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Disclaimer 
 
De inhoud van deze publicatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alleen de auteur is 
verantwoordelijk voor de inhoud; deze aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke 
onjuistheden in de tekst of voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden 
informatie. De inhoud van deze publicatie is slechts informatief bedoeld en kan op generlei wijze de 
opinie van professionele medici vervangen. Vraag bij twijfel altijd advies aan uw behandelend 
hematoloog/internist. 
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Doel van deze publicatie 
Deze publicatie presenteert in het kort een aantal belangrijke bevindingen van wetenschappelijk onderzoek 
over vermoeidheid en MPN. De bijlagen geven een aantal teksten over vermoeidheid in het tijdschrift van 
de MPN stichting, Pur Sang (bijlage 1), en resultaten van onderzoek dat onder auspiciën van de MPN 
stichting is uitgevoerd (bijlage 2). Bijlage 3 geeft informatie over de veel gebruikte vragenlijst om vermoeid-
heid bij MPN-patiënten te meten. 
 
De onder MPN vallende ziektes (ET, PV, MF) komen als ziektebeeld hier niet aan de orde. Gedetailleerde 
informatie over kenmerken, symptomen en behandeling van deze ziektes kan onder andere op de website 
en in de patiëntenbrochure van de MPN-stichting worden gevonden. 1 

Waar gaat het om? 
Veel patiënten met een zogeheten Myeloproliferatieve Neoplasmata (MPN) 2 aandoening klagen over 
vermoeidheid in meer of mindere mate. Het gaat dus om mensen met Essentiële Trombocytemtie (ET), 
Polycythaemia Vera (PV) en Myelofibrose (MF). Vermoeidheid kan het leven van mensen met deze ziektes 
vaak heel moeilijk tot invaliderend toe maken. In het algemeen geldt dat mensen met een MPN een 
ernstige energetische beperking kennen. Omstanders maken nogal eens opmerkingen in de trant van ‘we 
zijn allemaal wel eens moe’, ‘ga maar een keer vroeg naar bed’ en, heel erg, ‘het zit allemaal tussen de 
oren’. Misschien soms goed bedoeld, maar aan MPN-patiënten met permanente, ernstige vermoeidheid zijn 
dit soort uitspraken niet besteed, omdat ze geen recht aan de werkelijkheid doen. Vermoeidheid is voor 
mensen met een MPN aandoening vaak (helaas) een integraal onderdeel van hun ziekte. In een artikel in 
een wetenschappelijk tijdschrift wordt zelfs de uitdrukking ‘excessive and disabling fatigue’ gebruikt. 3 Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat er veel patiënten zijn bij wie de vermoeidheid zo belastend is dat zij (deels) 
moeten stoppen met werken. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan: vaak vermoeidheid 
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat MPN-patiënten te maken hebben met een groot aantal, 
nogal uiteenlopende klachten. Tabel 1 geeft de resultaten van een onderzoek van de medewerkers van de 
afdeling Hematologie van de Mayo Clinic, Minnesota, Verenigde Staten. Dit is een toonaangevend instituut 
op het gebied van onderzoek van MPN-ziekten. Het blijkt dat vermoeidheid bij alle ziektebeelden het 
belangrijkste symptoom is. Voor mensen met PV geldt dat voor 85% van deze patiënten; voor ET en MF zijn 
deze percentages respectievelijk 72 en 84%. Vermoeidheid levert daarmee in hoge mate bij  aan de 
vermindering van de kwaliteit van leven van MPN-patiënten. Ander onderzoek heeft vergelijkbare 
resultaten opgeleverd.  
 
Tabel 1 Symptomen bij MPN aandoeningen. PV = Polycythaemia Vera; ET = Essentiële Trombocytemtie; MF= Myelofibrose. 
Bron: Mesa et al. (2006).  

Symptoom PV 1) 
[405] 

ET 
[304] 

MF 
[456] 

Niet gegeven 
[14] 

Totaal 
[1179] 

 Getallen in % van de patiënten 
      
Vermoeidheid 85 72 84 7 81 
Jeuk 65 40 50 3 53 
Nachtzweten 49 41 56 4 50 
Botpijn 43 41 47 4 44 
Koorts 13 8 18 3 14 
Gewichtsverlies 10 7 20 0 13 
Pijn in de milt 4 9 7 4 6 
      

1) Tussen haakjes het aantal patiënten. 

