblik dat het beenmerg wordt 
opgezogen kan de procedure pijnlijk zijn. De patiënt overlegt best met de dokter en 
verpleegkundige of hij voor de ingreep een kalmerend middel wenst. 
 
 
 
 
 
 
9. Overzicht behandelingsmethodes  
 
9.1. Algemene benadering 
 
Meer dan 80 % van de patiënten die lijden aan de ziekte van Hodgkin kan genezen worden. 
Het behandelingsplan is afhankelijk van veel factoren zoals de uitgebreidheid van de ziekte 
en verschillende prognostische factoren. Er worden verschillende therapeutische 
benaderingswijzen gebruikt om de ziekte van Hodgkin te behandelen met inbegrip van (a) 
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chemotherapie, (b) radiotherapie en (c) beenmergtransplantatie/transplantatie van 
stamcellen. Behandelingen worden typisch onderverdeeld in: 
 

Standaardbehandelingen: Een behandeling of combinatie van behandelingen die 
typisch gebruikt wordt gedurende een bepaalde tijd om een specifiek stadium van de 
ziekte van Hodgkin te behandelen. Behandelingen die recent werden goedgekeurd 
door de Food and Drug Administration (FDA) kunnen alternatieven vormen voor 
standaardbehandelingen of tenslotte zelf een nieuwe standaardbehandeling worden. 

 
Klinische studies ( therapieën die ontwikkeld worden): een studie waarbij een 
nieuwe behandeling gegeven wordt aan patiënten om na te gaan of de behandeling 
veilig is en efficiënter of minder toxisch dan de huidige behandelingen. Klinische 
studies (onderzoeksstudies) worden uitgevoerd om na te gaan hoe goed bepaalde 
therapieën werken en welke de nevenwerkingen van deze therapieën zijn. Door 
middel van klinische studies kan men: 
?? Nieuwe geneesmiddelen testen. 
?? Zoeken naar nieuwe manieren om gekende geneesmiddelen toe te dienen. 
?? Een vergelijking maken tussen nieuwe en oude combinaties van geneesmiddelen 

om na te gaan welke producten betere resultaten geven of minder 
nevenwerkingen vertonen. 

Nieuwe geneesmiddelen en behandelingen moeten door minstens 3 fasen van 
klinische studies gaan alvorens ze een standaardbehandeling worden die toegepast 
wordt in ziekenhuizen en behandelingscentra. 
 

9.2. Chemotherapie 
 
Chemotherapie ("chemo") is een behandeling met geneesmiddelen ook ‘ cytostatica’ 
genoemd. Chemotherapie is gebaseerd op het feit dat tumorcellen zich vermenigvuldigen. Er 
worden heel wat verschillende geneesmiddelen gebruikt die ofwel de kankercellen doden 
ofwel voorkomen dat ze gaan groeien. Deze geneesmiddelen zullen echter een gelijkaardig 
effect hebben op normale cellen. Een overzicht van sommige van de meest gebruikte 
chemotherapeutische geneesmiddelen wordt gegeven in “Medicatie en hun betekenis”.  
 
De chemotherapie voor de ziekte van Hodgkin bestaat meestal uit verschillende 
geneesmiddelen die samen gegeven worden. Men noemt dit combinatietherapie. 
Combinaties worden gebruikt omdat verschillende geneesmiddelen de kankercellen op 
verschillende manieren doden of beschadigen. Hierdoor krijgt men een beter mechanisme 
en kan men dus meer kankercellen doden. Door deze geneesmiddelen samen te gebruiken 
(synergisme) in plaats van elk afzonderlijk, kunnen ze beter werken. Bovendien zijn er 
minder bijwerkingen wanneer verschillende geneesmiddelen samen maar in lagere doses 
worden toegediend. En zonder dat hierbij het totale resultaat van de effectieve 
chemotherapie vermindert. De combinatie ABVD wordt heden ten dage beschouwd als de 
standaardbehandeling. Men maakt hierbij gebruik van geneesmiddelen met een lagere 
toxiciteit. Terwijl men toch het volledige vermogen behoudt om de ziekte van Hodgkin te 
vernietigen. 
 
 
Een chemotherapie regime is een combinatie van geneesmiddelen tegen kanker die 
gegeven worden in een bepaalde dosis en in een bepaalde volgorde volgens een strikt 
schema. Dit schema dient zo goed mogelijk aangehouden te worden. 
 
