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De overlevingskansen van kinderen met kanker zijn de laatste jaren sterk gestegen; na 5 jaar 

is ongeveer 80% nog in leven. De keerzijde van deze verbeterde overlevingskans is dat steeds 

meer overlevenden van kinderkanker geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen 

ten gevolge van de behandeling, ook wel late effecten genoemd. Vijfenzeventig procent 

heeft ten minste één gezondheidsprobleem ten gevolge van de behandeling en 40% van de 

overlevenden heeft een laat effect dat ernstig of levensbedreigend genoemd kan worden. 

Eén van de belangrijkste late effecten is hartschade. De twee belangrijkste veroorzakers 

van hartschade zijn anthracycline chemotherapie en radiotherapie waarbij het hart in het 

bestralingsveld heeft gelegen. Anthracyclines kunnen een verminderde functie van de 

hartspier geven, met als gevolg een verminderde hartfunctie zonder klachten of hartfalen 

met klachten. Radiotherapie, waarbij het hart in het bestralingsveld heeft gelegen, kan 

naast een verminderde hartfunctie ook ischemische hartziekten (zoals een hartinfarct), 

hartklepafwijkingen en hartritmestoornissen geven.

Het doel van dit promotieonderzoek was het vaststellen van het lange termijn risico op 

het ontwikkelen van verschillende hartaandoeningen, zowel met als zonder klachten, 

bij 5-jaars overlevenden van kinderkanker. Na uitgebreide literatuurstudies hebben we 

een aantal cohort studies opgezet om op een aantal resterende vragen betreffende late 

hartschade antwoord te kunnen geven. 

Deel I beschrijft 4 systematische literatuurstudies naar de beschikbare kennis over 

hartaandoeningen na de behandeling voor kinderkanker. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een systematische literatuurstudie naar het voorkomen van en 

de risicofactoren op het ontwikkelen van subklinische hartschade veroorzaakt door 

anthracyclines bij ogenschijnlijk gezonde overlevenden van kinderkanker. We hebben 

25 studies geïncludeerd die de frequentie van subklinische hartschade ten gevolge van 

anthracyclines beschreven, deze wisselde sterk, van 0% tot 57%. Subklinische hartschade 

werd in de studies verschillend gedefinieerd, en er werden verschillende uitkomstmaten 

gebruikt, zoals een linker ventrikel verkortingsfractie (LVSF), een (nucleaire) ejectiefractie 

of de eindsystolische wandspanning. De meeste studies (n=15) gebruikten een abnormale 

LVSF als uitkomstmaat. De ondergrens van normaal varieerde in de studies tussen de 

28% en 30%. De vermeldde frequentie van een abnormale LVSF varieerde tussen 0% en 

39.2%. Gegevens betreffende risicofactoren werden in slechts 10 studies vermeld. De 

verschillen in het voorkomen kunnen deels verklaard worden door de verschillen in de 

uitkomstmaat, de verschillen tussen de bestudeerde groepen en de verschillen in dosis van 

de toegediende anthracyclines. 

Hoofdstuk 3 beschrijft een systematische literatuurstudie naar het vóórkomen en de 

risicofactoren van hartschade veroorzaakt door mitoxantrone. Dit is een aan anthracyclines 

verwant medicijn, waarvan gedacht wordt dat het minder hartschade zou kunnen 

Nederlandse samenvatting

229



Nederlandse samenvatting

geven. In onze studie hebben we 17 cohort studies geïncludeerd die het voorkomen van 

subklinische en klinische hartschade beschrijven na behandeling met mitoxantrone voor 

kinderkanker. Ook mitoxantrone blijkt hartschade te kunnen geven; de gemelde incidentie 

voor klinisch hartfalen veroorzaakt door mitoxantrone varieerde van 0% tot 6.7% en voor 

subklinische hartschade tussen 0% en 80%. Precieze risicofactoren bleven onduidelijk. 

Geen enkele studie maakte een directe vergelijking tussen mitoxantrone en anthracyclines. 

Geconcludeerd kan worden dat mitoxantrone hartschade kan veroorzaken, maar of dit 

meer of minder is dan door anthracyclines is vooralsnog onduidelijk.

In hoofdstuk 4 wordt een systematische literatuurstudie beschreven naar het voorkomen 

van en de risicofactoren op het ontwikkelen van hartschade door radiotherapie waarbij het 

hart in het bestralingsveld heeft gelegen. We hebben 14 studies geïncludeerd waarvan er 

10 studies klinische hartaandoeningen en 11 studies gevallen van overlijden ten gevolge 

van een hartaandoening beschrijven. De studies rapporteerden verschillende frequenties 

van voorkomen van verschillende klinische hartaandoeningen, variërend van 0.3% tot 

22.8%. Geen enkele studie vergeleek dit met het voorkomen van deze hartaandoeningen 

bij de normale bevolking. Vier studies bij overlevenden van de ziekte van Hodgkin lieten 

een 22 tot 68 keer verhoogde sterftekans zien in vergelijking met de normale bevolking. 