                                                                    
1 Website: www.mpd-stichting.nl. Zie bijvoorbeeld de Artsenbrochure of de Patiëntenbrochure van de MPN stichting; zie ook de 
literatuurlijst. 
2 Vroeger Myeloproliferatieve Disease (MPD) genoemd. 
3 ‘excessive and disabling fatigue’ = bovenmatige en invaliderende vermoeidheid. Zie bij ‘Literatuur’: Scherber et al., 2014. 
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Zo is ook in Nederland een onderzoek onder 360 MPN-patiënten uitgevoerd. Het onderzoek leerde dat 88% 
van de mensen met PV last had van vermoeidheid; voor ET en MF waren deze percentages 76% 
respectievelijk 88%. Details over dit onderzoek staan in Bijlage 2. 
 
Bij vermoeidheid wordt nogal eens snel gedacht aan bloedarmoede. Nu kan bloedarmoede (‘anemie’) , dat 
wil zeggen een te laag hemoglobinegehalte, bij MPN-patiënten inderdaad nog wel eens voorkomen. Uit 
onderzoek is echter gebleken dat bij MPN-patiënten zonder bloedarmoede, ook sprake kan zijn van 
(ernstige) vermoeidheid. 4 Een sterk vergrote milt kan ook tot vermoeidheid leiden. Longen en andere 
organen kunnen daardoor in de verdrukking komen. Slecht slapen door ernstige jeuk komt vermoeidheid 
ook niet ten goede. Wat verder nog van belang is, is dat bij het gebruik van celgroeiremmende middelen, 
zoals hydroxycarbamide (hydroxyureum, Hydroxyurea®, Hydrea®), anagrelide (Xagrid®)  en interferon-
alpha vermoeidheid een bekend neveneffect is. 5 

Vermoeidheid in getallen 
Een lastig punt met vermoeidheid is dat het niet gemakkelijk in een getal is te vangen. Voor de afmeting van 
een tafel kunnen we centimeters gebruiken; voor de snelheid van een auto kilometers per uur. Maar waar 
drukken we de mate van vermoeidheid in uit? Dit probleem is ook door medici onderkend. Zij hebben 
daarop vragenlijsten ontwikkeld om op een gestandaardiseerde manier vermoeidheid te ‘meten’. Het is 
begonnen met de Brief Fatique Inventory (BFI) zoiets als de Beknopte Vermoeidheid Inventarisatie. Deze is 
oorspronkelijk voor kankerpatiënten ontwikkeld maar heeft ook bij mensen met MPN-ziektes toepassing 
gevonden. 6 Apart voor MF is later door de Mayo Clinic een vragenlijst ontwikkeld, waarmee de kwaliteit 
van leven voor MF-patiënten kan worden vastgesteld. Hierop voortbordurend heeft de Mayo Clinic 
uiteindelijk de Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Form (MPN-SAF), zoiets als het MPN 
Symtoom Analyse Formulier, ontwikkeld. 7 In Bijlage 3 staat het volledig formulier. Deze lijst is 
internationaal erkend en wordt ook gebruikt om het effect van zogeheten JAK2-remmers op de kwaliteit 
van leven te meten. 
 
Een recent onderzoek met de MPN-SAF onder 402 MPN-patiënten in Engeland, Zweden en Italië bevestigde 
eerdere bevindingen over vermoeidheid als belangrijkste symptoom. Nu gold dat voor 99% van de 
patiënten met MF, 92% bij PV en 90% bij ET. De gemiddelde vermoeidheidsscores op de BFI-schaal (0-10) 
bedroegen 3,7 voor MF, 3,0 voor PV en 2,9 voor ET. Dit is aanzienlijk hoger dan bij gezonde mensen. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat bij 84% van alle patiënten sprake was van een verminderde kwaliteit van 
leven. 

Oorzaken: aanwijzingen maar nog geen sluitend bewijs 
De vermoeidheid zoals veel MPN-patiënten die kennen, is van een bijzondere soort. Meestal duidelijk 
aanwezig, soms heel erg, tot invaliderend toe, in ieder geval vrijwel altijd belastend en beperkend. Er wordt 
al lang onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de vermoeidheid bij MPN-patiënten. Inmiddels is 
wel duidelijk geworden dat zogeheten cytokines een belangrijke rol spelen. Cytokines zijn stoffen die een 
rol spelen bij de afweer, vaak als onderdeel van ontstekingsreacties. MPN-patiënten die de zogeheten Janus 
kinase 2 mutatie (JAK2) hebben, blijken een (sterk) verhoogd niveau van cytokines te hebben. Bij gebruik 
van JAK2-remmers verminderen de vermoeidheidsklachten (evenals trouwens jeuk en nachtzweten). 

