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Algemeen
De richtlijn Chronische leukemie van de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO) en het
Landelijk Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie (LODHS) omvat de tumorspecifieke
voedingsbehandeling. Voor de algemene oncologische voedingsproblematiek en voedingsadviezen gaat u
naar de richtlijn Algemene voedings- en dieetbehandeling en de richtlijn Ondervoeding bij patiënten met
kanker.
Zie voor medische informatie het Behandeladvies Leukemie.
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De nog niet behandelde patiënt
Voedingstoestand
De patiënt met chronische leukemie verkeert over het algemeen in een goede voedingstoestand, door de
relatief milde symptomen op het moment waarop de diagnose wordt gesteld.
Maatregelen
• Beoordeel de voedingstoestand.
• Beoordeel of er voedingsgerelateerde symptomen zijn die risico op ondervoeding en/of ongunstige
lichaamssamenstelling geven.
• Beoordeel of de patiënt behoefte heeft aan voedingszorg.
• Neem een voedingsanamnese af.
• Bepaal het doel van de voedingsbehandeling, zoals:
♦ energie- en eiwitinname conform berekende behoefte;
♦ handhaven gewicht bij start behandeling;
♦ voorkomen van spierafname ten gevolge van een te lage inname van energie en eiwit.
• Beoordeel de behoefte aan energie, eiwit en vocht.
• Bespreek met de patiënt de relatie voedingstoestand-ziekte-behandeling.
• Stimuleer de patiënt tot lichaamsbeweging, bij voorkeur onder leiding van een (oncologisch)
fysiotherapeut. In complexe situaties is advies van een oncologisch fysiotherapeut, revalidatiearts
of sportarts raadzaam.
• Controleer of de geadviseerde voeding kan worden gebruikt en stel desgewenst het advies bij.
• Evalueer of het doel van de voedingsbehandeling wordt bereikt.
Voedingsadviezen
• Eiwitverrijkt.
• Energie: ruststofwisseling met toeslag.
• Overige voedingsstoffen volgens de algemene aanbevelingen.
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Chemotherapie
Door de milde vorm van chemotherapie treden er over het algemeen weinig klachten op met betrekking tot
de voeding. Treden er wel klachten op, dan gelden dezelfde adviezen als tijdens de intensieve
chemotherapie bij acute leukemie.
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Stamceltransplantatie
Zie voor toelichting, maatregelen en adviezen voor stamceltransplantatie: Leukemie-acute.
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