
Informatie over het ALL-11 protocol voor ouders en patiënten 
 
Het ALL-11 protocol geeft richtlijnen voor de behandeling van kinderen en adolescenten met acute 
lymfatische leukemie (ALL) van 1 tot 19 jaar. 
 
 
Introductie 
Dit behandelprotocol is gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en van eerdere 
protocollen in Nederland (met name het ALL-10 protocol) en andere landen. Niet ieder kind met ALL 
krijgt precies dezelfde behandeling omdat de kans op genezing van ieder kind afhankelijk is van 
zogenaamde risicofactoren. Kinderen met een hele grote genezingskans hebben minder zware 
therapie nodig dan kinderen met een kleinere genezingskans. 
 
Doelstellingen 

- Algemene doelstelling van het ALL-11 protocol is het verhogen van de overlevingskans voor 
kinderen met ALL in Nederland ten opzichte van de eerdere ALL-9 en ALL-10 protocollen. Dit 
wordt nagestreefd door de therapie voor sommige patiënten met bepaalde soorten ALL te 
verminderen en voor andere kinderen te verzwaren. 

- Een van de belangrijke medicijnen tegen ALL is Asparaginase. Asparaginase kan afgebroken 
worden door allergische reacties of door antistoffen tegen dit medicijn zonder dat dit met een 
allergische reactie samen gaat. Tijdens eerdere protocollen werd Asparaginase tijdens 2 
chemotherapie kuren gegeven met daar tussen in kuren zonder asparaginase dus als het 
ware met een onderbreking. De meeste allergische reacties traden op bij het opnieuw geven 
van het medicijn dus na de onderbreking. Daarom wordt onderzocht of een toediening 
schema zonder onderbreking tot minder allergische reacties en tot minder afbraak van 
asparaginase leidt. 

- Ten gevolge van de toediening van chemotherapie is de afweer tegen infecties verminderd. 
Het is belangrijk om het risico op infecties te beperken. Om het afweersysteem verder te 
ondersteunen, kunnen afweerstoffen, immuunglobulines genoemd, toegediend worden. 
Normaal gesproken worden deze immuunglobulines alleen als dat nodig is gegeven. In het 
ALL-11 protocol wordt onderzocht of preventief geven van immunoglobulines iedere 3 weken 
het aantal infecties vermindert. 

 
 
Inclusie criteria 

 Nieuw gediagnosticeerd met T-cel ALL of voorloper B-cel ALL 

 Leeftijd van 1 tot 19 jaar met ALL 

 Diagnose ALL bevestigd in het centrale laboratorium van de SKION 
 
 
Exclusie criteria 

 behandeling met corticosteroiden of cytostatica in de 4 weken voorafgaand aan de diagnose 

 ontstaan van ALL na een eerdere vorm van kanker 

 de aanwezigheid van zogenaamde Ph+ ALL 

 het bestaan van een andere aandoening die de behandeling volgens het ALL-11 schema 
onmogelijk maakt 

 
 
Risicogroepen en behandeling 
Niet alle kinderen met ALL worden op dezelfde manier behandeld. Kinderen met een hoge 
genezingskans hebben namelijk uiteindelijk minder zware chemotherapie nodig dan kinderen met een 
kleinere genezingskans. In de eerste 3 maanden bestaat de behandeling uit 3 blokken chemotherapie. 
Deze blokken heten 1A, 1B en blok M. Het vervolg van de behandeling na de eerste 3 maanden hangt 
van de genetische eigenschappen van de leukemiecellen en hoe de behandeling aanslaat: 
 
Genetische afwijkingen in de leukemie cellen 
In de leukemiecellen kunnen genetische afwijkingen worden aangetoond die verantwoordelijk zijn voor 
het ontstaan van de leukemie. Die genetische afwijkingen zitten niet in andere lichaamscellen en zijn 
niet erfelijk. Gebleken is dat sommige genetische afwijkingen samengaan met een hele goede 
genezingskans, en andere met een minder goede genezingskans. De uitslag van het onderzoek naar 
de genetische afwijkingen is meestal binnen 1-2 weken bekend. 
 