Belangrijkste bevindingen 
▪ Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vermoeidheid het meest voorkomende probleem bij 

MPN-patiënten is. 
▪ Gestandaardiseerde vragenlijsten zijn een belangrijk hulpmiddel om de mate van vermoeidheid bij MPN-

patiënten vast te stellen. 
▪ Cytokines spelen een belangrijke rol bij de vermoeidheid van MPN-patiënten. Dit blijkt ook uit het feit 

dat de JAK2 remmers de vermoeidheid drastisch verminderen. Het precieze mechanisme is echter nog 
niet opgehelderd. 8 

                                                                    
4 Zie bij ‘Literatuur’: Mesa et al., 2006. 
5 Zie bij ‘Literatuur’: Charlson et al., 1987; Harrison et al., 2005; Merup et al., 2002.     
6 Zie bij ‘Literatuur’: Mendoza et al., 2000. 
7 Zie bij ‘Literatuur: Scherber et al., 2011. 
8 Zie bijvoorbeeld Geyer & Mesa (2014). 
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Verder lezen/zoeken 
[ betekent dat de tekst op internet kan worden bekeken en desgewenst gedownload] 
 
Goede bronnen van informatie zijn de volgende websites: 

▪ MPN Stichting  
▪ Nederlandse Vereniging voor Hematologie  
▪ MPN Research Foundation  

Literatuur 
Charlson ME, Pompei P, Ales KL & MacKenzie CR (1987) A new method of classifying prognostic 

comorbidity in longitudinal studies: development and validation. Journal of Chronic Diseases 40: 373–383. 
Geyer HL & Mesa RA (2014) Therapy for myeloproliferative neoplasms: when, which agent, and how? Blood 

124 (24): 3529-3537. 
Harrison CN, Campbell PJ, Buck G, Wheatley K, East CL, Bareford D, Wilkins BS, van der Walt JD, Reilly JT, 

Grigg AP, Revell P, Woodcock BE & Green AR (2005) Hydroxyurea compared with anagrelide in high-risk 
essential thrombocythemia. New England Journal of Medicine 353:33–45. 

Mendoza TR, Wang XS, Cleeland CS, Morrissey M, Johnson BA, Wendt JK & Huber SL (1999)  The rapid 
assessment of fatigue severity in cancer patients. Use of the brief fatigue inventory. Cancer 85 (5): 1186–
1196.  

Merup M, Aberg W, Lofvenberg E, Svensson E, Engman K, Paul C & Gardulf A (2002) Symptoms, symptom 
distress and health-related quality of life in patients with polycythaemia vera or essential 
thrombocythaemia during treatment with interferon-alpha. Acta Oncologica 41: 50–55. 

Mesa RA (sa) MPN Symptoms and Impact of Therapy. [PowerPoint-presentatie]  
Mesa RA, Niblack J, Wadleigh M, Verstovsek S, Camoriano J, Barnes S, Tan AD, Atherton PJ, Sloan JA & 

Tefferi A (2007) The burden of fatigue and quality of life in myeloproliferative disorders (MPDs): an 
international Internet-based survey of 1179 MPD patients. Cancer 109 (1): 68-76. 

Mesa RA, Schwager S, Radia D, Cheville A, Hussein K, Niblack J, Pardanani AD, Steensma DP, Litzow MR, 
Rivera CE, Camoriano J, Verstovsek S, Sloan J, Harrison C, Kantarjian H & Tefferi A (2009) The 
Myelofibrosis Symptom Assessment Form (MFSAF): an evidence-based brief inventory to measure 
quality of life and symptomatic response to treatment in myelofibrosis. Leukemia Research 33 (9): 1199-
203. 

MPN (2006) MPN Artsenbrochure. MPN stichting. 
MPN (2013) Patiëntenbrochure. MPN stichting. 
Pourcelot E, Trocme C, Mondet J, Bailly S, Toussaint B & Mossuz P (2014) Cytokine profiles in polycythemia 

vera and essential thrombocythemia patients: clinical implications. Experimental Hematology 42 (5): 360-
368. 

Scherber RM, Geyer HL & Mesa RA (2014) Quality of life in MPN comes of age as a therapeutic target. 
Current Hematologic Malignancy Reports 9 (4): 324-330 

Scherber R, Dueck AC, Johansson P, Barbui T, Barosi G, Vannucchi AM, Passamonti F, Andreasson B, Ferarri 
ML, Rambaldi A, Samuelsson J, Birgegard G, Tefferi A, Harrison CN, Radia D & Mesa RA (2011) The 
Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Form (MPN-SAF): International Prospective 
Validation and Reliability Trial in 402 patients. Blood 118 (2): 401-408. 

