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Kanker bij kinderen is een zeldzame aandoening: in 2010 werden in Nederland 

598 kwaardaardige tumoren ontdekt bij kinderen en jongvolwassenen onder 

de 18 jaar. De overlevingskansen voor deze kinderen is de afgelopen 50 

jaar gelukkig sterk toegenomen: vijf  jaar na diagnose is tegenwoordig nog 

circa 80% van alle kinderen in leven. Desalniettemin heeft deze positieve 

ontwikkeling ook een keerzijde: veel behandelingen geven een verhoogd risico 

op gezondheidsproblemen, de zogeheten late effecten. Vijfenzeventig procent 

van alle overlevenden ontwikkelt ten minste één aandoening en 25% heeft ten 

minste 5 aandoeningen. Veertig procent van de overlevenden heeft tenminste 

één aandoening die ernstig/invaliderend of levensbedreigend genoemd kan 

worden. Van een aantal late effecten van kinderkanker is nog weinig bekend 

in de wetenschappelijke literatuur, zowel met het betrekking tot hoe vaak ze 

voorkomen (de prevalentie), als over de risicofactoren. 

Uit eerder onderzoek weten we dat overlevenden van kinderkanker vaak slecht op 

de hoogte zijn van hun ziektegeschiedenis, hun behandeling en in het bijzonder 

van de gezondheidsrisico’s die ze lopen door hun behandeling. Hoewel er 

verschillende logische verklaringen zijn voor dit kennisgebrek (o.a. jonge leeftijd 

bij diagnose en de lange periode van follow-up), kan dit voor survivors een grote 

barrière vormen tot het zoeken van de juiste zorg en tot hun deelname aan voor 

hun opgezette, gespecialiseerde follow-up- en screeningsprogramma’s. 

Het doel van dit proefschrift was dan ook tweeledig: ten eerste wilden we 

meer inzicht verkrijgen in de prevalentie en risicofactoren van twee specifieke 

late effecten: nierschade en verminderde lichaamsgroei. Ten tweede wilden 

we onderzoeken op welke manier je het beste een informatieve website kunt 

ontwikkelen en evalueren, in dit geval een website gericht op late effecten voor 

kinderkankeroverlevenden.

In Deel 1 van dit proefschrift beschrijven we een systematische literatuurstudie 

naar de beschikbare kennis over nierschade en drie cohort studies uitgevoerd 

in het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum Amsterdam (EKZ/

AMC) cohort van vijf-jaars overlevenden van kinderkanker die de Polikliniek Late 

Effecten Kindertumoren (PLEK) hebben bezocht. In deze studies hebben we 
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onderzocht hoe vaak nierschade en verminderde lichaamslengte voorkomen, 

wat de mogelijke risicofactoren voor deze late effecten zijn, en ook hoe het 

beloop van de nierfunctie is over de tijd.

