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Inn Nederland wordt ongeveer 70% van de kinderen met kanker na behandeling genezen 
verklaard.. Veelal bestaat de behandeling uit een combinatie van operatie, chemotherapie 
enn radiotherapie. 

Ditt heeft tot gevolg dat momenteel ongeveer 1 op de 750-800 jong volwassenen in 
Nederlandd een genezen patient is van jeugdkanker. De laatste decennia is echter gebleken 
datt na verloop van tijd nadelige gevolgen van de behandeling op kunnen treden. Dit 
impliceertt dat bij de behandeling van kinderen met een kwaadaardige aandoening het doel 
niett alleen is de ziekte zo effectief mogelijk te behandelen, maar ook dat de therapie zodanig 
opp de patient dient te worden toegesneden dat zo min mogelijk schade op korte en lange 
termijnn ontstaat. 

Inn Hoofdstuk 1, wordt een kort historisch overzicht gegeven van de ontwikkelingen 
inn de kinderoncologie. Daarna wordt ingegaan op het ontstaan van de polikliniek late 
effectenn kindertumoren (PLEK) van het Emma Kinder Ziekenhuis/Academisch Medisch 
Centrumm (EKZ/AMC). De PLEK is opgezet met twee doelstellingen: patiëntenzorg en 
wetenschappelijkk onderzoek, zo hopen we te bereiken dat de kwaliteit van leven van 
overlevendenn van kanker verbetert. Gestandaardiseerde protocollen, toegesneden op het 
individuu en afhankelijk van de diagnose en gegeven therapie werden ontwikkeld. 

Inn dit proefschrift zijn late effecten van chemo- en radiotherapie onderwerp van studie. 
Dee onderzochte overlevenden waren ouder dan 18 jaar en de oncologische behandeling 
vondd meer dan 5 jaar voor de studie plaats. 

Inn Hoofdstuk 2, wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die 
kunnenn optreden als gevolg van een oncologische behandeling met radio- en/of 
chemotherapiee toegepast op de kinderleeftijd. Late effecten van radio- en chemotherapie 
kunnenn organen en weefsels in hun groei en ontwikkeling belemmeren. Tesamen met de 
fysiologischee veroudering van het orgaan, kan orgaanfalen manifest worden. Late effecten 
zijnn in te delen in: orgaan dysfunktie, tweede maligniteiten, cognitieve en psychosociale 
problematiek. . 

Hersentumorenn zijn de tweede meest voorkomende kindermaligniteit. De curatiekans 
iss 40 tot 70%. Bij de meeste genezen patiënten gaat dit ten koste van aanzienlijke late 
schade.. In Hoofdstuk 3, beschrijven we of klinische parameters te gebruiken zijn als 
prognostischee factoren bij patiënten die op de kinderleeftijd zijn behandeld voor een 
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medulloblastoom/primaryy neuroectodermal tumor (PNET). Prognostische factoren 
zoudenn van nut kunnen zijn bij het differentieren van een behandelings beleid met het 
doell  zo min mogelijk bijwerkingen op korte en lange termijn te induceren. Retrospectief 
werdenn de ziektegeschiedenissen van 105 kinderen bestudeerd. Bij univariate analyse 
bleekk de grootte van de resectie, de noodzaak tot het aanleggen van een cerebrospinale 
shunt,, aanwezigheid van meningitis carcinomatosa en de dosis van de radiotherapie van 
significantee betekenis te zijn op de ziekte vrije overleving. Bij multivariate analyse bleken 
alleenn de twee laatst genoemden variabelen significant. 

Momenteell  zijn er geen betrouwbare klinische parameters voorhanden die gebruikt 
zoudenn kunnen worden als prognostisch kenmerk om verschillende risicogroepen te 
onderscheiden.. Mogelijk dat in de toekomst met behulp van moleculair biologische 
'markers'' betrouwbare prognostische kenmerken kunnen worden geïdentificeerd. 