Stein BL, Moliterno AR, Tiu RV (2014) Polycythemia vera disease burden: contributing factors, impact on 
quality of life, and emerging treatment options. Annals of Hematology 93 (12): 1965-1976 

Over de samensteller 
Ed Buijsman (1948) is MPN-patiënt. De diagnose ET is gesteld in augustus 2011 na een voorafgaand 
herseninfarct. In 2015 na nieuw onderzoek is de diagnsoe MF gesteld. Hij heeft ook een website waar hij zijn 
ervaringen met MPN bespreekt (Leven met MPN ). Een aantal jaren schreef een column in het blad van 
de MPN stichting, Pur Sang. Een conceptversie van deze tekst is van waardevol commentaar voorzien door 
Connie Luteijn.  
  

http://www.mpd-stichting.nl/
http://www.hematologienederland.nl/myeloproliferatieve-aandoeningen
http://www.mpnresearchfoundation.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-0142%2819990301%2985:5%3C1186::AID-CNCR24%3E3.0.CO;2-N/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291097-0142%2819990301%2985:5%3C1186::AID-CNCR24%3E3.0.CO;2-N/full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17123268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17123268
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25262210
http://www.bloodjournal.org/content/118/2/401
http://www.bloodjournal.org/content/118/2/401
http://www.bloodjournal.org/content/118/2/401
http://www.inzichten.nl/overmpn/index.html
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Bijlage 1 Publicaties in Pur Sang 

• Vermoeidheid, de slecht onderkende ellende bij MPD’s 
Suzan Commandeur 
Gepubliceerd in PurSang 
 
Veel artsen weten niet dat vermoeidheid vaak in combinatie met Essentiële Trombocytemie, Polycythaemia 
Vera en Myelofybrose voor komt. In de Verenigde Staten is een onderzoek gehouden naar de levenskwaliteit 
van MPD patiënten. Vele MPD patiënten uit de hele wereld namen hieraan deel. De uitslag van dit onderzoek 
spreekt voor zich. Het wordt nu voor artsen wel heel moeilijk om vermoeidheidsklachten van tafel te vegen als 
zijnde niet behorend bij een ziekte zoals ET, PV of MF.  
 
Internationale enquête 
In opdracht van de Amerikaanse Mayo Clinics, Harvard Medical School en de CMPD Education Foundation is 
een enquête gehouden onder 830 patiënten die lijden aan een myeloproliferatieve ziekte (MPD). 9 Men 
keek bij dit onderzoek naar de invloed die de ziekten ET, PV en MF hebben op de levenskwaliteit van 
patiënten. Allerlei aspecten die samenhangen met de kwaliteit van leven kwamen aan de orde. De 
gemiddelde leeftijd was 56 jaar en 60,8% van de ondervraagden was van het mannelijk geslacht. De groep 
patiënten vertoonde een sterke demografische spreiding. 70% van de patiënten die reageerden waren 
afkomstig uit de Verenigde Staten (alle 50 staten waren vertegenwoordigd) en de overige 30% 
respondenten waren afkomstig uit 30 verschillende landen en 5 continenten. De diagnoses varieerden 
tussen polycythaemia vera (PV, 33%), essentiële trombocytemie (ET, 27%) en myelofibrose (MF, 40%). 
Gemiddeld was het 5 jaar geleden dat de aandoening bij de patiënten gediagnosticeerd was. 
 
Behandeling en medicijnen 
Van de ondervraagden werd 83% behandeld voor hun MPD (86,4% daarvan ontving medicijnen, 49,5% 
onderging aderlatingen en 16% werd op een andere manier behandeld). Vaak werd een geschiedenis met 
trombose (24%) of bloedingen (26%) gemeld. Recente bloedwaarden waren beschikbaar van 597 patiënten 
en daaruit bleek dat 37% leed aan bloedarmoede. Verder had 44% een vergrote milt, die in 21% van de 
gevallen pijnlijk was. 
 
Klachten 
Vaak gemelde symptomen waren vermoeidheid (90%), jeuk (57%), nachtelijk zweten (54%), botpijn (48%), 
ongewenst gewichtsverlies (15%) en griep (15%). 41% van de ondervraagden voelde zich geremd in hun 
activiteiten door de vermoeidheid en 82% had het gevoel dat hun vermoeidheid verband houdt met hun 
ziekte. Bovendien beperkt 69% zijn of haar sociale activiteiten vanwege de vermoeidheid en 41% heeft enige 
vorm van hulp nodig bij het uitvoeren bij de dagelijkse activiteiten. 87% van de mensen kon geen andere 
verklaring bedenken voor hun vermoeidheid dan hun MPD, wat het verband tussen MPDs en vermoeidheid 
versterkt. 
 