In Hoofdstuk 2 beschrijven we een systematische literatuurstudie naar de 

prevalentie en de risicofactoren van nierschade en hypertensie bij overlevenden 

van kinderkanker die zijn behandeld met cisplatine, carboplatine, ifosfamide, 

radiotherapie op de nier en/of met een nefrectomie. We konden 57 studies 

includeren die voldeden aan alle inclusiecriteria. De methodologische kwaliteit 

van 48 van de 57 studies (84%) liet sterk te wensen over. De prevalentie van 

late nierschade varieerde sterk tussen de studies, van 0% tot 84%. Deze grote 

verschillen kunnen deels verklaard worden door verschillen in de gegeven 

(combinaties van) therapieën, variaties in de gebruikte uitkomstmaten en 

definities van uitkomstmaten en door verschillen in de methodologische 

kwaliteit van de studies. De glomerulaire filtratie snelheid (GFR) werd in 32 

van de 57 studies onderzocht, waarbij een verminderde GFR werd gevonden 

in 0% tot 50% van alle onderzochte overlevenden. Totale lichaamsbestraling 

(TBI), behandeling met aminoglycosides, behandeling met amfotericine B 

en behandeling met cyclosporine A  werden gerapporteerd als significante 

risicofactoren voor een verminderde GFR in multivariabele analyses, net als een 

oudere leeftijd tijdens de behandeling en een langere duur van follow-up. Eiwit 

in de urine (proteïnurie) werd onderzocht in 15/57 studies en werd gevonden bij 

0% tot 84% van alle onderzochte overlevenden. Geen enkele studie onderzocht 

risicofactoren voor proteïnurie met multivariabele analyse. Behandeling met 

cisplatine en carboplatine hielden beiden significant verband met een lager 

serum magnesium in multivariabele analyses. De prevalentie van een te laag 

serum magnesium varieerde tussen de 0% en de 29% in de zes studies die 

deze uitkomst onderzochten. Vijf studies onderzochten een laag serum fosfaat 

en vonden een lage prevalentie (0%-8%). De prevalentie van een verminderde 

tubulaire fosfaatreabsorptie lag desalniettemin een stuk hoger (0%-63% 

in 11/57 studies). Significante risicofactoren voor een verminderde tubulaire 

fosfaatreabsorptie waren een hogere cumulatieve ifosfamide dosis, gelijktijdige 

behandeling met cisplatine en ifosfamide en het ondergaan van een nefrectomie. 
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Hypertensie werd onderzocht in 22 van de 57 studies, waarbij een hoge bloeddruk 

voorkwam bij 0% tot 18% van alle overlevenden. Aangezien het merendeel van 

de geïncludeerde studies ernstige methodologische tekortkomingen had, is het 

van belang dat toekomstige studies zich richten op een goed studiedesign met 

complete datacollectie en follow-up. Studies dienen waar mogelijk multivariabele 

analysemethoden te gebruiken voor risicofactoranalyses om het risico op 

confounding te verminderen. Ook zou er op internationaal niveau consensus 

moeten worden bereikt over welke uitkomstmaten relevant zijn en welke 

uitkomstdefinities gehanteerd dienen te worden. Door de grote heterogeniteit 

zijn kunnen we geen uitspraken doen over de prevalentie en risicofactoren voor 

nierschade na kinderkanker.

Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een cohortstudie naar de prevalentie 

en risicofactoren van late effecten van de nieren in het gehele EKZ/AMC 

cohort van kinderkankeroverlevenden. Na een mediane periode van 12 jaar na 

de oorspronkelijke kinderkankerdiagnose bepaalden we bij 1442 overlevenden 

de glomerulaire filtratiesnelheid aan de hand van de creatinineconcentratie 

in het bloed, proteïnurie, serum magnesium, serum fosfaat en de bloeddruk. 

De meest voorkomende afwijkingen waren hoge bloeddruk  en proteïnurie 

met een prevalentie van respectievelijk 14.8% en 14.5%. Een verminderde 

GFR, gedefinieerd als een GFR < 90 ml/min/1.73m2, werd gevonden bij 62 

overlevenden (4.5%). In vergelijking met de algemene Nederlandse populatie 

kwam een hoge bloeddruk bij een aantal leeftijdsgroepen significant vaker voor 

bij kinderkankeroverlevenden. Uit multivariabele logistische regressieanalyses 

bleek dat behandeling met een nefrectomie, ifosfamide, cisplatine, carboplatine, 

hoge dosis cyclofosfamide het risico op nierafwijkingen verhoogde. Behandeling 

met hoge dosis methotrexaat leek op geen enkele uitkomstmaat van significant 

effect.

In Hoofdstuk 4 beschrijven we de resultaten van een studie naar het beloop 

van de glomerulaire functie in ons gehele cohort van kinderkankeroverlevenden. 

Aangezien uit de literatuur bekend is dat de GFR gedurende de levensloop 

langzaam maar zeker daalt, vroegen we ons af of deze daling verschillend zou 
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verlopen bij overlevenden van kinderkanker behandeld met en zonder potentieel 

schadelijke therapieën voor de nieren (ifosfamide, cisplatine, carboplatine, 

hoge dosis methotrexaat, hoge dosis cyclofosfamide, radiotherapie waarbij de 

nieren in het veld hebben gelegen en het hebben gehad van een nefrectomie). 

Hiervoor berekenden we de glomerulaire filtratiesnelheid aan de hand van de 

creatinineconcentratie in het bloed van 1404 overlevenden bij wie op meerdere 

tijdstippen bloed was afgenomen. In alle analyses werd vervolgens rekening 

gehouden met de samenhang van meerdere metingen binnen één overlevende. 