Hett optreden van neuroendocriene schade na bestraling bij hersentumoren op de 
kinderleeftijdd is een bekend laat gevolg van de therapie. Echter de prevalentie en eventuele 
volgordee van endocriene uitval bij overlevenden van hersenkanker op de kinderleeftijd 
zijnn minder goed onderzocht. In Hoofdstuk 4, wordt een studie beschreven, waarin bij 
200 jong volwassenen gemiddeld 16 jaar na therapie het (neuro)endocriene functioneren 
onderzochtt werd. De bestralingsdosis op het hoofd en de craniospinale as was 6 
Gray,, met een surdosage op de fossa posterior van 7 Gray. Dertien van hen werden 
adjuvantt behandeld met chemotherapie. Bij 15 van de 20 (75%) patiënten werden 
endocrienee deficiënties vastgesteld. Bij 14 (70%) patiënten betrof dit een groeihormoon 
(GH)) deficiëntie. Bij slechts 20% was de hypothalame-hypofysaire-schildklier as (HPT) 
aangedaan.. Bij 15% was de hypothalame-hypofysaire-gonadale as (HPG) beschadigd. 
Indienn een centrale deficiëntie van HPG of HPT as aanwezig was, was er tevens sprake 
vann GH deficiëntie. Centraal hypocortisolisme werd niet gevonden. Basale waarden van 
prolactinee waren in alle gevallen normaal. Behandeling op jonge leeftijd is geassocieerd 
mett het onstaan van GH deficiëntie. Noch de duur van de follow-up, noch het gebruik 
vann chemotherapie waren determinanten van het endocriene functioneren. 

Wee veronderstelden dat beschadiging van de hypothalame-hypofysaire as na bestraling 
niett alleen endocrien gevolgen heeft, maar dat mogelijk ook slaap en circadiane ritmen 
verstoordd kunnen zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn waarom vermoeidheid en 
problemenn met dag-nacht ritme regelmatig voorkomen. We deden een gecontroleerde 
studiee naar circadiane ritmen bij overlevenden van een hersentumor op de kinderleeftijd 
enn vergeleken de resultaten met die van een gezonde populatie. De resultaten worden 
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beschrevenn in hoofdstuk 5. Bij 25 jong volwassenen, 8-25 jaar na behandeling voor een 
hersentumor,, en bij 27 gezonde vrijwilligers, werden subjectieve (vragenlijst) en objectieve 
(actigrafische)) metingen verricht betreffende circadiane ritmen en slaapkwaliteit. In de 
groepp die was bestraald, werd in een eerdere studie de groeihormoon status bepaald. Tevens 
werdd serum leptine, gecorrigeerd voor lichaamsvet, en prolactine bepaald. Bij actigrafische 
metingenn werd in de bestraalde groep een sterk verlengde slaapduur (p=0.0001) en een 
toegenomenn slaap-waak ritme (p=0.003) met een hogere amplitude en met minder 
slaapfragmentatiee gevonden. Groeihormoon deficiëntie was geassocieerd met een 
toegenomenn slaap-waak amplitude. Afgenomen alertheid bleek geassocieerd te zijn met 
groeihormoonn deficiëntie, een verhoogde leptine/lichaamsvet ratio en verhoogd prolactine. 
Geconcludeerdd werd dat hoge dosis hersen bestraling tijdens de jeugd zowel subjectieve 
alss objectieve veranderingen in slaap-waak ritmen veroorzaakt. Neurendocriene deficiënties 
verklarenn slechts deels de subjectieve en objectieve slaap-waak veranderingen. 