Klinische onderzoekers gebruiken vaak de eerste letters van de geneesmiddelen in een 
bepaald behandelingsschema (een acroniem) om onder elkaar te communiceren. Sommige 
van de meest gebruikte regimes bij de ziekte van Hodgkin worden weergeven in “Medicatie 
en hun betekenis”. Heel wat andere combinaties worden onderzocht in klinische proeven. 
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9.3. Radiotherapie 
 
Radiotherapie (ook bestralingstherapie genoemd) maakt gebruik van x-stralen met een 
hoge energie om kankercellen te doden en tumoren in volume te verminderen. Bestraling is 
een locale behandeling. Hiermee bedoelen we dat het alleen kankercellen treft in het 
behandeld gebied. Afhankelijk van de omstandigheden kan radiotherapie alleen gebruikt 
worden of in combinatie met chemotherapie. 
 
Een bestralingsveld is de term die gebruikt wordt om het deel van het lichaam te 
beschrijven dat de radiotherapie zal toegediend krijgen. De ziekte van Hodgkin verspreidt 
zich meestal volgens een voorspelbaar patroon van de ene lymfeknoop naar de andere. Men 
kan radiotherapie toedienen in een beperkt of regionaal bestralingsveld (kleine gebieden) of 
de behandeling kan breder gegeven worden voor veel voorkomende gebieden. 
 
 
9.4. Immunotherapie 
 
Beenmergtransplantatie: 
Voor sommige patiënten zijn heel hoge doses van chemotherapie of bestraling nodig om de 
kankercellen te vernietigen. Tijdens deze behandeling wordt normaal beenmerg ook 
vernietigd. Dan kan een transplantatie van beenmerg of stamcellen gebeuren om opnieuw 
gezond beenmerg te krijgen.  
 
De sleutel tot het succes van een transplantatie is de beschikbaarheid van stamcellen. Er 
zijn twee bronnen van stamcellen: allogene bronnen waarbij patiënten beenmerg of 
stamcellen krijgen die afkomstig zijn via donatie van een andere persoon en autologe 
bronnen waarbij de patiënten hun eigen cellen krijgen. 
 
Allogene transplantatie: het vinden van een geschikte donor is belangrijk omdat uw 
lichaam stamcellen zal afstoten die te veel van de uwe verschillen. Men kan via verschillende 
testen in het bloed nagaan of iemand een geschikte donor is. De beste kandidaten zijn 
broers en zussen. In één test onderzoekt men het humaan leukocyten antigen (HLA) en 
vergelijkt zes belangrijke eiwitten of antigen op het oppervlak van de witte bloedcellen om te 
zien of de cellen overeenstemmen. Een andere test noemt men de gemengde leukocyten 
cultuur (MLC) en hierbij mengt men witte bloedcellen van de donor en van de ontvanger om 
na te gaan of er een reactie tussen de twee is. Een nieuwere test, de oligonucleotide 
typering (OG), is een heel precieze test en kijkt naar het DNA om na te gaan waar er een 
overeenkomst is. 
 
Autologe transplantatie: in dit geval krijgen de patiënten hun eigen stamcellen. Het 
voordeel van dit soort transplantatie is dat er geen gevaar bestaat dat het lichaam de 
beenmergcellen of de stamcellen zal afstoten noch dat de stamcellen zullen reageren tegen 
het lichaam (de zogenaamde graft-versus-host ziekte). 
 
 
 
 
 
10. Veel gebruikte medicatie en hun betekenis  
   
Veel gebruikte chemotherapeutische geneesmiddelen 
(veel voorkomende merknamen staan tussen haakjes) 
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Geneesmiddelen die het DNA veranderen.   
Deze geneesmiddelen veranderen het DNA, de bouwsteen van de cellen, om de groei van 
de cellen te voorkomen. 
?? Carboplatine (Paraplatin®)  
?? Carmustine (BCNU®) 
?? Chlorambucil (Leukeran®) 
?? Cisplatine (Platinol®) 
?? Cyclofosfamide (Cytoxan®) 
?? Dacarbazine (DTIC®) 
?? Ifosfamide (Ifex®) 
?? Lomustine (CCNU®) 
?? Mechlorethamine (stikstofmosterd,Mustargen®) 
?? Melfalan (Alkeran®) 
?? Procarbazine (Matulane®) 
 
Antibiotica met antitumor werking.   
Deze geneesmiddelen interageren met het DNA en verminderen de overleving van de cellen. 
Geneesmiddelen afkomstig van natuurlijke bronnen zoals planten of schimmels omvatten: 
?? Bleomycine (Blenoxane®) 
?? Doxorubicine (Adriamycine®, Rubex®) 
?? Idarubicine (Idamycine®) (Zavedos®) 
 