Het aanslaan van de behandeling 
Hoe snel de leukemiecellen op de chemotherapie verdwijnen wordt op verschillende momenten en op 
verschillende manieren bepaald. Dat gebeurt, tijdens de eerste fase van de behandeling die voor alle 
kinderen hetzelfde is, aan de hand van: 

1. De prednison respons 
In de eerste week van de behandeling krijgt uw kind alleen prednison. Dit is een belangrijk medicijn in 
de behandeling van ALL. Na 1 week behandeling met prednison stellen we vast hoeveel 
leukemiecellen er nog in het bloed aanwezig zijn. U hoort van uw behandelend arts of uw kind een 
goede prednison respons had. 

2. Complete remissie aan het eind van blok 1A 
Na blok 1A bepalen we of er nog leukemiecellen aantoonbaar zijn met microscopisch onderzoek in het 
bloed, beenmerg of hersenvocht. Indien de leukemie niet meer aantoonbaar is heet dit complete 
remissie (CR). Uw arts zal u vertellen of er bij uw kind complete remissie is vastgesteld. 

3. Restziekte of MRD 
Met nieuwe technieken is vast te stellen of er nog kleine aantallen leukemiecellen aantoonbaar zijn in 
het beenmerg, die we met de microscoop niet meer kunnen zien. Die kleine aantallen noemen we 
minimale restziekte, ook wel afgekort als MRD (minimal residual disease). We meten de hoeveelheid 
MRD na blok 1A en na blok 1B. 
 
Op basis van al deze factoren krijgt uw kind de behandeling volgens één van de volgende 
risicogroepen: 

 de standaard risicogroep (SRG) 

 de medium risico groep (MRG) 

 de hoog risico groep (HRG) 
 
Behandelschema standaard risico groep (SRG) 
Kinderen waarbij sprake is van een zeer goede reactie op de eerste therapie worden verder 
behandeld volgens het SRG schema. Dit bestaat uit 2 onderdelen: 

 protocol IV: dit is een herhaling gebaseerd op dezelfde soorten medicijnen die ook in blok 1A 
gegeven worden. 

 Daarna start de onderhoudsbehandeling met de medicijnen 6-mercaptopurine en methotrexaat. 
De SRG behandeling is vanwege de goede resultaten onveranderd gebleven in het ALL-11 protocol. 
De 5-jaars leukemie-vrije overlevingskans voor deze groep kinderen was in het ALL-10 protocol hoger 
dan 95%. Ongeveer een kwart van de kinderen met ALL wordt behandeld volgens het SRG schema. 
 
Behandelschema medium risk groep (MRG) 
De grootste groep kinderen krijgt behandeling volgens het MRG-schema. Die behandeling krijgt uw 
kind als de leukemiecellen met gemiddelde snelheid verdwijnen, en er geen ongunstige genetische 
afwijking (MLL-AF4) in de leukemiecellen is aangetoond. Behandeling volgens het MRG schema 
bestaat uit: 

 een intensiveringkuur die ongeveer een half jaar duurt, en die veel medicijnen bevat die uw kind 
ook in blok 1A heeft gekregen. 

 Daarna volgt een onderhoudsbehandeling met de medicijnen 6-mercaptopurine en 
methotrexaat, met tussendoor blokjes dexamethason en vincristine. 

 
Bij kinderen in de MRG groep wordt de behandeling verder aangepast op basis van bepaalde 
genetische afwijkingen in de leukemiecellen: 

 Indien er een afwijking gevonden is in het gen dat ‘IKAROS’ heet, verlengen we de behandeling 
met een 3

e
 jaar onderhoudstherapie met de medicijnen 6-mercaptopurine en methotrexaat. Dit 

wordt gedaan omdat de kans op terugkeer van de leukemie in deze groep hoger is dan bij 
andere kinderen in de MR groep. 

 Kinderen in de MR groep met een gen afwijking die ETV6/RUNX1 heet, hebben juist een 
kleinere kans op het terugkeren van de leukemie. Deze kinderen krijgen minder chemotherapie: 
het medicijn doxorubicine wordt in deze behandeling weggelaten. 

Bij kinderen met ALL in de MR groep was de 5-jaars leukemie-vrije overlevingskans rond 85% in het 
ALL-10 protocol. Ongeveer 70% van de kinderen met ALL wordt behandeld volgens het MR schema. 
 
