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In hoofdstuk 1 bespreken we de kinderoncologie in Sub-Sahara Afrika.

We beschrijven de status van gezondheid, sterfte en medische zorg voor kinderen 

in dit armste gebied van de wereld. We doen een voorstel voor stapsgewijze 

verbetering van de zorg voor kinderen met kanker. Dit in evenwicht en geïntegreerd 

met de algemeen kindergeneeskundige zorg. De minimale voorwaarden, haalbare 

interventies en uitdagingen specifiek voor Sub-Sahara Afrika worden besproken. 

Deze interventies bestaan onder andere uit curatieve behandeling voor patiënten 

met Burkitt lymfoom en Wilms tumor, adequate symptomatische behandeling 

voor patiënten met Kaposisarcoom en goede palliatieve zorg. De intensiteit van 

behandelrichtlijnen moet worden afgestemd op de lokaal aanwezige ondersteunende 

zorg en tolerantie van de patiënt. Andere specifieke uitdagingen in Sub-Sahara 

Afrika zijn vergevorderde ziekte bij diagnose, ondervoeding van patiënten en 

preventie van het voortijdig staken van de behandeling (‘abandonment’).

In hoofdstuk 2 beschrijven we het perspectief van ouders op de ziekte en 

behandeling van hun kind met kanker. Wij beschrijven factoren die gerelateerd 

zijn aan het voortijdig staken van de therapie (abandonment). Ouders in Malawi 

bleken sterk gemotiveerd om de behandeling af te maken als ze denken dat hun 

kind kan genezen. Belangrijke overwegingen met betrekking tot het afmaken van 

de behandeling zijn de reiskosten, extra kosten tijdens verblijf in het ziekenhuis 

(eten) en de afwezigheid van thuis (verlies van inkomen). Van de geïnterviewde 

ouders was er bij aankomst in het ziekenhuis niet één die de diagnose (kanker) 

vermoedde. Deze kennis veroorzaakte grote angst voor de kans op terugkeer van 

de ziekte en het overlijden van hun kind. De ouders maakten zich ook zorgen over 

frequente bloedafnames die hun kind zouden doen verzwakken. De bijwerkingen 

van de chemotherapie, zoals misselijkheid en braken, werden echter gezien als een 

bewijs van effectiviteit van het medicijn.

In hoofdstuk 3 beschrijven we de voedingstoestand van Malawiaanse 

kinderen met kanker bij diagnose. We vonden dat 55% (70 van 128) van de 

patiënten acuut ondervoed was. Ondervoeding werd gedefinieerd door middel van 

arm anthropometrie. Gewicht voor lengte is niet een goede parameter aangezien 

de grote buiktumoren het gewichtsverlies maskeren. Het hoge percentage 

acute ondervoeding wordt verklaard door de hoge prevalentie van marginale 

voedingstoestand in ‘gezonde’ Malawiaanse kinderen in combinatie met de vaak 

late presentatie met kanker.
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In hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van een lokaal behandelingsschema 

voor kinderen met Burkitt lymfoom. De helft van de kinderen met kanker 

in Malawi heeft een Burkitt lymfoom. Veertig kinderen werden behandeld. 

De diagnose werd gesteld op klinische gronden en bevestigd met behulp van 

cytologie (microscoop) in 73% van de kinderen. De behandeling bestond uit vier 

keer cyclofosfamide gecombineerd met intrathecale medicatie (methotrexaat en 

hydrocortison). Bij 28 van 40 kinderen was aan het einde van de behandeling de 

ziekte niet meer aantoonbaar. Bij drie kinderen was er onvoldoende tumorrespons 

en twee kinderen overleden tijdens de behandeling. Zestien kinderen kregen een 

recidief. Na een mediane follow up van 454 dagen (range 265 – 670 dagen) zijn 19 

patiënten (48%) vrij van ziekte. Deze korte en goedkope (medicijnkosten < 50 US $) 

behandeling met gereduceerde intensiteit leidt in bijna 50% van de patiënten met 

Burkitt lymfoom in Malawi tot genezing.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de associatie tussen ondervoeding bij diagnose 

en koorts tijdens de behandeling bij kinderen met een Burkitt lymfoom. 