Synthetische geneesmiddelen die werken als doxorubicine omvatten: 
?? Mitoxantrone (Novantrone®) 
 
Antimetabolieten 
Deze geneesmiddelen interfereren met de normale celgroei. 
?? Chlorodeoxyadenosine (Cladribine®) 
?? Cytarabine (cytosine arabinoside, Ara-C, Cytosar®) 
?? Fludarabine (Fludara®) 
?? 6-mercaptopurine (Purinethol®) 
?? Methotrexaat (Rheumatrex®) 
?? 6-thioguanine (Thioguanine®) 
 
Inhibitoren van het DNA herstel enzym 
Deze geneesmiddelen werken in op bepaalde eiwitten (enzymen) die normaal slecht DNA 
herstellen. Zo gaan de cellen gemakkelijker dood wanneer ze beschadigd worden. 
?? Etoposide (VP-16, Vepesid®) 
 
Geneesmiddelen die beletten dat cellen gaan delen door het blokkeren van de 
duplicatie van de cel 
Deze geneesmiddelen beschadigen de structuren in de cel die nodig zijn voor de celdeling. 
 
?? Vinblastine (Velban®) 
?? Vincristine (Oncovin®) 
 
 
11. Nazorg   
 
De meeste patiënten leven nog lang en gezond na de succesvolle behandeling van de ziekte 
van Hodgkin. Ondanks overleven op lange termijn zonder ziek te worden kunnen patiënten 
gezondheidsproblemen ondervinden die gerelateerd zijn aan de ziekte of de behandeling. 
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Deze gezondheidsproblemen kunnen slechts maanden tot jaren na het stopzetten van de 
behandeling duidelijk worden. 
Zo kunnen bepaalde patiënten die bestraling van de nek ondergingen, een verlaging van hun 
schildklierfunctie krijgen (dit noemt men hypothyroïdie). Bij deze patiënten moet er jaarlijks 
bloed genomen worden om de schildklierfunctie na te kijken. Zo kan men een behandeling 
instellen om de schildklierfunctie te corrigeren moest de schildklier aangetast zijn.  
 
Mogelijke nevenwerkingen op lange termijn van chemotherapie zijn steriliteit en vroegtijdige 
menopauze. Het risico hierop varieert en hangt af van het soort behandeling en de 
hoeveelheid chemotherapie die toegediend werd. Voortplantingsproblemen of voortijdige 
menopauze komt meer voor bij vrouwen ouder dan 30. Bij vrouwen jonger dan 30 herneemt 
de menstruele cyclus bij ongeveer 80 %. Bij mannen kan steriliteit na de behandeling tijdelijk 
of definitief zijn. Alvorens de therapie te starten kan het nuttig zijn dat de mannelijke patiënt 
informeert naar spermabanken en de vrouwelijke patiënt naar eicelprelevatie. Bij het 
chemotherapieschema MOPP treft men het vaakst dergelijke nevenwerkingen aan en 
daarom wordt deze combinatie van geneesmiddelen nu minder frequent gebruikt.  
 
Patiënten die behandeld worden voor de ziekte van Hodgkin lopen een hoger risico op het 
ontwikkelen van een tweede soort kanker zoals leukemie, melanoom (een soort huidkanker) 
en tumoren van de long en andere organen. Ook andere problemen met longen of hart 
kunnen optreden. Er is bijvoorbeeld een belangrijke verhoging in de incidentie van 
hartaandoeningen bij patiënten die bestraald werden op het gebied van de borst waar het 
hart ligt. Dit verhoogd risico op hart- en longaandoeningen moet ertoe leiden dat 
sigarettenrokers alle nodige inspanningen doen om te stoppen met roken. Het verdient ook 
aanbeveling dat er op regelmatige basis een onderzoek van het hart gebeurt bij alle 
patiënten, ook bij jong volwassenen.  
 
Patiënten die behandeld worden met radiotherapie hebben een verhoogd risico om een 
ander soort kanker te ontwikkelen in de bestraalde gebieden en dit tot 20 jaar na de 
behandeling. Zo dient overdadige blootstelling aan de zon vermeden te worden voor die 
gebieden die in het verleden bestraald werden om de ontwikkeling van een melanoom te 
voorkomen. Gelijkaardig hebben adolescente en jonge vrouwen een veel hoger risico op het 
ontwikkelen van borstkanker wanneer ze bestraald werden op de borstkas. Bij deze 
patiënten wordt ten zeerste aanbevolen om regelmatig een mammografie te laten nemen om 
vroegtijdig afwijkingen op te sporen. Indien men u radiotherapie aanraadt voor het 
behandelen van uw ziekte, bespreek dan de mogelijke nevenwerkingen op lange termijn met 
uw dokter. 
 
