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Een tumor predispositie syndroom kan gedefinieerd worden als een combinatie van 

kenmerken (in het uiterlijk, in de voorgeschiedenis, tumor, of familiegeschiedenis van een 

patiënt), met een gemeenschappelijke oorzaak, die leidt tot een verhoogde kwetsbaarheid 

tot het ontwikkelen van kanker.  In essentie is kanker een genetische ziekte. Er zijn meerdere 

(epi)genetische veranderingen nodig voor een cel (en zijn nageslacht) verandert in een 

kankercel. Dit proces bestaat uit een aantal stappen, waarin verandering van activiteit 

van diverse genen leidt tot overleven, prolifereren en dissemineren (uitzaaien) van een 

populatie kankercellen. In het geval van een tumor predispositie syndroom, maakt een 

verandering in een kanker predispositie gen (bijvoorbeeld een oncogen, tumor-suppressie 

gen of stabiliteitsgen) iemand meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van kanker. In een 

predispositie syndroom leidt een verandering in een gen tot een veranderd fenotype van het 

individu (geheel aan uiterlijke kenmerken) aan de ene kant en een verhoogde kwetsbaarheid 

voor het ontwikkelen van kanker van dit individu aan de andere kant.

Het is belangrijk een tumor predispositie syndroom te herkennen bij een kind met kanker, 

omdat het gevolgen kan hebben voor de behandeling en omdat het noodzakelijk is om een 

kind optimale zorg te verlenen. Ten eerste maakt het herkennen van een tumor predispositie 

syndroom dat je een kind intensiever zou willen controleren op het opnieuw optreden van 

kanker. Als kanker in een vroeg stadium wordt gedetecteerd heeft dat over het algemeen 

een gunstig effect op de prognose en daarmee kan het levensreddend zijn. Ten tweede 

kan het herkennen van een tumor predispositie syndroom leiden tot pre-symptomatische 

identificatie van andere familieleden die misschien ook een verhoogd risico hebben op 

het krijgen van kanker en hierdoor ook gecontroleerd kunnen worden. Ten derde vereisen 

sommige syndroom-geassocieerde tumoren een specifieke behandeling. Ten vierde kan 

kennis van een onderliggend syndroom bij een kind bijdragen aan betere zorg voor de 

niet-kanker gerelateerde manifestaties van een syndroom. Het kennen van de oorzaak van 

kanker op de kinderleeftijd kan bijdragen aan het begrip en de acceptatie van de ziekte. 

Soms kan het helpen een betere voorspelling  te doen over de herhalingskans en prognose 

van de kanker. 

Als laatste kan het herkennen van en leren over tumor predispositie syndromen onze kennis 

van de normale ontwikkeling en pathofysiologie van kanker verbeteren.

Hoewel we weten dat ook omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in het krijgen van 

kanker, lijkt dit bij kinderen met kanker minder te spelen. Immers, kinderen zijn nog jong 

en hebben doorgaans nog weinig blootstelling gehad aan mogelijke kankerverwekkende 

omgevingsfactoren.

In de studie van dr. Merks en collega’s zijn 1073 kinderen die kanker hadden of hadden gehad 

onderzocht door middel van een lichamelijk onderzoek, gericht op uiterlijke kenmerken. De 

uitkomsten hiervan werden vergeleken met  de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek 

van 1007 gezonde schoolkinderen. Uit dit onderzoek bleek dat bij kinderen met kanker vaker 

sprake is van een syndroom dan bij gezonde kinderen. Namelijk, in meer dan 7% van de 

kinderen met kanker werd een syndroom vastgesteld of vermoed (diagnose in 3.9%, sterk 
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vermoeden op syndroom bij 3.3%), ten opzichte van 1% bij de gezonde schoolkinderen. 

Daarnaast werd er een verhoogde incidentie van bijzondere uiterlijke kenmerken gezien. 

Door middel van statistische analyse werden er vier patronen van uiterlijke kenmerken 

gevonden bij de kinderen met kanker, die in combinatie met elkaar significant vaker voor 

kwamen bij kinderen met kanker dan bij de gezonde schoolkinderen. Deze patronen 

werden genoemd naar hun belangrijkste kenmerken: ‘blepharophimosis (BP) patroon‘, 

‘epicanthusplooi  (epicanthal folds, EF) patroon‘, asymmetrische onderste extremiteiten 

(asymmetric lower limbs, LLA) patroon‘ en ‘Sydney plooien (Sydney creases, SC) patroon‘. 