Overlevenden met potentieel schadelijke therapieën hadden een lagere GFR 

dan de overige overlevenden gedurende de gehele periode van follow-up (tot 35 

jaar na diagnose).  Bij alle overlevenden daalde de GFR over de tijd. Er leek echter 

geen significant verschil te zijn in de snelheid van die daling tussen overlevenden 

behandeld met en zonder voor de nieren schadelijke behandelingen. Desondanks 

zullen kinderen behandeld met ifosfamide, hoge dosis cisplatine en met een 

nefrectomie een risico lopen op het vroegtijdig ontwikkelen van chronisch 

nierfalen ten opzichte van overlevenden behandeld met andere therapieën, 

veroorzaakt door de initieel lagere GFR.

In Hoofdstuk 5 onderzochten we het risico op een te kleine lichaamslengte 

en bekeken we determinanten van lengte bij volwassen overlevenden van 

kinderkanker (≥18 jaar). Om goed te kunnen beoordelen of de lichaamslengte 

echt was beïnvloed door de gegeven behandelingen includeerden we alleen 

overlevenden waarvan we ook een betrouwbare lengtemeting hadden bij de 

initiële kinderkankerdiagnose. Zowel de lengte bij diagnose als de volwassen 

lengte werden omgezet naar standaarddeviatiescores (SDS) gebaseerd op de 

normaalwaardes van de Nederlandse bevolking, gecorrigeerd voor leeftijd, 

geslacht en periode van geboorte. Volwassen survivors waren zowel significant 

kleiner in vergelijking met hun meting bij diagnose als in vergelijking met de 

algemene Nederlandse bevolking. Een te kleine lichaamslengte, gedefinieerd als 

een lengte ≤-2 SDS, werd gevonden bij 51 van de 573 geïncludeerde overlevenden 

(8.9%). De belangrijkste determinant van zowel de uiteindelijke lengte als van 

een te kleine lichaamslengte was de lengte bij diagnose. In de multivariabele 

regressieanalyses vonden we verder dat totale lichaamsbestraling, bestraling 
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op het hoofd, bestraling op de wervelkolom en behandeling met anthracyclines 

significant verband hielden met een kleinere of te kleine lengte. Het krijgen van 

een hogere stralingsdosis zorgde voor een kleinere lengte en een verhoogde 

het risico op een klein statuur. Kinderen die behandeld worden met genoemde 

therapieën moeten gedurende hun follow-up op regelmatige basis gemonitord 

worden op groeiafwijkingen (lengte en gewicht), groeihormoondeficiëntie en de 

ontwikkeling van de puberteit, zodat waar nodig ingegrepen kan worden door 

kinderendocrinoloog.

In Deel 2 van dit proefschrift presenteren we de resultaten van drie studies met 

betrekking tot de ontwikkeling en evaluatie van een informatieve website over 

late effecten van kinderkanker en de daarmee gepaard gaande methodologie.

In Hoofdstuk 6 presenteren we de resultaten van een onderzoek naar de 

informatiebehoefte van overlevenden van kinderkanker en hun naaste 

familieleden. We vroegen 160 overlevenden en ouders van overlevenden om 

een vragenlijst in te vullen over hun ziektegeschiedenis, computergebruik, 

internetgebruik en hun wensen aangaande een mogelijk te ontwikkelen website 

over late effecten. Om een prioritering van content te kunnen opzetten vroegen 

we hen 22 mogelijke items over verschillende types informatie te beoordelen op 

een 5-punts Likert schaal lopend van “zeer onbelangrijk” (1) tot “zeer belangrijk” 

(5). Honderd en vijfenveertig respondenten stuurden de vragenlijst ingevuld 

terug (90.6%): 72 ouders van jonge overlevenden (<12 jaar), 49 volwassen 

overlevenden en 24 adolescente overlevenden (12-18 jaar). Bijna 30% van de 

respondenten zei onbeantwoorde vragen over late effecten te hebben na een 

bezoek aan hun arts. Hoewel de helft van de respondenten aangaf het internet 

als bron van gezondheidsinformatie te gebruiken, stelden slechts 15 dat ze 

online hadden gezocht naar informatie over late effecten. Van deze 15 konden 

slechts 3 respondenten de informatie vinden die zij zochten. Op de 22 items 

werd overwegend positief gereageerd: de mediane score op bijna alle items was 

“belangrijk” (4). Drie items werden als zeer belangrijk gekenmerkt: informatie 

over het herkennen van late effecten, gepersonaliseerde informatie over de 

behandeling van late effecten en informatie over zelfzorg met betrekking tot late 
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effecten. Op de vraag of de respondenten een website over late effecten zouden 

bezoeken antwoordden slechts 6 mensen negatief. Dit gegeven, samen met de 

hoge ratings voor bijna alle informatieve items duiden er op dat er een vraag 

bestaat naar meer informatie over late effecten onder kinderkankeroverlevenden 

en hun familie en dat aan die vraag voldaan zou kunnen worden met een website.