Omgaan met herval en opnieuw ziek worden: er kan een herval optreden bij de ziekte van 
Hodgkin. Indien u hervalt, kan het zijn dat u zich nog slechter voelt dan wanneer u voor de 
eerste keer gediagnosticeerd werd met de ziekte van Hodgkin. U hoopte en geloofde immers 
dat de kanker genezen was. Het kan echter juist gemakkelijker zijn om voor een tweede keer 
om te gaan met de ziekte omdat u al weet wat u te wachten staat, hoe u hulp kan vinden en 
hoe u met de ziekte moet omgaan. Denk eraan: als uw kanker één keer met succes werd 
behandeld, dan kan hij opnieuw met succes behandeld worden. 
 
 
 
Vier stappen om u beter te voelen tijdens de kankerbehandeling 
 
Stap 1 
Vertel uw dokter of verpleegkundige als u neveneffecten hebt van de behandeling. 
 
Stap 2 
Vraag aan je dokter of verpleegkundige raad alvorens andere geneesmiddelen te nemen. 
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Stap 3 
Zorg goed voor je gezondheid. 
 
Stap 4 
Praat over je gevoelens. 
 
 
 
12. Bijlagen   
 
12.1. Historiek 
 
Dr. Thomas Hodgkin ( 1798 – 1866) beschreef in 1832 voor het eerst lymphogranuloma 
malignum. ( later de ziekte van Hodgkin genoemd) 
 
 
12.2. Lijst van medische termen 
 
Allogene transplantatie: een procedure waarbij de patiënt beenmerg of stamcellen krijgt die 
geschonken werden door een andere persoon. 
 
Alopecia: Haaruitval. Alopecia is bijna altijd tijdelijk. Het haar groeit terug wanneer de 
therapie wordt stopgezet. 
 
Aanhoudende remissie: wanneer een volledige respons jaren aanhoudt. In de meeste 
gevallen is het zo dat hoe langer de remissie, hoe beter de resultaten op lange termijn en 
hoe hoger de kans op genezing. 
 
Anemie: Een tekort aan rode bloedcellen. Dit kan aanleiding geven tot zwakte en 
vermoeidheid. 
 
Antilichaam: Een stof die wordt aangemaakt door de B-lymfocyten en die reageert met 
antigenen (welbepaalde eiwitten) op virussen en bacteriën en op sommige kankercellen. 
Hierdoor worden ze gemarkeerd om erna verwijderd te worden. 
 
Anti-emeticum: Een geneesmiddel dat misselijkheid en braken vermindert of voorkomt; 
 
Antigeen:  Eiwitten gelokaliseerd op het oppervlak van alle cellen. Het immuunsysteem 
gebruikt antigenen om te bepalen of de cellen inderdaad een noodzakelijk deel van het 
lichaam vormen of dat de cellen anderzijds moeten vernietigd worden. 
 
Anatoompatholoog: Een dokter die zich gespecialiseerd heeft in het bestuderen van ziekten 
door middel van macro- en microscopisch onderzoek van weefsels en organen uit het 
lichaam. Weefsel dat verdacht is op de aanwezigheid van kanker dient eerst te worden 
onderzocht door een anatoompatholoog om de diagnose te bevestigen. 
 
Aferese: Een deel van de procedure waarbij stamcellen worden getransplanteerd. Het is het 
deel waarbij de stamcellen uit het bloed worden verwijderd. 
 
Autologe transplantatie: een soort transplantatie van beenmerg of stamcellen waarbij de 
patiënt zijn eigen cellen krijgt toegediend. 
 
Biopsie: Heelkundig wegnemen van een klein stukje weefsel (bijvoorbeeld een lymfeknoop) 
voor evaluatie onder de microscoop. 
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Beenmerg: Het sponsachtig materiaal dat men terugvindt in ons bot. Het bestaat uit onrijpe 
zogenaamde stamcellen die zich ontwikkelen tot drie soorten cellen: de rode bloedcellen die 
zuurstof afleveren en het afvalproduct koolstofmonoxyde verwijderen; witte bloedcellen die 
beschermen tegen infectie en bloedplaatjes die helpen in de bloedstolling; 
 
Beenmergsuppressie: Een vermindering in de mogelijkheid van het beenmerg om rode 
bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes aan te maken. 
 