De patiënten die voldeden aan de criteria voor een van deze 4 patronen van uiterlijke 

kenmerken vormden de basis voor het cohort wat bestudeerd werd in Hoofdstuk 3, 4 en 6 

van dit proefschrift.

De doelen van dit proefschrift waren:

1. Het identificeren van de structurele genoomvariaties die de vier patronen van 

samen-voorkomende uiterlijke kenmerken zouden kunnen verklaren

2. Het verder karakteriseren van de uiterlijke kenmerken bij patiënten die voldoen aan de 

criteria van een van de vier patronen van samen-voorkomende  uiterlijke kenmerken met 

behulp van 3D fotografie en de toegevoegde waarde bepalen van 3D fotografie in het 

karakteriseren van uiterlijke gelaatskenmerken

3. Het ontwikkelen van een screeningsinstrument voor bekende tumor predispositie 

syndromen

Hoofdstuk 2  illustreert het klinische probleem en potentiële moeilijkheden bij het in 

verband brengen van een bepaalde tumor met een bekend tumor predispositie syndroom. 

Er werd een casus beschreven van een kind met moleculair bewezen PTEN hamartoma 

tumor syndroom (PHTS) en het Gorham-Stout fenomeen (GSP). PHTS  is een verzamelnaam 

voor een groep syndromen die veroorzaakt worden door een mutatie in het PTEN gen. GSP 

is een zeldzame aandoening waarbij er proliferatie van vasculaire structuren (lymfatische 

malformatie) in botweefsel plaatsvindt, wat leidt tot progressieve osteolyse (botafbraak). 

De casus beschreef een 1-jarige jongen met PHTS en GSP. De klinische en familiegegevens, 

alsmede de moleculaire en pathologische onderzoeken werden beschreven. Gorham-Stout 

fenomeen werd niet eerder gerapporteerd in een patiënt met een mutatie in het PTEN 

gen. Er werd verondersteld dat de PTEN mutatie de eerste van twee of meer stappen in 

de ongebreidelde groei van lymfatische malformatie in de patiënt was. Bijkomende (epi)

genetische  of omgevingsfactoren in de kiembaan- of lichaamscellen zouden hebben 

kunnen geleid tot dit ernstige en uiteindelijk fatale beeld in deze patiënt.
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Deel I. Genetische aspecten van tumor predispositie syndro-
men bij kinderen met kanker

In Deel I van dit proefschrift was het doel de structurele genoomvariaties (inversies, 

translocaties, microdeleties en/of microduplicaties) bij patiënten met een van de vier 

patronen van samen-voorkomende uiterlijke kenmerken (indicatief voor nieuwe tumor 

predispositie syndromen) te beschrijven. 

In Hoofdstuk 3 werd een overervende inversie van chromosoom 15 inv(15)(q25q26) 

geïdentificeerd in een patiënt van het LLA-patroon. Karakterisering van de genen in de 

breukpunten maakte het onwaarschijnlijk dat deze inversie het fenotype en tumor in deze 

patiënt verklaart. Ook werd een overervende duplicatie met betrokkenheid van het BCL9 

gen geïdentificeerd in een patiënt met een Burkitt lymfoom. Een geërfde duplicatie met 

betrokkenheid van  het PCM1 gen werd geïdentificeerd in een patiënt met pre-B-ALL. Beide 

patiënten voldeden aan het EF-patroon. Een geërfde deletie met betrokkenheid van het 

TRA@ gen werd geïdentificeerd in twee patiënten van het BP-patroon, gediagnostiseerd 

met respectievelijk een rhabdomyosarcoom en pre-B-ALL. We veronderstellen dat de 

geïdentificeerde structurele genoomvariaties een zogenaamd ‘susceptibiliteits locus’ zijn; 

het dragen van deze structurele genoomvariatie kan een individu meer kwetsbaar maken 

voor het ontwikkelen van kanker, maar er zijn nog andere factoren nodig om daadwerkelijk 

een vorm van kanker te ontwikkelen. 

Deel II. Fenotypische aspecten van tumor predispositie syn-
dromen bij kinderen met kanker

In Deel II van dit proefschrift was het doel het verder karakteriseren van de uiterlijke 

kenmerken bij patiënten die voldoen aan de criteria van een van de vier patronen van 

samen-voorkomende  uiterlijke kenmerken met behulp van 3D fotografie en het bepalen 

van de toegevoegde waarde van 3D fotografie in het karakteriseren van uiterlijke 

gelaatskenmerken.

