INDONESIЁ
De overlevingskansen van kinderen met kanker in Nederland bedragen zo’n 80%, terwijl dat bij ons
kinderoncologisch project in het Dr Sardjito Hospital in Indonesië voor kinderen met acute lymfatische
leukemie aanvankelijk slechts 20% was. De belangrijkste reden voor het falen van de behandeling was dat
families de behandeling voortijdig verlieten omdat zij niet goed begrepen hoe cruciaal het afronden van de
behandeling is voor de overlevingskansen van hun kinderen. Hierbij bleek bovendien dat er een groot verschil
in overleving was tussen kinderen uit arme families (slechts 13% overleving) versus kinderen uit meer
welvarende families (52% overleving). Arme families kregen weinig aandacht, begeleiding en informatie van de
behandelend artsen.
In het kader van ons outreach programma werd daarom een gestructureerd voorlichtingsprogramma
ontworpen en aangeboden aan alle ouders van kinderen die met acute lymfatische leukemie gediagnosticeerd
waren in het Dr Sardjito Hospital. Dit programma bestond uit het bijwonen van een videopresentatie in het
ziekenhuis, de gelegenheid om vragen te stellen aan de arts, het ontvangen van een informatieboekje, en het
invullen van een medicatiedagboek. De eerste resultaten van dit programma waren positief. Onderstaande
Figuur laat zien dat het aantal arme kinderen dat de behandeling niet afrondde daalde na introductie van het
oudervoorlichtingsprogramma en dat hun overlevingskansen toenamen.
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Op basis van deze resultaten is het oudervoorlichtingsprogramma verder uitgebreid met een gestructureerd
follow-up programma met behulp van mobiele telefoons. Twee dagen voor een geplande afspraak in het
ziekenhuis ontvangen de ouders een reminder. In het geval de kinderen toch niet op hun afspraak in het
ziekenhuis verschijnen, worden de ouders opgebeld en wordt er aangedrongen op een bezoek. Tevens kunnen
de ouders in geval van complicaties zelf contact opnemen met het medisch team. Binnenkort verwachten de
Indonesische promovendi met hulp van Nederlandse geneeskundestudenten de resultaten van deze studie in
kaart te brengen.