 
Chemotherapie: Behandeling met geneesmiddelen (chemo) gericht op de groei van zich snel 
delende kankercellen, met inbegrip van de lymfoomcellen en zo de ontwikkeling van deze 
cellen  te stoppen. 
 
Chemotherapiecyclus: De term die gebruikt wordt om het proces te beschrijven waarbij 
chemotherapie wordt gegeven en waarbij deze periode gevolgd wordt door een rustperiode 
waarin het lichaam kan herstellen. 
 
 
CT-scan of CAT-scan: gecomputeriseerde axiale tomografie scan. Deze 
beeldvormingtechniek geeft een reeks gedetailleerde beelden van de binnenzijde van het 
lichaam. Men maakt hierbij gebruik van een RX toestel dat verbonden is aan een computer. 
 
Genezing: De ziekte is verdwenen. Er zijn geen tekens of symptomen meer van een 
lymfoom en er is een significante tijdsperiode verlopen waarin er zich geen herval heeft 
voorgedaan. De kans op herval is klein. 
 
Diafragma: De dunne spier onder de longen en het hart waardoor de borstholte gescheiden 
wordt van de buikholte. 
 
Dosisintensiteit: Een term die gebruikt wordt om de hoogst mogelijke dosis aan te duiden van 
een geneesmiddel die kan gegeven worden over een welbepaalde periode met 
aanvaardbare nevenwerkingen. Deze aanpak heeft bewezen erg nuttig te zijn voor het 
genezen van bepaalde kankers met inbegrip van sommige agressieve lymfomen. 
 
Dysgeusie: Wanneer vertrouwde voedingsmiddelen anders  gaan smaken. 
 
Echocardiogram: Gebruik van ultrasone geluidsgolven om het hart te onderzoeken. 
 
Etiologie: Het bestuderen van de oorzaak van een ziekte. Vaak wordt het gebruikt om de 
oorzaak van de ziekte aan te geven. Bij kanker zijn er verschillende oorzaken. De exacte 
oorzaak van de ziekte van Hodgkin is onbekend. 
 
Extranodale ziekte: ziekte van Hodgkin die zich verspreid heeft buiten de lymfeknopen. 
 
Gallium (radio-isotoop) scan: radioactief gallium is een chemische stof die opgestapeld wordt 
in sommige tumoren. Een galliumscan wordt gebruikt wanneer de diagnose van de ziekte 
van Hodgkin wordt gesteld bij een patiënt. Bij dit soort scan wordt een kleine hoeveelheid 
radioactief gallium in het lichaam ingespoten. De kleine hoeveelheid van de chemische stof 
is niet schadelijk. Het lichaam wordt dan gescand vanuit verschillende hoeken om te zien of 
het gallium wordt opgestapeld in een tumor. 
 
Geheugencellen:  Geheugencellen zijn een soort B- en T-lymfocyten. Nadat een 
lichaamsvreemde aanvaller of ongewenste cel vernietigd werd, gaan overlevende B- en T-
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lymfocyten zich ontwikkelen tot gespecialiseerde geheugencellen. Zij blijven op wacht staan 
en kunnen bescherming bieden indien de aanvaller in de toekomst opnieuw opduikt. 
 
Genen: De bouwstenen die aan de basis liggen van de erfelijkheid en aanwezig zijn in alle 
cellen. 
 
Gentherapie: Therapieën die de genetische structuur van de tumorcellen kunnen wijzigen 
waardoor ze gevoeliger worden voor het immuunsysteem of voor chemotherapeutische 
geneesmiddelen. 
 
Gradering: Een methode om een tumor te classificeren op basis van hoe agressief de tumor 
groeit. 
 
Gelokaliseerde ziekte: een kanker die alleen maar aanwezig is in een beperkt deel van het 
lichaam zoals bijvoorbeeld alleen in de lymfeknopen van een specifiek deel van het lichaam 
(zoals de nek of oksels). 
 
Graft versus host aandoening: treedt op wanneer het beenmerg van een donor (de graft) de 
ontvanger van het beenmerg (de host) herkent als vreemd. Als reactie hierop gaan de 
immunologische cellen in het donorbeenmerg de vreemde cellen in de ontvanger aanvallen. 
 