Oorspronkelijk werd er een gecombineerde, Engels-Nederlandse controlegroep gebruikt 

in de 3D analyses. Om te testen of het gebruiken van een dergelijke gecombineerde 

controlegroep geoorloofd was, werd in Hoofdstuk 4 3D fotografie gebruikt om de verschillen 

in gelaatsvorm en –kenmerken te beschrijven. Er werden significante verschillen gevonden 

in gelaatsvorm en – kenmerken tussen deze twee Europese kaukasische populaties met 

aan elkaar gerelateerde fylogenetische oorsprong en geografische ligging. De verschillen 

tussen de gemiddelde gezichtsvorm van Engelse en Nederlandse controlepersonen 

werden gevisualiseerd in dynamische animaties (dynamic morphs) en in kleurcodering 

(signature heat maps). Verder werden de significante verschillen gekwantificeerd met 

zowel conventionele antropometrie (uitgevoerd op de 3D foto’s) en geavanceerde 3D 
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modelleringstechnieken (dense surface modelling techniques). De resultaten toonden 

dat Nederlandse vrouwen gemiddeld genomen een significant langer en breder gezicht 

hadden dan de Engelse vrouwen. Ook was bij Nederlandse vrouwen de ooglidspleetlengte 

en neusbreedte significant groter, hun neusruglengte en bovenste deel van het gezicht 

waren significant kleiner en zij toonden meer anteversie van de nares. In het bijzonder lieten 

de verschillen in neusmorfologie zien dat de neus van Nederlandse vrouwen gemiddeld 

gezien korter en meer naar boven gekeerd is vergeleken met Engelse vrouwen. Nederlandse 

mannen hadden geen significant langer gezicht dan Engelse mannen, ondanks hun grotere 

lichaamslengte. De neusruglengte relatief tot de gezichtslengte was bij Nederlandse 

mannen significant kleiner dan bij Engelse mannen. Nederlandse mannen hadden een 

langere ooglidspleetlengte relatief tot gezichtslengte dan Engelse mannen. Verschillen in 

gelaatsvorm en -kenmerken zijn een belangrijke determinant van fenotype variatie in de 

mens. Craniofaciale ontwikkeling is een complex proces wat bepaald wordt door genetische 

regulatie en genetische varianten beïnvloeden gelaatsvorm en -kenmerken in de populatie. 

Daarmee weerspiegelen verschillen in gelaatsvorm en -kenmerken genetische verschillen 

tussen populaties. Andere studies toonden aan dat genetische variaties de variatie in 

gelaatsvorm en -kenmerken beïnvloeden.  Hiermee dient rekening gehouden te worden 

in genotype-fenotype correlatie studies. Op basis van de bevindingen uit de studie werd 

aanbevolen dat in dergelijke studies de controlepersonen uit dezelfde populatie geworven 

dienen te worden als de populatie die onderwerp van studie is.

In Hoofdstuk 5 werd bij kinderen met kanker, die aan een van de vier patronen van 

samen-voorkomende uiterlijke kenmerken voldoen, de toegevoegde waarde van 3D analyse 

bij het beschrijven van gelaatskenmerken bestudeerd. Ten eerste werd het verschil in faciale 

dysmorfie tussen personen die kanker kregen als kind en gezonde controles getoond op 

een objectieve en kwantitatieve manier. Ook werd getoond dat in de groep van personen 

die kanker kregen als kind een gelokaliseerde regio rond de malae meer overeenkomst 

vertoont in dysmorfie dan bij controles. Tevens werd geïllustreerd dat deze regio meer 

dysmorfie toont in de groep van personen die kanker kregen als kind dan bij de controles. 

Verder werd aangetoond dat er de groep van personen die kanker kregen als kind meer 

asymmetrie in het gelaat was dan bij de controles. Voor deze resultaten is gekeken naar 

zogenaamde oppervlakte vormverschillen (surface shape differences). Deze hadden niet 

gedetecteerd kunnen worden wanneer de analyses beperkt zouden zijn gebleven tot 

eenvoudige lineaire of angulaire metingen, zoals gebruikt wordt bij handmatig verkregen 

antropometrische data en data afgeleid van landmarks aangebracht op 2D foto’s. 