In Hoofdstuk 7 beschrijven we een beknopt en praktisch framework voor de 

ontwikkeling van informatieve patiëntenwebsites in het algemeen. Het nauwgezet 

en consequent betrekken van de eindgebruikers is essentieel bij de ontwikkeling 

en evaluatie van websites, ook wanneer deze gericht zijn op patiënten.  Het 

“Website Developmental Model for the Healthcare Consumer” (WDMHC) is een 

framework dat middels vier fases en meer dan vijftien stappen een handreiking 

biedt voor de te gebruiken methodes voor ontwikkeling en evaluatie van 

patiëntenwebsites. Voor veel ontwikkelingstrajecten van patiëntenwebsites zal 

dit framework echter te uitgebreid zijn en de implementatie ervan te duur. In het 

in dit hoofdstuk beschreven framework implementeren we een kleine subset van 

de methodes uit het WDMHC, waarbij we verwachtten dat de implementatie van 

deze subset voldoende houvast zou moeten bieden om alsnog een kwalitatief 

hoogwaardige en gebruiksvriendelijke informatieve website af te leveren gericht 

op een specifieke patiëntenpopulatie. Onze aanpak bestond uit een zes-staps 

benadering in drie fases: 1) analyse van de informatiebehoefte van de doelgroep 

(beschreven in hoofdstuk 6), het maken van mock-ups en het organiseren van 

een focusgroep; 2) ontwikkeling van een prototype website; 3) evaluatie van 

het prototype middels heuristische evaluatie (HE) en de ‘think aloud’-methode 

(TA). De HE werd uitgevoerd door drie zogeheten dubbel-experts, met expertise 

van zowel usability evaluaties als het kennisdomein van late effecten van 

kinderkanker, op basis van de tien heuristieken zoals ontwikkeld door Nielsen. 

Voor de TA nodigden we acht potentiële eindgebruikers uit om de website te 

testen aan de hand van drie uitgebreide scenario’s die alle functionaliteit van de 

website behelsden. 

Voor de eerste fase, de analyse van informatiebehoeftes, ondervroegen we 

145 potentiële gebruikers van de website naar hun informatiebehoeften, zoals 
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beschreven in Hoofdstuk 6. De resultaten van deze enquête leidden tot een 

gestructureerd en geprioriteerd document van systeemeisen. Samen met een 

eerste schets van de websitestructuur (mock-up) vormde dit document de input 

voor een focusgroep waar beide werden besproken en verfijnd. Na het bouwen 

van een website prototype (fase 2) werden zowel de HE als de TA gelijktijdig 

uitgevoerd (fase 3). De HE resulteerde in 29 unieke usability problemen, de TA 

vond er 11. Alle problemen met een grote mate van ernst voor het gebruik van 

het systeem werden door zowel de HE als de TA gevonden. De HE detecteerde 

vier extra problemen ten opzichte van de TA, die voornamelijk cosmetisch van 

aard waren. De TA vond twee additionele problemen ten opzichte van de HE, die 

beide betrekking hadden op de inhoud van de website. Concluderend kunnen 

we stellen dat door de continue betrokkenheid van eindgebruikers en dubbel-

experts gedurende het hele project we een website hebben opgeleverd die 

relatief weinig usability problemen opleverde bij het testen met eindgebruikers. 

Met de succesvolle implementatie van deze subset van het WDMHC bieden we 

ontwikkelaars een beknopt en praktisch toepasbaar kader voor de ontwikkeling 

van gezondheidszorgwebsites met een hoge gebruiksvriendelijkheid die zich 

richten op specifieke medische populaties.