Hematoloog: Een dokter die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van aandoeningen 
van het bloed en de bloedvormende organen met inbegrip van kankers als de ziekte van 
Hodgkin, het Non-Hodgkin lymfoom en leukemie. 
 
Herval: Het terugkeren van kanker na behandeling en nadat de patiënt in remissie was. Een 
lymfoom kan optreden in het gebied waar het eerst voorgekomen is of het kan hervallen op 
een andere plaats. 
 
Histologie: Het bestuderen van weefsels om hun specifieke kenmerken te bepalen. Hierdoor 
kan een specifiek type van de ziekte van Hodgkin of NHL bepaald worden. Wordt vaak 
gebruikt om de specifieke kenmerken van het weefsel te beschrijven. 
Ziekte van Hodgkin: een van de twee belangrijkste vormen van lymfoom. Begint in de 
lymfeknopen, organen en weefsels van het lymfesysteem. Alle andere lymfomen worden 
geclassificeerd dan non-Hodgkin lymfomen.  
 
Hypogeusie: Wanneer de smaak van voedsel niet zo sterk is als normaal. 
 
Hypothyroïdie: Een toestand waarbij er minder dan normaal productie is van 
schildklierhormoon. Lage spiegels van schildklierhormoon kunnen aanleiding geven tot heel 
wat symptomen zoals gewichtstoename en slaperigheid. 
 
Immuunsysteem: Eén van de meest belangrijke verdedigingsmechanismen van het lichaam 
tegen infecties. Alle lymfomen zijn aandoeningen van het immuunsysteem. 
 
Kanker: Een abnormale cel die niet door de natuurlijke afweer van het lichaam kan onder 
controle worden gehouden. Kankercellen kunnen groeien en eventueel tumoren vormen. 
 
Katheter (intraveneus): een toestelletje dat tijdelijk of permanent  in een ader wordt 
aangebracht om  de toediening van medicatie  te vergemakkelijken. 
 
Klinische studie: een onderzoeksstudie waarin een nieuwe behandeling wordt gegeven aan 
patiënten om na te gaan of deze behandeling veilig is en  efficiënter of minder  toxisch dan 
de huidige behandelingen.  
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Laparoscopie: Men brengt een buis via de buikwand in het lichaam om een klein stukje 
weefsel te bekomen en om dit te onderzoeken onder de microscoop. 
 
Lokale behandeling: een behandeling die uitsluitend de kankercellen in het behandelde 
gebied treft. 
 
Lymfe: De waterige vloeistof in het lymfestelsel dat de witte bloedcellen bevat (lymfocyten). 
 
Lymfeknopen: Kleine, boonvormige klieren die zich  bevinden rondom de kleine vaten van 
het lymfestelsel. Er zijn duizenden lymfeklieren in het lichaam. Ophopingen ervan zijn te 
vinden in de nek, onder de armen, in de borst, buik en liezen. Lymfeknopen filteren de 
lymfevloeistof en vangen daarbij mogelijk schadelijke bacteriën en virussen om ze daarna te 
vernietigen. Lymfeknopen kunnen vergroot zijn zowel door een goedaardige als door een 
kwaadaardige oorzaak.  
 
Lymfangiogram: Een RX van het lymfesysteem. Een contrastmiddel wordt ingespoten in het 
lymfevocht om de lymfeknopen en lymfevaten aan het licht te brengen zodat ze gemakkelijk 
kunnen zichtbaar gemaakt worden op een RX foto.  
 
Lymfevaten: Lymfekanalen en vaten die de lymfevloeistof transporteren. Ze gelijken op 
bloedvaten maar zijn kleiner. 
 
Lymfesysteem: De weefsels en organen die lymfocyten opslaan en vervoeren om infecties 
en andere ziekten te bestrijden. 
 
Lymfocyten: Een soort witte bloedcellen. Lymfocyten worden via het lymfevocht 
meegedragen en vormen een deel van het immuunsysteem. Ze bestrijden infecties.  
 
Lymfoom: Een kwaadaardige aandoening die begint in de lymfeknopen, organen en 
weefsels van het lymfesysteem (immuunsysteem). De ziekte van Hodgkin is één soort 
lymfoma. Het ander veel voorkomende type wordt Non-Hodgkin lymfoom genoemd. 
 
Maligne: Kanker. Een maligne tumor is een kankergezwel. 
 
NMR (nucleaire magnetische resonantie): NMR maakt gebruik van magneten en 
radiofrequentie golven om beelden te maken van de binnenzijde van het lichaam. Een NMR 
kan belangrijke gegevens verschaffen over weefsels en organen die via andere 
beeldvormingtechnieken niet kan verkregen worden. 
 