Graadmeters 
Verschillende graadmeters voor vermoeidheid worden sterk geassocieerd met MPDs, zoals bloedarmoede, 
botpijn, jeuk, miltpijn, bloedingen en trombose. Daarbij werd roken na diagnose meer geassocieerd met 
extreme vermoeidheid dan voor de diagnose 
 
Ernstige vermoeidheid 
Interessant genoeg wordt ernstige vermoeidheid ook ervaren door MPD patiënten zonder bloedarmoede, 
miltvergroting, trombose, bloedingen of andere symptomen of klachten. Van de gehele groep wordt 86% 
van de ET, PV en MF patiënten door de vermoeidheid beperkt in hun lichamelijke beweging. 
 
Conclusie 
Het onderzoek stelt concluderend dat vermoeidheid een extreem algemeen probleem is bij MPD patiënten 
ondanks de huidige therapieën. Voor de vermoeidheid is vaak geen andere oorzaak aanwijsbaar. De 

                                                                    
9 Mesa RA, Niblack J, Wadleigh M, Verstovsek S, Camoriano J, Barnes S, Tan AD, Atherton PJ, Sloan JA & Tefferi A (2007) 
The burden of fatigue and quality of life in myeloproliferative disorders (MPDs): an international Internet-based survey 
of 1179 MPD patients. Cancer 109(1):68-76. 
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vermoeidheid komt ook voor bij patiënten die geen duidelijke met MPD samenhangende symptomen 
vertonen. Directe pogingen om de vermoeidheid bij MPD patiënten aan te pakken door medicatie of op 
andere manieren blijken zeer noodzakelijk. Er zal door dezelfde onderzoeksgroep, die het initiatief heeft 
genomen voor het houden van de internationale MPD enquête naar de levenskwaliteit bij MPD patiënten, 
nieuw wetenschappelijk onderzoek opgezet worden om tot verbetering van de levenskwaliteit te komen 
van MPD patiënten met betrekking tot hun vermoeidheid. Dit onderzoek zal ook weer onder leiding staan 
van Dr. Ruben Mesa van de Mayo Clinics. 
 

• Uit ‘Het verslag van de MPN-contactdag 2013’ 
Gepubliceerd in Pur Sang, december 2013, p. 20-21 
 
Dr. Peter te Boekhorst vertelde dat vermoeidheid, botpijn, jeuk en nachtzweten een paar verschijnselen zijn 
die het leven van MPN-patiënten knap ingewikkeld kunnen maken. Opvallend was de gelijke verdeling van 
klachten onder ET-, PV- en MF-patiënten. Veel mensen denken dat MF-patiënten het meest klachten 
hebben, maar dat is niet het geval. Ook van de ET- en Pv-patiënten geeft zeventig tot tachtig procent aan 
last te hebben van vermoeidheid en vijftig procent van jeuk. 
 

• Uit ‘Dr. Reinier Raymakers toegetreden tot de ‘Medische Adviesraad’ 
Gepubliceerd in Pur Sang, december 2012, p. 14-15 
 
Het helpt dat tegenwoordig meer bekend is over MPN’s. ‘Sinds de ontdekking van de JAK2-mutatie - een 
verandering in het DNA die bij veel MPN-patiënten aanwezig is - is het natuurlijk hard gegaan. Zo'n ziekte 
krijgt dan ook weer meer aandacht. Je kunt er nu ook meer mee’, licht Raymakers toe. Voorheen 
onderkenden artsen volgens hem daarom bepaalde klachten zoals nachtzweten en moeheid niet. ‘Je leert 
in de opleiding bij bloedarmoede ben je moe. Zonder bloedarmoede geen vermoeidheid.’ Veel werd opzij 
geschoven. We weten nu echter hoe het mechanisme werkt. Dat de symptomen ernstig zijn en dat het een 
kwaadaardige ziekte is. De MPN Stichting heeft daar een grote rol in gespeeld door alle patiënten een 
enquête in te laten vullen. We weten nu ook dat zogenaamde cytokines, veroorzaakt door de JAK2-mutatie, 
tot klachten leiden. Daardoor kunnen patiënten het gevoel krijgen dat ze een flinke griep hebben. Ze 
kunnen zich door deze klachten heel beroerd voelen. 
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Bijlage 2 Onderzoek onder auspiciën van de MPN stichting 
In november 2007 heeft de MPN Stichting de MPN Enquête verspreid onder haar patiëntdonateurs. Met deze 
uitgebreide vragenlijst kan de MPN Stichting veel inzicht krijgen in de klachten, diagnose, behandeling,  
maatschappelijke betrokkenheid en de kwaliteit van leven van MPN-patiënten in Nederland. Met deze 
informatie kan de MPN Stichting de belangen van MPN-patiënten behartigen bij de overheid, zorgverleners en 
de farmaceutische industrie. Daarnaast kunnen de resultaten ook een belangrijke bijdrage leveren aan nieuw 
wetenschappelijk onderzoek. De MPN Enquête is een dynamisch onderzoek. Dat houdt in dat de enquête ook 
wordt afgenomen onder nieuwe patiëntdonateurs van de MPN Stichting. In de loop van de tijd groeien dus de 
resultaten van de MPN Enquête.  
 
