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Stamceltransplantatie

Verhouding allogene Stamceltransplantaties (SCT’s) over de tijd



Sinds 2016 (alle leeftijden):

• SCT bij hemoglobinopathiën (HG):

• Sikklecelziekte ↑ 57%

• Thalassemie ↑ 28%

In 2017 (tov 2016) (voor kinderen):

• ↑  allogene SCT in

• Sikkelcelziekte (55,8%)

• Thallasemie (40,4%)
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Stamceltransplantatie

Trends in absolute getallen van allogene SCT’s voor niet-maligne
aandoeningen in Europa 1990-2017
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Stamceltransplantatie

Aantal SCT’s in Europa in 2017 per indicatie, donor type en stamcelbron



• Gebrek aan gematchte donoren:

• 18% gezonde gematchte sibling donor

• Onderrespresentatie van matched unrelated donoren in 
donorbanken

• Mismatched familie donoren

• Nieuwe strategieën in preventie Graft versus Host disease

• Non-Myeolo Ablatieve conditionering bij (jong) volwassenen

• Toekomstige rol van gentherapie

• Besluitvorming

Sikkelcelziekte en stamceltransplantatie



Besluitvorming
2 typen besluitvorming in de gezondheidszorg

Voorkeursafhankelijke beslissing:

 wetenschappelijke onzekerheid 

 het afwegen van voor-en nadelen afhankelijk van individuele waarden

Effectieve beslissing:

 wetenschappelijke zekerheid 

 duidelijk meer voordelen dan nadelen

Wennberg et al, Soc Sci Med,1984



Besluitvorming
2 type besluitvorming in de gezondheidszorg

Voorkeursafhankelijke beslissing:

 wetenschappelijke onzekerheid 

 het afwegen van voor-en nadelen afhankelijk van individuele waarden

Effectieve beslissing:

 wetenschappelijke zekerheid 

 duidelijk meer voordelen dan nadelen

Shared decision-making = voorkeursmodel

Wennberg et al, Soc Sci Med,1984; Elwyn, BMJ, 2010, 



Gedeelde besluitvorming

Gezamenlijke (communicatieve) vaardigheden van hulpverlener en patiënt, 

waarbij de  hulpverlener:

• duidelijk maakt dat er een keuze is tussen verschillende mogelijkheden

• de voor- en nadelen ervan toelicht

• de patiënt helpt om de afwegingen die in de beslissing spelen, te begrijpen en 

aan te geven wat belangrijk is voor de patiënt

• met de patiënt afspreekt hoe en wanneer beslissing wordt genomen.

Elwyn et al, J Gen Intern Med, 2012; Stiggelbout et al, Patient Educ Couns, 2015, Pieterse, Med Contact, 2017



Besluitvorming voor stamceltransplantatie in 
oncologische patienten

Stamceltransplantatie Effectieve beslissing

Palliatieve fase

• Niet echt een keuze

• Volgen van protocollaire behandelopties

• Gegids door hulpverleners

• Focus op (hoop op) curatie

Mekelenkamp et al



Supportive care

Stamceltransplantatie
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Complexe keuze  voorkeursafhankelijk

Besluitvorming voor stamceltransplantatie in 
patienten met hemoglobinopathie



iMPACT STUDIE
• Shared decision-Making in 

Paediatric And adolescent/young 
adult haematopoietic stem Cell 
Transplantation

• Kwalitatief multi-center
onderzoek (SCORE) Analyse 
besluitvormingsproces

• Opname (en observaties) 
consulten

• Face-to-face, open interviews

• Inclusie van 28 cases
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