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Chapter 26: Nederlandse samenvatting 
 
Dit proefschrift bestaat uit drie gedeeltes, welke stuk voor stuk worden geïntroduceerd in hoofdstuk 
één. Het eerste deel van dit proefschrift, welke hoofdstukken twee tot en met acht bevat, gaat over 
de rol van mutaties in de genen die coderen voor de enzymen isocitraat dehydrogenase 1 (IDH1) en 
isocitraat dehydrogenase 2 (IDH2). Deze mutaties komen voor in een aantal soorten kanker, zoals 
glioblastomen (hersentumoren), acute myeloïde leukemie (bloedkanker), cholangiocarcinomen 
(galwegtumoren) en chondrosarcomen (kraakbeentumoren). In hoofdstuk twee schetsen wij een 
algemene introductie van deze mutaties en hun rol in de biologie van een kankercel. In hoofdstukken 
drie, vijf en zes beschrijven we op welke manier de stofwisseling in hersentumorcellen met een 
IDH1/2-mutatie verschilt van die van hersentumorcellen zonder IDH1/2-mutatie met behulp van een 
methodologie die wordt beschreven in hoofdstuk vier. Ook wordt in deze hoofdstukken beschreven 
hoe geneesmiddelen die momenteel voor andere ziekten worden gebruikt, zoals metformine (een 
medicijn voor suikerziekte) en chloroquine (een medicijn voor malaria), mogelijk effectief zijn in de 
behandeling van hersentumoren met een IDH1/2-mutatie, omdat deze geneesmiddelen de 
stofwisseling van deze tumoren kunnen afemmen. In hoofdstuk zeven wordt een studie beschreven 
waarin wij hebben getest of dit ook zo is in kraakbeentumoren maar dit blijkt niet zo te zijn, mogelijk 
vanwege verschillen in de biologie tussen kraakbeentumoren enerzijds en andere typen tumoren die 
frequent gemuteerd zijn in IDH1/2 anderszijds. In hoofdstuk acht wordt een studieprotocol 
beschreven waarmee wij in patiënten onderzoeken of de eerder genoemde combinatie van 
metformine en chloroquine werkzaam is in patiënten met een tumor met een IDH1/2-mutatie. 
 
Het tweede deel van het proefschrift, welke hoofdstukken negen tot en met vijftien bevat, gaat 
over de rol van IDH1/2-mutaties in kankercellen die chemotherapie of bestraling ondergaan, zoals 
geïntroduceerd wordt in hoofdstuk negen. Studies die wij in hoofdstukken tien, elf en twaalf 
beschrijven laten zien dat de prognose van een patiënt met IDH1/2-gemuteerde leukemie slechter is 
dan de prognose van een patiënt met dezelfde type leukemie, maar dan zonder IDH1/2-mutatie. Aan 
de andere kant is de prognose van een patiënt met een hersentumor met IDH1/2-mutatie juist beter 
dan die van een patiënt met een hersentumor zonder IDH1/2-mutatie. Deze resultaten hebben ons 
bewogen tot de studies die beschreven worden in de daaropvolgende hoofdstukken. In hoofdstuk 
dertien beschrijven we een studie waarin we een mogelijke reden hiervoor vonden, namelijk dat een 
IDH1/2-mutatie in hersentumorcellen ervoor zorgt dat deze cellen vatbaarder zijn voor bestraling. 
Op deze manier kan deze vatbaarheid op celniveau zich vertalen in een verbeterde overleving van 
een hersentumorpatiënt die bestraald is geweest. Ook laten we zien dat gelijktijdige behandeling van 
een hersentumor met bestraling en een geneesmiddel dat de IDH1/2-mutatie remt juist nadelig is, 
omdat hersentumorcellen door de remmer ongevoeliger worden voor bestraling. In hoofdstuk 
veertien beschrijven wij een studie die laat zien hoe IDH1/2-mutaties ervoor zorgen dat 
leukemiecellen vatbaar zijn voor een relatief nieuw type van kankergeneesmiddelen genaamd PARP-
remmers. In hoofdstuk vijftien geven wij extra bewijsvoering voor onze hypothese dat IDH1/2-
mutaties leukemiecellen gevoelig maken voor chemotherapie en bestraling. Deze resultaten komen 
voort uit een vergelijkende studie naar het voorkomen van IDH1/2-mutaties in leukemie welke is 
ontstaan zonder blootstelling aan chemotherapie of bestaling en leukemie welke is ontstaan na 
blootstelling aan chemotherapie of bestraling. IDH1/2-mutaties kwamen vooral in de eerste groep 
voor en juist niet in de tweede groep. 
 