Tenslotte beschrijven we in Hoofdstuk 8 de resultaten van de eindevaluatie van 

de SKION LATER website, waarin we onderzochten hoe potentiële gebruikers 

van de site de usability en de content beoordeelden en welke factoren van 

invloed waren op die beoordeling. Om dit doel te bereiken ontwikkelden we 

een vragenlijst waarin we naast patiëntkarakteristieken vroegen naar hoe 

respondenten omgaan met medische informatie en het nemen van medische 

besluiten (via de Medical Assessment of Decision Style vragenlijst), hoe zij de 

gebruiksvriendelijkheid van de website beoordeelden (via de System Usability 

Scale, SUS) en hoe zij de aangeboden informatie beoordeelden op zaken als 

begrijpelijkheid, relevantie, compleetheid en impact. We vroegen eerdere 

respondenten van de vragenlijst uit Hoofdstuk 6 de vragenlijst in te vullen, naast 

een aantal bezoekers van de late effecten polikliniek van het EKZ/AMC. Ook 

werden respondenten geworven via de website en het twitteraccount van de 

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). Achtennegentig respondenten 



276 | Nederlandse samenvatting

met een mediane leeftijd van 41 jaar vulden de vragenlijst compleet in. De 

gebruiksvriendelijkheid van de website scoorde gemiddelde 72.5 op een schaal 

van 0 tot 100, wat gezien kan worden als ruim voldoende. Ook de content werd 

als voldoende gekenmerkt. Via multivariabele analyses konden we echter geen 

factoren vinden die significant verband hielden met de beoordeling van de 

gebruiksvriendelijkheid en de content. Uit de kwalitatieve analyse van de losse 

opmerkingen bleek dat er onder hoger opgeleide respondenten behoefte was 

aan meer diepgaande en ook wetenschappelijke informatievoorziening op de 

LATER website. Ook wilden zij meer informatie met betrekking tot specifieke 

combinaties van therapieën en over het effect van therapiedoses op de latere 

klachten. Aangezien ook de wetenschap hier niet altijd een eenduidig antwoord 

op weet, zou er aan de informatie op de website een overzicht kunnen worden 

toegevoegd getiteld “Wat we wel weten / wat we niet weten”, waar beschikbare 

(wetenschappelijke) informatie op dezelfde manier kan worden samengevat 

als nu al het geval is in systematische literatuurstudies en evidence-based 

richtlijnen. Op deze manier kunnen overlevenden gedetailleerder voorgelicht 

worden over de risico’s die ze lopen door de behandeling die ze hebben gehad. 

Samenvattend hebben we in het eerste deel van dit proefschrift een aantal 

studies laten zien waaruit blijkt dat overlevenden van kinderkanker een 

verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van nierafwijkingen, hypertensie 

en een verminderde lichaamsgroei. Levenslange, regelmatige follow-up 

volgens op literatuur gebaseerde richtlijnen is voor deze overlevenden dan 

ook van groot belang voor de vroege opsporing van mogelijke late effecten en 

uiteindelijk voor het in stand houden van een goede kwaliteit van leven voor 

deze groep (ex-)patiënten. Hoewel de gepresenteerde studies nieuwe inzichten 

hebben gegeven met betrekking tot de prevalentie van en de risicofactoren 

voor nierschade, hypertensie en verminderde lichaamsgroei, blijkt ook dat er 

nog heel veel is dat we niet weten. Meer kwalitatief hoogwaardig onderzoek 

is nodig om duidelijkheid te verschaffen omtrent de risico’s die overlevenden 

lopen op gezondheidsproblemen. Toekomstige studies dienen waar mogelijk 

gebruik te maken van multivariabele analyse om de mogelijke vertekening door 

confounders te beperken, zouden uitkomsten moeten vergelijken in relatie tot de 
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desbetreffende uitkomst bij de initiële kankerdiagnose om een helderder beeld 

te krijgen over het effect van de behandeling en dienen het beloop van de late 

effecten over tijd te onderzoeken om de benodigde screeningsfrequentie vast 

te stellen.

In het tweede deel van dit proefschrift dragen we een framework aan dat 

eenieder kan gebruiken als handvest bij het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke 

websites gericht op specifieke patiëntenpopulaties. We hebben dit framework 

succesvol geïmplementeerd in een casestudy  naar de ontwikkeling en evaluatie 

van de SKION LATER website. Via deze site kunnen overlevenden nu informatie 

zoeken over late effecten die op hen persoonlijk van toepassing is. In de 

toekomst zou deze website uitgebouwd kunnen worden tot een uitgebreid portal, 

waar overlevenden op basis van de informatie uit hun dossier daadwerkelijk 

gepersonaliseerde informatie over late effecten kunnen ontvangen. Door 

overlevenden van kinderkanker goed voor te lichten over hun gezondheid zullen 

zij zich beter bewust zijn van hun gezondheid en de gezondheidsrisico’s die zijn 

lopen, wat uiteindelijk hopelijk hun kwaliteit van leven ten goede komt.