Geconcludeerd kan worden dat het risico op het ontwikkelen van een symptomatische 

hartaandoening, en de kans om daaraan te overlijden verhoogd is na radiotherapie waarbij 

het hart in het bestralingsveld heeft gelegen. De precieze incidentie en risicofactoren van 

zowel asymptomatische en symptomatische hartaandoeningen na radiotherapie waarbij 

het hart in het bestralingsveld heeft gelegen, zijn nog onduidelijk. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een Cochrane systematische literatuurstudie naar één van de 

mogelijke strategieën om hartschade door anthracyclines te voorkomen of te verminderen, 

namelijk het gebruik van verschillende doseringsschema’s van anthracyclines. Er is gekeken 

naar verschillende infusieduren en verschillende piekdoses, gedefinieerd als de maximale 

dosis die patiënten in één week ontvingen. We hebben zeven gerandomiseerde studies 

(RCTs) geïdentificeerd die een verschillende infusieduur beschrijven. De meta-analyse liet 

een lagere frequentie van klinisch hartfalen bij een infusie duur van zes uur of langer 

zien vergeleken met een bolus infuus. De meeste patiënten in deze studies waren 

echter volwassenen met solide tumoren. Een subklinisch verminderde hartfunctie werd 

onderzocht in drie studies bij kinderen behandeld voor leukemie, waarvan de meta-analyse 

van twee studies geen significante verschillen liet zien tussen een infusieduur van zes uur 

of langer en een bolus infuus. Voor verschillende piekdoses werden er vier RCTs gevonden; 

twee studies onderzochten het verschil tussen een doxorubicine piekdosis van minder dan 

60 mg/m2 in vergelijking met 60 mg/m2 of meer, één studie beschreef het verschil tussen 

een epirubicine piekdosis van 83 mg/m2 en van 110 mg/m2 en één studie het verschil 

tussen een liposomale doxorubicine piekdosis van 25 mg/m2 versus 50 mg/m2. In geen van 
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de studies werd een significant verschil in het optreden van klinisch hartfalen gevonden. 

Al deze studies betroffen volwassenen met solide tumoren. Geconcludeerd kan worden 

dat een anthracycline infusieduur van zes uur of langer het risico op het ontwikkelen 

van klinisch hartfalen verminderd en mogelijk ook het ontwikkelen van een subklinisch 

verminderde hartfunctie, echter bij kinderen blijft dit nog onvoldoende onderzocht. Een 

lagere piekdosis bij volwassenen gaf geen verschil in het ontwikkelen van hartschade aan, 

er zijn echter geen studies naar het effect van piekdosis bij kinderen met kanker.

In deel II presenteren we de resultaten van vier verschillende studies die wij hebben 

uitgevoerd in het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum (EKZ/AMC) 

cohort van 5-jaars overlevenden van kinderkanker om antwoord te geven op een 

aantal lacunes in kennis betreffende hartschade veroorzaakt door anthracyclines en/of 

radiotherapie waarbij het hart in het bestralingsveld heeft gelegen. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een cohort studie bij ogenschijnlijk gezonde 

jongvolwassen overlevenden van kinderkanker die behandeld waren met potentieel voor 

het hart schadelijke therapieën en onze Polikliniek Late Effecten Kindertumoren bezochten. 

Ze ondergingen een echo van het hart waarbij de hartfunctie werd vastgesteld door 

middel van het meten van de LVSF. Van de 601 potentiële patiënten ondergingen 525 

(87%) een echo van het hart, waarvan er 514 van goede kwaliteit waren. Een subklinisch 

verminderde hartfunctie, gedefinieerd als een LVSF <30% zonder klachten passend bij 

klinisch hartfalen, werd geconstateerd bij 139 overlevenden (27%) na een gemiddelde 

follow-up van bijna 16 jaar. De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een 

verminderde hartfunctie waren jongere leeftijd bij diagnose, een hogere cumulatieve dosis 

anthracyclines en radiotherapie op de borstkas. In tegenstelling tot andere onderzoeken 

vonden wij geen aanwijzingen dat het vrouwelijk geslacht of hoge dosis ifosfamide of 

cyclofosfamide het risico op een verminderde hartfunctie verhoogden. Bij correctie van de 

cumulatieve dosis voor tumor effectiviteit bleek epirubicine even schadelijk voor het hart 

als doxorubicine, daunorubicine lijkt minder hartschade te geven.

In hoofdstuk 7 wordt het risico op het ontwikkelen van klinisch relevante hartklepafwijkingen 

en bijbehorende risicofactoren onderzocht bij 545 jongvolwassenen behandeld met 

anthracyclines en/of radiotherapie waarbij het hart in het bestralingsveld heeft gelegen. 

Alle vier hartkleppen, te weten de aortaklep, de mitralisklep, de tricupidalisklep en de 

pulmonalisklep, werden beoordeeld met een echo van het hart. Er werden 225 afwijkende 

hartkleppen gevonden bij 169 overlevenden (31%) na een gemiddelde follow-up van 

bijna 15 jaar. De meest voorkomende klepafwijkingen waren tricuspidalisklepafwijkingen 

(N=119; 21.8%) en mitralisklepafwijkingen (N=73; 13.4%). Belangrijkste risicofactoren 

voor het ontwikkelen van een hartklepafwijking waren een hogere cumulatieve dosis 

radiotherapie, aangeboren hartafwijkingen en specifieke radiotherapievelden, te weten 
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op de borstkas en totale lichaamsbestraling. Anthracyclines verhoogden het risico op het 

ontwikkelen van een klepafwijking niet. 