Milt: Een orgaan dat zich in het bovenste deel van de buik aan de linkerzijde bevindt, in de 
omgeving van de maag. Het vormt een belangrijke component van het lymfesysteem. De milt 
produceert lymfocyten, slaat ze op en zet hen vrij wanneer nodig als deel van het antwoord 
van het lichaam op infecties en andere stimuli. De milt kan bloed opslaan en oude 
bloedcellen uit de circulatie verwijderen. 
 
Mucositis: De medische term voor zweren in de mond. 
 
Neutropenie: Een abnormaal laag gehalte van neutrofielen (de witte bloedcellen die 
verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van bacteriële infecties). 
 
Neutrofielen: Het belangrijkste soort van witte bloedcellen die men in het lichaam terugvindt. 
 
Non-Hodgkin lymfoom: een groep van verschillende, nauw bij elkaar aanleunende kankers 
die het lymfesysteem aantasten. Ofschoon de verschillende soorten NHL bepaalde 
eigenschappen gemeenschappelijk hebben, zijn ze verschillend in het uitzicht van de 
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kankercellen onder de microscoop. Ook hoe de cellen groeien en de invloed van de tumor op 
het lichaam verschilt. 
 
Oligonucleotide genotypering: een onderzoek waarbij het DNA van de donor en de mogelijke 
ontvanger wordt onderzocht om na te gaan of de cellen compatibel zijn voor 
beenmergtransplantatie of stamceltransplantatie. 
 
Oncoloog: Een dokter die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kanker. Sommige 
oncologen specialiseren zich verder in chemotherapie ("medische oncologen") en anderen in 
radiotherapie ("radiotherapeuten") of in chirurgie ("chirurgische oncologen"). 
 
Oogsten: Een procedure waarbij stamcellen worden bekomen uit het bloed of het beenmerg 
om te gebruiken om het lichaam opnieuw van cellen te voorzien na een 
chemotherapeutische behandeling aan hoge dosis. 
 
Para-aortaal: Het gebied dichtbij de aorta. De aorta is de grote slagader vanuit het hart 
waaruit de slagaders ontspringen. 
 
Partiële remissie: deze term wordt gebruikt om aan te geven dat de kanker in volume 
verminderd is (meestal met minstens de helft) maar niet volledig verdwenen is. De kanker 
kan nog wel aangetoond worden en men dient een andere therapie te volgen. 
 
 
Performantiestatus: De performantiestatus is een term die gebruikt wordt om aan te geven of 
een persoon in staat is om een bepaalde levensstijl te volgen. 
 
Perifere neuropathie: beschadiging van het zenuwstelsel. Dit kan veroorzaakt worden door 
sommige geneesmiddelen. De symptomen zijn onder andere zwakte of tintelingen in handen 
en/of voeten. 
 
PET scan (positron emissie tomografie): PET scans kunnen in de plaats van gallium scans of 
lymfangiografie gebruikt worden om gebieden in het lichaam op te sporen die aangetast zijn 
door de ziekte van Hodgkin. Deze test evalueert de metabole activiteit in verschillende delen 
van het lichaam waarbij men gebruik maakt van een radio-isotoop. 
 
Plasmacel: Een rijpe B-lymfocyt die antistoffen maakt. Deze antistoffen helpen het lichaam 
om toxines, bacteriën en bepaalde kankercellen te verwijderen. 
 
Primaire behandeling: de eerste behandeling die gegeven wordt na het stellen van de 
diagnose van kanker. 
 
Prognose: De vermoedelijke afloop van een ziekte met inbegrip van de kansen op herstel. 
 
Radiotherapie: Het gebruik van radiotherapie (X-stralen) om kanker te behandelen. Hoge 
doses straling met een hoge energie-inhoud die zorgvuldig gericht worden op een tumor, 
zullen kankercellen vernietigen. Radiotherapie (met of zonder chemotherapie) wordt gebruikt 
om bepaalde lymfomen waaronder de ziekte van Hodgkin, te behandelen.  
 
Refractaire ziekte: een kanker die niet beantwoordt aan behandeling. 
 
Regime: Een specifieke combinatie van geneesmiddelen (chemotherapie), hun dosering en 
hun toedieningsschema's. Een regime kan ook radiotherapie omvatten. 
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Remissie: De afwezigheid van de ziekte. Een patiënt is in remissie wanneer het lymfoom 
behandeld is geweest en wanneer de tumor met minstens 50 % verminderd is (gedeeltelijke) 
of wanneer de tumor verdwenen is (volledige). Remissie betekent niet noodzakelijk hetzelfde 
als genezing.  
 