In het derde deel van dit proefschrift, welke hoofdstukken zestien tot en met drieëntwintig bevat, 
worden vroege en late nadelige effecten van radiotherapie besproken. Het nadruk van dit deel ligt op 
de relatie tussen radiotherapie en het latere ontstaan van acute myeloïde leukemie of een voorloper 
daarvan genaamd myelodysplastisch syndroom. Wanneer een acute myeloïde leukemie of een 
myelodysplastisch syndroom bij een patiënt ontstaat nadat hij of zij is behandeld met chemotherapie 
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of bestraling voor een ander type kanker, wordt er gesproken over een therapiegerelateerde 
myeloïde nieuwvorming (t-MN). Acute myeloïde leukemie en het myelodysplastisch syndroom zijn 
in essentie ziekten van het beenmerg. Dit wordt in hoofdstuk zestien geïntroduceerd, waarin ook 
de rol van specifieke gebieden van het beenmerg, de stamcelniches, in het ontstaan van een t-MN 
wordt besproken. In hoofdstuk zeventien beschrijven wij een nieuwe techniek die wij hebben 
geprogrammeerd om het ontstaan van therapiegerelateerde kankers, zoals t-MN, te bestuderen in 
grote kankerregistraties zoals de Amerikaanse SEER-database. De studie die in dit hoofdstuk wordt 
beschreven dient vooral als validatie van dit programma. In hoofdstuk achttien en negentien 
beschrijven wij het gebruik van dit programma om aan te tonen dat patiënten die voor een 
laaggradige schildklierkanker met radioactief jodium werden behandeld een hogere kans hadden op 
het ontwikkelen van t-MN. Hoewel er geen klinisch bewijs is dat een behandeling met radioactief 
jodium effectief is bij patiënten met laaggradige schildklierkanker, is dit toch de standaardtherapie. 
Radioactief jodium wordt daarom frequent gegeven aan patiënten met een laaggradige 
schildklierkanker, mede omdat het algemeen aangenomen wordt dat de behandeling met radioactief 
jodium veilig is. Uit deze twee hoofdstukken blijkt echter dat dit niet veilig is, vanwege de hogere kans 
op een t-MN. In hoofdstuk twintig beschrijven we een studie waarin wij hebben gevonden dat 
patiënten die op jonge leeftijd (tussen de 15 en 39 jaar) zijn bestraald of met chemotherapie zijn 
behandeld voor kanker, sterk verhoogde risico's liepen op het ontwikkelen van t-MN, al waren de 
absolute risico's klein. In hoofdstuk eenentwintig beschrijven wij de relatie tussen de grootte van 
een borsttumor, de bestraling van deze tumor en de kans om later t-MN te ontwikkelen. De studie die 
wordt beschreven in hoofdstuk tweeëntwintig laat zien dat jonge patiënten vroeger, tot ongeveer 
het jaar 2000, een verhoogde kans hadden op het ontwikkelen van een glioom (hersentumor) na 
bestraling. Gelukkig blijkt ook uit deze studie dat dit tegenwoordig niet meer het geval is, 
vermoedelijk vanwege verbeterde bestralingstechnieken en bestralingsschema's. In hoofdstuk 
drieëntwintig beschrijven wij dat patiënten die bestraald werden voor een slokdarmtumor een 
hogere kans hebben om later te overlijden aan een hartkwaal. Bij het bestralen van een 
slokdarmtumor is het meestal onvermijdelijk om een gedeelte van het hart mee te bestralen en deze 
studie laat zien dat er op dit gebied nog winst te behalen valt.  
 
Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk vierentwintig, is een algemene, brede 
discussie over de verschillende onderwerpen van dit proefschrift.