De eerste resultaten zijn gebaseerd op alle enquêtes die in april 2008 ingevuld teruggestuurd waren. Deze 
resultaten werden in september 2008 gepresenteerd op een wetenschappelijk MPN congres in Athene (zie  
pagina 10). Een Nederlandse vertaling van de belangrijkste resultaten vindt u hieronder.  
 

• Inzicht in de levenskwaliteit, sociale activiteit en arbeidsparticipatie van 
patiënten met een myeloproliferatieve ziekte (MPN) in Nederland: een 
onderzoek onder 363 MPN-patiënten 10 
 
S. Commandeur,1,2 J.J. Michiels,1,3 P.A.W. te Boekhorst,1,4 H.C. Schouten,1,5 S. Zweegman1,6 
 
1. MPN Stichting Nederland; 2. Afdeling Dermatologie, Leids Universitair Medisch Centrum; 3. Afdeling Hematologie, 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 4. Afdeling Hematologie, Erasmus MC Rotterdam; 5. Afdeling Hematologie, Academisch 
Ziekenhuis Maastricht; 6. Afdeling Hematologie, VU Medisch Centrum Amsterdam.  

 
Achtergrond  
Er zijn weinig gegevens beschikbaar over het volledige spectrum van klachten dat gerelateerd is aan 
myeloproliferatieve aandoeningen (MPN's) en over de invloed van MPN's op de levenskwaliteit, sociale 
activiteit en arbeidsparticipatie van MPN-patiënten. Dit gebrek aan gegevens zou in veel gevallen kunnen 
leiden tot vertraging bij het stellen van de diagnose, omdat de MPN niet als zodanig herkend wordt. Verder 
zou meer inzicht in de invloed van MPN's op de kwaliteit van leven de doelen van klinische studies naar 
nieuwe medicijnen kunnen uitbreiden. Behalve dat men alleen naar het effect van nieuwe medicijnen op het 
bloed en beenmerg kijkt, zou men ook kunnen kijken naar de invloed van het medicijn op de levenskwaliteit 
van MPN-patiënten. Daarom hebben wij dit onderzoek uitgevoerd onder een grote groep MPN-patiënten 
die donateur zijn van de MPN Stichting Nederland.  
 
Methode  
Een uitgebreide enquête werd per post naar 516 patiëntdonateurs van de MPN Stichting gestuurd. In de 
enquête werd onder meer gevraagd naar diagnose, primaire symptomen, fysieke mobiliteit, sociale 
activiteit, arbeidsparticipatie, JAK2V617F status, behandeling en bijwerkingen.  
 
Resultaten  
De enquête werd ingevuld door 363 MPN-patiënten, waarmee de respons op 70% lag. De gemiddelde 
leeftijd van de respondenten was 59 jaar en van hen was 56% vrouw (n=204) en 44% man (n=159). Van de 
respondenten had 34% ET (n=123), 52% PV (n=190) en 14% MF (n=50). De belangrijkste primaire symptomen 
waren:  
• Vermoeidheid (79% (n=288); ET 76% (n=93); PV 76% (n=151), MF 88% (n=44)) 
• Nachtzweten (49% (n=177); ET 42% (n=51); PV 53% (n=101), MF 50% (n=25)) 
• Jeuk (47% (n=170); ET 29% (n=36); PV 60% (n=114), MF 40% (n=20)) 
• Botpijn (37% (n=132); ET 33% (n=41); PV 38% (n=72), MF 38% (n=19)).  
Dit is in overeenstemming met de getallen die in een vergelijkbaar Amerikaans onderzoek zijn gevonden. 
  