Behandelschema hoog risico groep (HRG) 
Kinderen waarbij een hoog-risico genetische afwijking (MLL-AF4) in de leukemiecellen is aangetoond 
of kinderen waarbij de leukemie langzaam verdwijnt aan het begin van de behandeling, krijgen 
behandeling volgens het HR schema. Behandeling volgens het HR schema bestaat uit minimaal drie 
intensieve chemotherapie kuren. Daarna wordt de behandeling afgesloten met een 



beenmergtransplantatie of uw kind wordt verder behandeld met chemotherapie. Uw behandelend arts 
zal u uitleggen wat van toepassing is voor uw kind. 
Kinderen in de HR groep hadden in protocol ALL-10 een 5-jaars leukemie-vrije overlevingskans van 
rond de 75%. 
 
Behandeling van kinderen met Down syndroom en ALL 
Kinderen met het syndroom van Down zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van chemotherapie. 
Daarom krijgen zij in blok 1A geen behandeling met het medicijn daunorubicine. Ook krijgen ze in het 
M-blok aan andere dosering van het medicijn methotrexaat. Kinderen met Down syndroom in de MRG 
groep krijgen geen doxorubicine in de MRG-behandeling, tenzij ze een afwijking hebben in het 
IKAROS gen in de leukemiecellen. In dat geval krijgen ze wel doxorubicine en ook een jaar extra 
onderhoudsbehandeling. Kinderen met Down syndroom worden nooit volgens het HRG schema 
behandeld. 
 
Onderzoek 
Bij het behandelprotocol ALL-11 worden naast de behandeling en de genoemde wetenschappelijke 
onderzoeken ook enkele extra wetenschappelijke researchprojecten uitgevoerd. Deze 
researchprojecten zijn bedoeld om de toekomstige behandeling van kinderen met leukemie weer 
verder te verbeteren. 
 
Het betreft de volgende projecten. 
I. Onderzoek op zogenaamd restmateriaal 
Bij diagnose wordt altijd ruim voldoende materiaal afgenomen om de diagnose goed te kunnen stellen. 
Vaak blijven er cellen over als de diagnostiek is afgerond. Dat zogenaamde restmateriaal wordt 
bewaard om wetenschappelijk onderzoek op te kunnen doen om meer inzicht in ALL te krijgen en 
nieuwe behandelingen te ontwikkelen. Een deel van de behandeling van ALL-11 is gebaseerd op 
onderzoek dat gedaan is op restmateriaal dat afgenomen is bij kinderen die in eerdere protocollen 
behandeld zijn. 
 
II. Extra onderzoeken op bloed 
Naast onderzoek op restmateriaal vragen wij uw medewerking voor 3 onderzoeken waarvoor wel extra 
bloed moet worden afgenomen: 
- Bloedspiegels prednison en dexamethason 
De medicijnen prednison en dexamethason spelen een belangrijke rol in de behandeling van ALL. De 
meeste kinderen reageren heel goed op deze medicijnen, maar helaas niet alle kinderen. Dat kan 
komen omdat de leukemiecellen ongevoelig zijn voor deze medicijnen, maar ook omdat er 
bijvoorbeeld een te lage dosering van deze medicijnen gegeven wordt. Over dat laatste is weinig 
bekend bij kinderen met ALL, terwijl het eenvoudig te meten is door bloedspiegels van de medicijnen 
te bepalen. Daarom wordt dat verder onderzocht. 
- Bloedspiegels ciprofloxacine 
Ciprofloxacine is een antibioticum dat bij alle kinderen met ALL gebruikt wordt ter voorkoming van 
infecties. De gebruikte dosering van het medicijn is vastgesteld voor de behandeling van ernstige 
infecties bij kinderen met een andere ziekte (taaislijm ziekte). Of deze dosering ook de goede is voor 
kinderen met leukemie is niet goed bekend. Dat wordt nu verder onderzocht. 
III. Extra onderzoek op wangslijmvlies 
Om te kijken hoe uw kind op de behandeling reageert en welke bijwerkingen er optreden kan 
tegenwoordig gekeken kijken naar normale genetische variaties tussen mensen. Bij sommige 
genetische variaties kan het zijn dat een kind een hoger risico heeft op bepaalde bijwerkingen, of 
meer risico op het terugkomen van de ziekte. Dit wordt onderzocht op DNA in de uitstrijk van het 
slijmvlies van de binnenkant van de wang. 
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