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Behandelschema volgens het HOVON 132 schema bij acute myeloïde leukemie (<65 jaar) 
 
Er is bij u onlangs de ziekte acute myeloïde leukemie vastgesteld, waarvoor u een behandeling is 
voorgesteld. Leukemie is een verzamelwoord voor een aantal kwaadaardige ziekten van het 
beenmerg. Leukemie wordt behandeld met chemotherapie en heeft als doel de kwaadaardige cellen 
in het beenmerg te vernietigen. 
Het doel van de behandeling is een zogenaamde complete remissie tot stand te brengen. Dit is een 
situatie waarbij het beenmerg en bloed weer een vrijwel normale samenstelling hebben gekregen, 
zonder tekenen van leukemie. Deze chemotherapie wordt remissie-inductiekuur genoemd. In dit 
behandelschema worden 2 remissie-inductiekuren gegeven. 
Wanneer na het bereiken van de remissie geen verdere behandeling meer wordt gegeven, is de kans 
groot dat de leukemie binnen enkele maanden zal terugkomen. Daarom zal na deze twee remissie-
inductiekuren een stamceltransplantatie volgen. Indien dit niet mogelijk is zal een consolidatiekuur 
worden gegeven. Dit is ter versteviging van het bereikte resultaat. 
 
Voor deze behandeling moet u vrij langdurig opgenomen worden, ongeveer 4-5 weken voor zowel de 
remissie-inductie kuren als de consolidatiekuur. 
De chemotherapie wordt in het ziekenhuis toegediend via een infuus en duurt circa 5-7 dagen. De 
chemotherapie vernietigt tijdelijk ook de normale beenmerg- en bloedcellen. 
U wordt behandeld in een eenpersoonskamer en krijgt antibiotica om infecties te vermijden en zo 
nodig transfusies van bloedplaatjes en rode bloedlichaampjes om het tekort aan te vullen. 
 
Het verloop van de kuur 
1. Medicijnen die u via het infuus krijgt: 

1ste remissie-inductiekuur: 
Idarubicine   dag 1,2 en 3 
Cytarabine   dag 1 t/m 7 
 
2de remissie-inductiekuur: 
Daunorubicine dag 1,3 en 5 
Cytarabine  dag 1-6, 2 x daags  
 
Consolidatiekuur (alleen indien er geen stamceltransplantatie volgt): 
Mitoxantrone dag 1 t/m 5 
Etoposide  dag 1 t/m 5 
Daarnaast krijgt u op dag vóór de toediening van de cytostatica ook medicijnen via het infuus 
toegediend om misselijkheid en braken te voorkomen. 

2. Medicatie die u in tabletvorm krijgt: 
Metoclopramide 10 mg: Zo nodig 1-3x daags bij misselijkheid 1 tablet gedurende maximaal 5 

dagen achter elkaar. Indien dit onvoldoende is, dient u contact op te 
nemen met de behandelaar. 

3. Overige medicatie: 
Dexamethason 0,1 % oogdruppels, 3 maal daags 1 druppel in beide ogen bij de 2de remissie-
inductiekuur. 
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Algemene bijwerkingen 

 verminderde eetlust, smaakveranderingen, misselijkheid en braken 

 irritatie en/of ontsteking mondslijmvlies 

 vermoeidheid 

 haaruitval 

 invloed op de werking van het beenmerg (kan circa 3-4 weken duren) 

 invloed op menstruatie/vruchtbaarheid 

 invloed op seksualiteit 

 veranderingen van de huid 

 diarree 
 
Specifieke bijwerkingen en aandachtspunten 

 op de eerste dag kan de urine na toediening van Idarubicine oranje gekleurd zijn.  

 op de eerste dag kan urine rood gekleurd zijn van de Daunorubicine 

 op de eerste dag kan urine blauw/groen gekleurd zijn van Mitixantrone 

 bij deze behandeling begint i.p. het haar na 2-3 weken uit te vallen na de remissie-inductiekuur 

 na toediening van Cytarabine en/of Idarubicine kunt u koorts/rillingen ontwikkelen 

 slijmvliesbeschadigingen van zowel mond als darmen komt frequent voor 

 huiduitslag komt regelmatig voor door toediening Cytarabine, beginnend in de huidplooien van 
knie of ellenboog of achter de oren 

 er kunnen nier- en leverfunctiestoornissen optreden door Mitoxantrone 

 bij de 2de remissie-inductiekuur kan vanwege de hoge dosis Cytarabine oogvliesontstekingen 
ontstaan, waarvoor u uit voorzorg  dexamethason oogdruppels dient te gebruiken. 

 te snelle toediening van Etoposide kan lage bloeddruk en longklachten geven. 

 er kan schade aan de werking van het hart optreden 

 na toediening van Cytarabine en/of Idarubicine kan er koorts/rillingen ontstaan 

 de chemotherapie blijft een aantal dagen in de urine/ontlasting/braaksel aanwezig. Hieronder 
staat per middel beschreven hoe lang deze periode is. U dient tijdens deze periode specifieke 
maatregelen te nemen zoals beschreven in de behandelwijzer. 

o Cytarabine:  2 dagen 
o Etoposide:  5 dagen 
o Idarubicine:  6 dagen 
o Daunarubicine:  6 dagen 
o Mitoxantrone:   7 dagen 