 

                                                                    
10 Zie ook de website van de MPN-stichting: Eerste resultaten MPN Enquête.  

http://www.mpd-stichting.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=59
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Verder hebben we informatie verkregen over de invloed van MPN's op de fysieke mobiliteit, de sociale 
activiteit en arbeidsparticipatie van MPN-patiënten. De fysieke mobiliteit was beperkt bij 14% (n=52) van de 
patiënten vergeleken met de situatie voordat de diagnose MPN gesteld werd. Verder was 24% (n=87) van 
de patiënten niet in staat te sporten als gevolg van de MPN. Sociale activiteiten waren beperkt bij 11% (n=38) 
als gevolg van de MPN. Maar liefst 37% (n=86) van de niet-gepensioneerde MPN-patiënten was niet in staat 
om fulltime werk te verrichten als gevolg van de MPN. 
 
Opvallend was dat een aanzienlijk aantal MPN-patiënten vage klachten rapporteerde, waaronder hoofdpijn 
met of zonder visuele stoornissen (56%), duizeligheid (46%) en oorsuizen (38%). Deze vage klachten zouden 
geleid kunnen hebben tot een vertraagde diagnose van de MPN. Dit vermoeden wordt bevestigd door het 
feit dat bij maar liefst 34% van de MPN-patiënten in eerste instantie niet aan een MPN werd gedacht.  
Hoewel ongeveer de helft van de MPN-patiënten last heeft (gehad) van jeuk, werd slechts 31% hiervoor 
behandeld. Deze behandeling hielp bij iets minder dan de helft van de voor jeuk behandelde patiënten. De 
meest toegepaste behandelingen tegen jeuk waren interferon-alfa (14%), Hydrea (11%) en lichttherapie 
(PUVA, 11%). Er was een duidelijke relatie tussen jeuk en de JAK2V617F mutatie, want 87% van de MPN-
patiënten met deze mutatie heeft last (gehad) van jeuk, terwijl slechts 13% van hen hier geen last van had. 
Het is aannemelijk dat JAK2-remmers in de toekomst ook jeukklachten kunnen verminderen. 
 
Conclusie  
De groep MPN-patiënten die in dit onderzoek is beschreven, blijkt een representatieve groep MPN-
patiënten te zijn. De primaire symptomen en de JAK2-status komen overeen met eerder in de 
wetenschappelijke literatuur gevonden resultaten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat MPN's van 
grote invloed zijn op de levenskwaliteit en arbeidsparticipatie van MPN-patiënten. Dit rechtvaardigt dat in 
klinisch onderzoek naar nieuwe MPN-medicijnen de effectiviteit van het middel niet alleen bepaald wordt 
door de capaciteit om bloedingen en trombose te voorkomen. De effecten van het middel op de 
levenskwaliteit en arbeidsparticipatie zouden hierin ook meegenomen moeten worden.  



 

 10 

 

  



 

 11 

In de zomer van 2009 heeft de MPN Stichting met de MPN Vermoeidheidsenquête een vervolg gegeven aan de 
grote MPN Enquête die vanaf eind 2007 onder patiënt-donateurs van de MPN Stichting verspreid wordt. Op de 
MPN Contactdag 2009 werden de eerste resultaten van deze studie naar vermoeidheid onder MPN-patiënten 
bekend gemaakt. Deze resultaten werden in november 2009 gepresenteerd op een wetenschappelijk MPN 
congres in New York (zie pagina 12). Een Nederlandse vertaling van de belangrijkste resultaten vindt u 
hieronder.  
 

• De impact van vermoeidheid op het leven van MPN-patiënten 11 
S. Commandeur,1,2 J.J. Michiels,1,3 P.A.W. te Boekhorst,1,4 H.C. Schouten,1,5 S. Zweegman1,6 
 
1. MPN Stichting Nederland; 2. Afdeling Dermatologie, Leids Universitair Medisch Centrum; 3. Afdeling Hematologie, 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen; 4. Afdeling Hematologie, Erasmus MC Rotterdam; 5. Afdeling Hematologie, Academisch 
Ziekenhuis Maastricht; 6. Afdeling Hematologie, VU Medisch Centrum Amsterdam.   

 
Doel van het onderzoek  
Er is tot op heden maar weinig bekend over de impact van MPN's op de kwaliteit van leven, de sociale 
activiteit en arbeidsparticipatie van patiënten. Daarom heeft de MPN Stichting een onderzoek uitgevoerd 
onder haar patiënt-donateurs.  
 