Daarom werd geconcludeerd dat 3D morphometrische analyse van een relatief kleine 

heterogene populatie (in dit geval patiëntengroep) kan bijdragen aan het verder definiëren 

van gelaatsvorm en -kenmerken in een specifieke groep personen, die te subtiel zijn om met 

conventionele klinische en antropometrische benaderingen te identificeren en kwantificeren.
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In Hoofdstuk 6 werd een overzicht gegeven van de klinische en moleculaire aspecten 

van syndromen geassocieerd met hersentumoren bij kinderen. Dit zou kunnen bijdragen 

aan een betere herkenning van syndromen bij kinderen met een hersentumor en aan het  

eerdere diagnosticeren van hersentumoren bij kinderen met syndromen. Hersentumoren 

komen meestal voor bij volwassenen. Als een hersentumor ontstaat bij een kind speelt 

er mogelijk een genetische predispositie. Een   dergelijk tumor predispositie syndroom 

gaat doorgaans gepaard met andere verschijnselen en symptomen. In dit overzichtsartikel 

werden de voornaamste typen hersentumoren die voorkomen bij kinderen en de 

verschillende syndromen die bekend gerelateerd zijn aan deze tumoren beschreven. 

De meest voorkomende tumor predispositie syndromen met een grote kans op het 

ontwikkelen van een hersentumor werden besproken. Van elk van deze entiteiten werden 

korte beschrijvingen van de voornaamste manifestaties  en geassocieerde hersentumoren 

gegeven. Ook werden de valkuilen bij het stellen van een klinische en moleculaire diagnose 

en de consequenties van het diagnosticeren van een tumor predispositie syndroom voor 

familieleden beschreven.

Deel III. Screening aspecten van tumor predispositie syndro-
men bij kinderen met kanker

In Deel III van dit proefschrift was het doel een screenings instrument te ontwikkelen voor 

bekende tumor predispositie syndromen bij kinderen met kanker

 .

Het herkennen van tumor predispositie syndromen bij kinderen met kanker is essentieel om 

optimale zorg aan het kind te kunnen verlenen. Het screeningsinstrument wat ontwikkeld 

werd heeft als doel tumor predispositie syndromen bij kinderen met kanker te herkennen 

en zo de betrokken artsen te ondersteunen in hun zorg voor een kind met kanker. Het 

complete screeningsinstrument bestaat uit een gestandaardiseerde serie (2D en 3D) foto’s 

van de patiënt en een screeningformulier waarop gevraagd wordt naar uiterlijke kenmerken 

die niet zichtbaar zijn op de foto’s, medische voorgeschiedenis en familiegeschiedenis van 

de patiënt. De ontwikkeling van het screeningformulier door middel van een internationaal 

georganiseerd tweetraps Delphi proces werd beschreven. In het Delphi proces werden 49 

manifestaties (uiterlijke kenmerken) geïdentificeerd die bijdragen aan de diagnose van een 

tumor predispositie syndroom en deze werden opgenomen in het screeningformulier. In 

de eerste validatie werden 10 kinderen met kanker, die onder behandeling in een ander 

centrum waren, geïncludeerd. Van twee klinisch genetici die het screeningsinstrument 

gebruikten werd het klinische oordeel om een patiënt wel of niet te verwijzen voor een 

volledige evaluatie door een klinisch geneticus en de reden van verwijzing geregistreerd 

en vergeleken met het oordeel van een klinisch geneticus die een patiënt zag volgens een 

routinematig volgens en klinisch geneticus consult.
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In deze eerste validatie werd gedemonstreerd dat alle patiënten suspect voor het hebben van 

een tumor predispositie syndroom werden herkend. Er was een uitstekende correlatie van 

de indicaties voor verwijzing bij de beoordeling door middel van het screeningsinstrument 

en beoordeling volgens de ‘Gouden Standaard’ (persoonlijke volledige evaluatie door een 

ervaren klinisch geneticus). Ook kwamen de uitspraken ten aanzien van wel of niet verwijzen 

goed overeen tussen de twee klinisch genetici die de patiënten beoordeelden door middel 

van het screeningsinstrument, ondanks hun verschillende specialisatie (dysmorfologie 

versus oncogenetica). 

We erkennen dat het validatiecohort te klein was om implementatie van het 

screeningsinstrument in de kliniek te rechtvaardigen. De optimale validatie van het 

instrument zou een vergelijkende prospectieve studie zijn in een cohort van nieuw 

gediagnostiseerde kinderen met kanker. Het aantal verwijzingen en de redenen van 

verwijzing voor een volledige klinisch genetische evaluatie naar aanleiding van evaluatie 

door middel van het screeningsinstrument zouden dan vergeleken kunnen worden met een 

standaard persoonlijke volledige evaluatie door een ervaren klinisch geneticus (‘Gouden 

Standaard’). Een dergelijke prospectieve studie waarin de uitvoerbaarheid en validiteit 

van het uiteindelijke screeningsinstrument bepaald worden, is nodig om de diagnostische 

waarde van het screeningsinstrument te bepalen ; deze studie wordt momenteel opgezet. 
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