De cohort studie die in hoofdstuk 8 gepresenteerd wordt laat het risico op het ontwikkelen 

van een klinische hartaandoening (klinisch hartfalen, hartinfarct, ernstige hartklepafwijking 

of een ernstige hartritmestoornis) in ons hele cohort van 1362 5-jaars overlevenden van 

kinderkanker zien. In totaal waren er 50 ernstige hartaandoeningen bij 42 overlevenden, 

onder wie 27 patiënten met klinisch hartfalen, na een gemiddelde follow-up van 18.6 

jaar. Na 30 jaar was het risico op het ontwikkelen van een ernstige hartaandoening het 

hoogst in de groep behandeld met zowel anthracyclines als radiotherapie waarbij het hart 

in het bestralingsveld had gelegen (typespecifieke cumulatieve incidentie 12.6%, 95% 

betrouwbaarheidsinterval 4.3-20.3); dat betekent dat 1 op de 8 overlevenden behandeld 

met deze beide therapieën het risico loopt een ernstige hartaandoening te ontwikkelen na 

30 jaar. Voor anthracyclines alleen was dit 7.3% (95% betrouwbaarheidsinterval 3.8-10.7) 

en voor radiotherapie alleen 4.0% (95% betrouwbaarheidsinterval 0.5-7.4). Daarnaast 

hebben we een exponentiële relatie tussen zowel de cumulatieve dosis van anthracyclines 

als radiotherapie en het risico op het ontwikkelen van een ernstige hartaandoening 

aangetoond.

In hoofdstuk 9 beschrijven we een onderzoek bij 53 vrouwelijke overlevenden van 

kinderkanker die 1 of meer kinderen hebben gekregen en allen behandeld waren met 

anthracyclines. Rondom zwangerschap en bevalling was er sprake van een laag risico op 

het ontwikkelen van klinisch hartfalen; geen van de onderzochte vrouwen ontwikkelde 

klinisch hartfalen. Statistische analyse liet echter zien dat het daadwerkelijke risico 5.7% 

zou kunnen zijn. Risicofactoren of het voorkomen van een subklinisch verminderde 

hartfunctie konden niet worden onderzocht. 

CONCLUSIES
Onze studies hebben implicaties voor vervolgstudies en voor de zorg voor kinderen met 

kanker en overlevenden van kinderkanker. We hebben meer inzicht gegeven in de kennis 

betreffende late hartschade tengevolge van de behandeling met anthracyclines en/of 

radiotherapie waarbij het hart in het bestralingsveld heeft gelegen. 

Meer onderzoek van goede kwaliteit is nodig om bijvoorbeeld genetische factoren voor 

het ontwikkelen van hartschade te ontdekken; de rol van andere chemotherapie zoals 

hoge dosis cyclofosfamide, ifosfamide, vincristine en cisplatin te onderzoeken; de rol van 

een eventuele interactie tussen anthracycline dosis en radiotherapie dosis te onderzoeken; 

de precieze rol van leeftijd bij diagnose en geslacht te onderzoeken; de rol van algemene 
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risicofactoren voor hart- en vaatziekten te onderzoeken en niet in de laatste plaats het 

verloop van een subklinisch verminderde hartfunctie of klepafwijking in de tijd te vervolgen.

Overlevenden en professionals moeten zich bewust zijn van het risico dat een overlevende 

een hartaandoening kan ontwikkelen na behandeling voor kinderkanker. Overlevenden 

van kinderkanker moeten geïndividualiseerde follow-up krijgen om hartschade in een 

vroeg stadium op te sporen om eventuele achteruitgang van hartfunctie te voorkomen en 

kwaliteit van leven te behouden of te verbeteren. Counseling van de individuele overlevende 

over de voor- en nadelen van screening en een gezonde levensstijl zijn eveneens belangrijk.

Sinds 2010 zijn er in Nederland evidence-based richtlijnen voor de follow-up na 

behandeling voor kinderkanker (zie http://www.skion.nl/bestanden/richtlijn_follow-up_

na_kinderkanker). Ze zijn ontwikkeld door de Taakgroep LAnge TERmijn Effecten na 

kinderkanker van de Stichting Kinder Oncologie Nederland (SKION LATER). Elk Nederlands 

ziekenhuis met een kinderoncologische afdeling of een beenmergtransplantatie centrum 

heeft een LATER-polikliniek waar de zorg voor de overlevende van kinderkanker volgens 

deze richtlijn wordt geleverd.

De richtlijn voor screening na anthracyclines en/of radiotherapie waarbij het hart in het 

bestralingsveld heeft gelegen bestaat uit follow-up door middel van een echo van het 

hart met tijdsintervallen, afhankelijk van de specifieke behandeling die een overlevende 

gekregen heeft. 
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