Werkwijze van het onderzoek  
Sinds eind 2007 zijn papieren MPN Enquêtes verspreid onder 624 patiënt-donateurs van de MPN Stichting. 
Deze MPN Enquête bestaat uit 46 vragen over onder andere klachten, behandeling, fysieke mobiliteit, 
sociale activiteit en arbeidsparticipatie van MPN-patiënten. Deze MPN Enquête werd tot half 2009 ingevuld 
teruggestuurd door 450 MPN-patiënten (een respons van 72%). Aan de 237 van de 450 respondenten die op 
de MPN Enquête een werkend e-mail adres hebben ingevuld is vervolgens in de zomer van 2009 gevraagd 
een digitale aanvullende MPN Vermoeidheidsenquête in te vullen. Deze MPN Vermoeidheidsenquête 
bevatte twee internationaal gevalideerde vragenlijsten waarmee vermoeidheid gemeten kan worden: de 
Brief Fatigue Inventory (BFI) die ook voor MF-patiënten gebruikt is door een Amerikaanse 
onderzoeksgroep1 en de Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20).  
 
Resultaten  
De algemene MPN Enquête werd tot half 2009 ingevuld door 450 MPN-patiënten (72% respons). De 
mediane leeftijd van deze respondenten was 59 jaar. Van hen heeft 39% (n=175) essentiële trombocytemie 
(ET), 47% (n=213) polycythaemia vera (PV) en 14% (n=62) myelofibrose (MF). De voornaamste primaire klacht 
was vermoeidheid (ET 68% (n=118); PV 91% (n=192), MF 92% (n=56)). Maar liefst 36% (n=103) van de 
respondenten gaf desgevraagd aan dat vermoeidheid de belangrijkste reden was voor hun 
arbeidsongeschiktheid. Voor 237 van deze 450 patiënten zijn ook BFI en MFI-20 vermoeidheidsscores 
bepaald. De gemiddelde BFI- en MFI-20 scores voor MPN-patiënten onder behandeling waren 
respectievelijk 4.8 en 14.8. Dit is veel hoger dan de gemiddelde referentiewaarden voor gezonde mensen 
(BFI 2.2 en MFI-20 8.5). Opvallend is dat alle vermoeidheidsscores tijdens behandeling hoger liggen dan 
voor behandeling of zonder behandeling. MF-patiënten onder behandeling hadden de hoogste score van 
alle MPD-patiënten: hun gemiddelde BFI-score van 5.5 is nagenoeg gelijk aan de BFI-score van 5.4, die voor 
MF-patiënten bepaald is in een Amerikaanse studie.1 De BFI-score van behandelde MPN-patiënten zijn 4.5 
voor ET, 5.0 voor PV en 5.5 voor MF. Deze scores liggen fink hoger dan BFI-scores van patënten met 
verschillende soorten kanker en kwaadaardige hematologische aandoeningen zoals acute en chronische 
myeloïde leukemia en lymfoom (variërend van 3.8 tot 4.7). De MFI-20-scores van MPN-patiënten in de 
belangrijkste categorieën ‘algemene vermoeidheid’ (ET 14.5, PV 15.0, MF 15.7) en ‘fysieke vermoeidheid’ (ET 
13.0, PV 14.0, MF 14.8) blijken hoger te liggen dan de scores van patiënten met bloedtransfusie-afhankelijk 
myelodysplastisch syndroom (variërend van 13.2 tot 13.6) en oudere patiënten met agressief non-Hodgkin 
lymfoom die met chemotherapie behandeld worden (12.0).  
  
Conclusie  
De groep MPN-patiënten waaronder dit onderzoek is verricht is representatief te noemen, gezien het 
aandeel van de drie verschillende MPN's in deze groep. Ziektegerelateerde vermoeidheid blijkt een enorme 
impact te hebben het dagelijks leven en op de arbeidsparticipatie van deze MPN-patiënten. Dit effect was 

                                                                    
11 Zie ook de website van de MPN-stichting: Eerste resultaten MPN Vermoeidheidsenquête.  

http://www.mpd-stichting.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=60
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het sterkst bij MPN-patiënten die behandeld worden. MPN's zijn chronische aandoeningen en veruit de 
meeste MPN-patiënten worden levenslang behandeld. Daarom rechtvaardigen de resultaten van dit 
onderzoek dat bij het bepalen van de effectiviteit van (nieuwe) behandelingen niet alleen gekeken wordt 
naar het effect op de bloedwaarden, maar dat ook het effect op vermoeidheid, de kwaliteit van leven en 
arbeidsparticipatie wordt meegenomen in de evaluatie. 
 

  
1 

Mesa RA et al (2009) 
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Bijlage 3 De ‘Myeloproliferative Neoplasm Symptom Assessment Form’ 
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