Hierbij gaat het vooral om koorts ten tijde van neutropenie (weinig witte 

bloedcellen, verlaagde afweer). Deze kinderen kregen het aangepaste, locale 

behandelingsschema met verminderde intensiteit als beschreven in hoofdstuk 

vier. Achtenvijftig (69%) van de 84 patiënten met Burkitt lymfoom bleken acuut 

ondervoed bij diagnose. Ondervoeding bij diagnose was geassocieerd met een 

significant hoger percentage van ernstige neutropenie (neutro’s < 0.1) tijdens 

behandeling. Deze associatie bleef significant (OR 12; 95% CI (1.5 - ∞); p=0.012) na 

correctie voor mogelijk verstorende variabelen (‘confounders’) als klinisch stadium, 

beenmerginvasie en HIV infectie. Alle patiënten met ernstige en/of langdurige (> 1 

week) neutropenie en alle patiënten die overleden tijdens de behandeling waren 

acuut ondervoed bij diagnose. Vier (5%) van de 81 patiënten overleden tijdens 

behandeling, drie van hen ten gevolge van een gram negatieve sepsis. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de haalbaarheid, toxiciteit en effectiviteit van 

preoperatieve chemotherapie bij patiënten met een Wilms tumor in Malawi. 

Sociale steun en voorlichting werden gegeven om het voortijdig staken van de 

therapie te voorkomen. De behandeling van 20 patiënten wordt beschreven. 

Patiënten kwamen met gevorderde ziekte; bij diagnose was het gemiddelde 

tumorvolume 2500 ml en acht patiënten (40%) hadden metastasen. Meer 

dan de helft van de patiënten had meer dan 50% reductie in tumorgrootte na 

preoperatieve chemotherapie. Geen van de kinderen overleed ten gevolge van 

toxiciteit van de chemotherapie. Acht (40%) patiënten waren in leven na een 

mediane follow up van 8 maanden (range 0 – 18 maanden). Oorzaken voor het 

falen van de therapie waren: abandonment (N=3), een irresectabele tumor ondanks 
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preoperatieve chemotherapie (N=5), sterfte tijdens inleiding voor de operatie (N=1) 

en recidief van de tumor (N=2). Een patiënt stierf aan malaria, twee maanden na 

het beëindigen van zijn therapie voor een laag risico Wilms tumor. We concluderen 

dat preoperatieve chemotherapie haalbaar en effectief is Malawi. Strategieën om 

vertraging in presentatie en voortijdig staken van de behandeling te voorkomen zijn 

van belang om de resultaten te verbeteren. 

In hoofdstuk 7 rapporteren we over de voedingstoestand van patiënten met 

een Wilms tumor bij diagnose en tijdens behandeling. Tijdens de behandeling 

kregen de kinderen ‘chiponde’, een lokaal gemaakte, smakelijke eiwit- en calorierijke 

pasta (‘pindakaas’) speciaal voor ondervoede kinderen. Een hoog percentage (45-

55%) van de patiënten met een Wilms tumor bleek acuut ondervoed bij diagnose, 

een veel hoger percentage dan hun gezonde leeftijdsgenoten thuis (community 

controls) (11%). Patiënten (40%) en community controls (37%) hadden een 

vergelijkbaar, hoog percentage van achtergebleven lengtegroei wat een teken is 

van chronische ondervoeding. Tumorgrootte bij diagnose en de graad van acute 

ondervoeding bij diagnose was gecorreleerd; patiënten met een grotere tumor 

vertoonden vaker acute ondervoeding (r=-0.88, p <0.01). Patiënten met een betere 

respons van de tumor op chemotherapie hadden een gunstiger verloop van hun 

lichaamsgewicht. (r =0.52, P <0.05). Met pindakaas (‘chiponde’) hadden zeven van 

18 patiënten meer dan vijf procent toename van gecorrigeerd lichaamsgewicht 

tijdens preoperatieve chemotherapie. De chiponde blijkt een aantrekkelijke manier 

om deze kinderen extra voedingsondersteuning te bieden.

In hoofdstuk 8 beschrijven we het effect van de voedingstoestand van 

patiënten op de farmacokinetiek van vincristine. Patiënten met een Wilms 

tumor in Malawi (N=11) en Engeland (N=8) werden vergeleken. We documenteerden 

voedingstoestand en tumorgrootte. We bepaalden de bloedspiegels van vincristine 

op diverse tijdspunten en hiermee werden klaring (uitscheiding) en oppervlakte 

onder de bloedspiegelgrafiek (blootstelling) berekend. De voedingstoestand van de 

Malawiaanse patiënten was significant slechter met een lagere gemiddelde Z-score 

van (gecorrigeerd) gewicht voor lengte dan de Engelse patiënten (-2.3 versus 0.42, p 

<0.0001). Vincristine klaring was significant trager en blootstelling aan het medicijn 

dus groter in de Malawiaanse patiënten (p=0.003). Het verschil in blootstelling werd 

statistisch significant verklaard door het verschil in voedingstoestand (p =0.04). We 

concluderen dat ondervoede patiënten in Malawi een tragere vincristine klaring 

hebben dan een vergelijkbare patiënten populatie met betere voedingstoestand 

in Engeland. Om toxiciteit te voorkomen moet een dosisreductie van vincristine in 

ondervoede patiënten worden overwogen.
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