Risicofactoren: Factoren die de kans verhogen dat iemand de ziekte van Hodgkin krijgt. Het 
is belangrijk om weten dat de meeste mensen met risicofactoren nooit de ziekte van Hodgkin 
ontwikkelen en dat heel wat mensen bij wie de diagnose gesteld werd geen identificeerbare 
risicofactoren hebben. 
 
Salvage therapieën: therapieën die worden gegeven als de eerste behandeling niet 
succesvol was of als de ziekte eerst verdween en dan terug kwam. 
 
Stabiele ziekte: de ziekte verbetert niet of verslechtert niet na behandeling. 
 
Stadium: De verspreiding van de kanker in het lichaam met inbegrip van het feit of de ziekte 
zich verspreid heeft van zijn oorspronkelijke plaats naar andere delen van het lichaam. 
 
Standaardbehandeling: De op dit ogenblik meest effectieve en veiligste primaire 
behandeling. 
 
Stralingsveld: Het deel van het lichaam dat radiotherapie krijgt. 
 
Synergisme: De term die men gebruikt om aan te geven dat wanneer twee of meer 
chemotherapeutische geneesmiddelen samen worden gegeven, ze een beter effect hebben 
tegen de kanker dan eender welk van beide wanneer het alleen wordt toegediend. 
 
Systemische symptomen: symptomen die betrekking hebben op gans het lichaam 
Voorbeelden hiervan zijn koorts, nachtelijk zweten en gewichtsverlies. 
 
Trombocytopenie: Een tekort aan bloedplaatjes in het bloed. Dit vermindert de mogelijkheid 
van het bloed om te stollen. 
 
Thymusklier: Een klier die zich achter het sternum (borstbeen) bevindt. Deze klier versterkt 
de deling van de lymfocyten en de ontwikkeling van de lymfocyten. De T-lymfocyten ontstaan 
in de thymus.  
 
Toxiciteit: De ongewenste nevenwerkingen van de kankerbehandelingen zoals een daling 
van de bloedcellen, misselijkheid en braken en haarverlies. 
 
Tumor: Een abnormale massa of zwelling van weefsel. Tumoren kunnen overal in het 
lichaam opduiken. Een tumor kan goedaardig (onschadelijk) of kwaadaardig (kanker) zijn. 
 
Verbetering: Deze term wordt gebruikt om aan te geven of een tumor in volume verminderd 
is na behandeling maar  toch nog groter is dan de helft van zijn oorspronkelijke afmetingen 
 
Vermoeidheid: Verminderde mogelijkheid om activiteiten te ontplooien. Wordt vaak vergezeld 
door gevoelens van zwakte, slaperigheid of prikkelbaarheid. 
 
Volledige remissie: deze term wordt gebruikt om aan te geven dat alle tekens van de ziekte 
verdwenen zijn na behandeling. 
 
Volledige respons (volledige remissie): deze term wordt gebruikt om aan te geven dat alle 
tekens van de ziekte verdwenen zijn. 
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Ziekteprogressie: Deze term wordt gebruikt wanneer de ziekte erger wordt ondanks 
behandeling (wordt ook falen van de behandeling genoemd). 
 
Xerostomie: Een tijdelijke vermindering in de productie van speeksel, waardoor droge mond. 
 
X-stralen: Straling met hoge energiewaarde die gebruikt wordt aan lage doses om beelden te 
maken van de binnenzijde van het lichaam. Aan hoge dosering worden ze gebruikt om 
kanker te behandelen. 
 
 
12.3. Lijst geraadpleegde werken 
 
Cure For Lymphoma Foundation  A Guide for Patients 
 
A Guide for Patients 
 
New York, NY 10016 
 
www.cfl.org      infocf@cfl.org 
 
 
12.4. Gerelateerde websites 
 
http://www.kankerpatient.nl 
 
http://www.intmed.unimaas.nl/hemonc/all.hym 
 
http://www.planet-media.nl/medEncy/ 
 
http://www.cnh.nl/thema/ziektebeelden/032.htm 
 
http://healt.yahoo.com/healt/diseases_and_conditions/disease_feed_data/ 
 
http://eyesite.ucsd.edu/~mcl/Miller2.html 
 
http://www.tem.nhl.nl/ALGEMEEN.HTM 
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