
Acute myeloïde leukemie
Wat is AML?

Symptomen

Meer informatie over 

Tekenen en symptomen van AML kunnen vaag zijn en kunnen lijken op 
die van andere vaak voorkomende ziekten. Symptomen zijn onder andere:6,7

op de 100.000 mensen [in de EU] 
worden jaarlijks gediagnosticeerd.6
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Risicofactoren We weten niet waardoor de meeste gevallen van acute myeloïde 
leukemie veroorzaakt worden. Maar er zijn enkele factoren die 
uw risico op het ontwikkelen ervan kunnen verhogen:9,10

Wist u dat...

KORT-
ADEMIGHEID

Incidentie van 
leukemie is 3% van 
alle kankergevallen.3

Tips voor patiënten
Het is belangrijk dat u goed voor uzelf zorgt. 
Bekijk de volgende tips om uzelf gezond te houden:8

Behandelingen
DOELGERICHTE THERAPIE

DEELNAME AAN
KLINISCH ONDERZOEK

CHEMOTHERAPIE

STAMCEL-/BEENMERG-
TRANSPLANTATIE

GENEESMIDDELEN 
ANDERS DAN 

CHEMOTHERAPIE

De behandelingsbeslissingen zijn afhankelijk van:11,12

- leeftijd en algemene gezondheid
- type AML
- waarschijnlijkheid dat de behandeling een 
  positieve uitwerking heeft
- de mogelijke bijwerkingen

Kom naar alle afspraken met de arts.

Vertel bij elk bezoek aan de arts hoe u zich voelt en 
stel vragen over eventuele bijwerkingen.

Mensen met AML hebben meer kans op het krijgen 
van infecties. Volg het advies van de arts op om de 
kans op infecties te verkleinen.

Eet elke dag gezond. Het is beter om vier of vijf 
kleine maaltijden te eten in plaats van drie grote.

Stop met roken. Patiënten die roken moeten hulp 
krijgen om te stoppen.

Zorg voor voldoende rust.

Doe aan lichaamsbeweging, maar bespreek het 
eerst met uw arts voordat u met een sport begint.

Laat regelmatige screenings uitvoeren 
voor andere kankers dan AML.

Ga naar uw huisarts om andere medische 
behoeften te bespreken.

Praat met familie en vrienden over hoe u zich voelt.

Mensen met kanker kunnen zich depressief voelen.
Depressie is een ziekte. Het dient te worden
behandeld, ook wanneer een persoon wordt 
behandeld voor AML. 

Hogere leeftijd

AML komt vaker voor 
bij het mannelijke geslacht

Overgewicht

Roken

Blootstelling aan straling, 
radon en benzeen

Bloedaandoeningen

Eerdere chemotherapie

Genetische factoren

Een familie-
geschiedenis hebben

Auto-immuunaandoeningen

KOORTS

AML is een zeldzame en agressieve kanker van het bloed en 
beenmerg. Het voorkomt dat de witte bloedcellen kunnen 
volgroeien, wat een ophoping van onrijpe cellen “blasten” 
veroorzaakt waardoor de normale bloedcellen geen ruimte 
meer hebben.1 

Bij AML groeien deze onvolgroeide vormen van myeloïde 
cellen uit tot abnormale bloedcellen of leukemische cellen, die 
zich snel delen en in de bloedstroom terechtkomen, en zich 
soms verspreiden naar andere organen.2

~35% van alle volwassen 
leukemieën wordt 

toegeschreven aan 
AML.5 Het is één van de 

meest voorkomende 
type acute leukemie bij 

volwassenen.4

De gemiddelde leeftijd van 
mensen bij wie de 

diagnose AML voor het 
eerst gesteld wordt, is 
ongeveer 68 jaar. Maar 

AML kan ook bij kinderen 
voorkomen.4

Harmony Alliance – 
Schattingen van het 

European Network of 
Excellence voor AML [elk 

jaar]:5

...AML veel verschillende namen heeft?2

Acute myeloïde leukemie
Acute myelogene leukemie
Acute granulocytische leukemie
Acute niet-lymfatische leukemie
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Onze missie is om nieuwe manieren te ontdekken om de levens van mensen te verlengen en te verbeteren.
Bij Novartis werken we elke dag met grote toewijding en enthousiasme om een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappij en met name aan patiënten. 0
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