Hett is bekend dat patiënten, waarbij op volwassen leeftijd een panhypopituarisme 
wordtt ontdekt, een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit hebben. 
Wee verwachten dat ook na schedelbestraling bij kinderen een verhoogd risico bestaat op 
hartt en vaatziekten (HVZ). Het doel van de studie, zoals beschreven in Hoofdstuk 6, 
wass om risicofactoren voor HVZ te bestuderen en de relatie met de endocriene status te 
onderzoeken.. Onderzocht werden de bloeddruk, lipidenspectrum, lichaamssamenstelling, 
enn intima-media dikte (IMT) van de carotiden. 26 overlevenden van een hersentumor 
tijdenss de jeugd, gemiddeld 16 jaar na de behandeling, werden onderzocht en vergeleken 
mett 29 gezonde vrijwilligers. In de onderzochte populatie bleek de systolische bloeddruk 
significantt verhoogd, evenals totaal cholesterol/HDL ratio, LDL-cholesterol en 
apolipoproteine-B,, ten opzichte van de controlegroep. De body mass index (BMI) was 
niett verschillend tussen de groepen, de waist/hip (W/H) ratio daarentegen was in de 
onderzoeksgroepp wel toegenomen. De IMT van de bifurcatie van de carotis was 
toegenomenn in de onderzoekspopulatie, echter de IMT van de carotis interna en carotis 
comunisss verschilden niet significant. In de absolute GH deficiënte groep viel op dat 
LDL-cholesteroll  en apolipoproteine-B evenals de W/H ratio opvallend afwijkend waren. 
Wee concludeerden dat bij overlevenden van hersentumoren er een verhoogd risico is op 
HVZ,, gezien de aanwezigheid van dyslipaedaemie, een centrale adipositas en een 
verhoogdee systolische bloeddruk. In de GH deficiënte groep was het risico profiel 
ongunstiger.. Tenslotte vonden we aanwijzingen voor vervroegde atherosclerose mbv 
IMTT metingen. 
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Gonadalee schade bij volwassenen na de behandeling voor de ziekte van Hodgkin is 
goedd gedocumenteerd, echter gegevens betreffende de fertititeit bij behandeling voor of 
tijdenss de puberteit zijn schaars. Vandaar dat we de gonadale functie bestudeerden bij 
genezenn Hodgkin patiënten die voor of tijdens de puberteit behandeld werden met MOPP 
chemotherapie.. In Hoofdstuk 7, rapporteren we de bevindingen van gonadale functie 
bijj  19 jongvolwassen mannen, gemiddeld 10 jaar na MOPP chemotherapie tijdens of 
voorr de puberteit. De metingen werden bij de meesten jaarlijks herhaald. Sperma analyse 
toondee bij 12 een azoospermie en bij 6 was er sprake van oligospermia Bij jaarlijkse 
controless trad geen herstel op van de spermatogenese. De testes grootte was bij 18 van 
dee 19 te klein. Het FSH gehalte steeg in de loop der jaren als uiting van kiemcelschade. 
Verminderdd functioneren van de Leydigcellen werd bij 7 mannen aangetoond. De 
uitkomstenn lijken niet beïnvloed te worden door het tijdstip van behandeling voor of 
tijdenss puberteit. Samengevat bleek dat bij jongvolwassen mannen die in hun jeugd zijn 
behandeldd met MOPP chemotherapie voor de ziekte van Hodgkin de fertiliteit ernstig en 
irreversibell  gestoord is. 

Inn hoofdstuk 8, worden suggesties gedaan ten aanzien van de screening van late gevolgen 
vann kinderoncologische behandeling. Met betrekking tot patiëntenzorg: van elke behandelde 
patientt dient gedocumenteerd te worden: de cumulatieve dosis van de chemotherapie en 
hett bestralings regime. Op basis hiervan kan het risicoprofiel ten aanzien van mogelijke 
latee gevolgen besproken worden en een individueel screeningsprotocol worden opgesteld. 
Dee begeleiding dient multidisciplinair van karakter te zijn. Ten aanzien van wetenschappelijk 
onderzoek:: gestandaardiseerde en individuele screeningsprogramma's moeten worden 
ontwikkeld,, het onderzoek naar late gevolgen zou geintegreerd dienen te worden in de 
behandelprotocollen.. Tenslotte dient een kosten-baten analyse plaats te vinden naar de 
inhoudd en waarde van de late effecten polikliniek. 

Endocrienee deficiënties, zoals ondermeer beschreven in deze thesis, worden frequent 
gezienn op de PLEK; immers acute leukemieen, hersentumoren en lymfomen, vormen 
60%% van PLEK populatie. Het gevolg van deze deficiënties kan zijn dat er een verhoogd 
risicoo is op cardiovasculair lijden. Daar hormoon vervangende therapie, lipiden verlagende 
middelenn en dieet bij kunnen dragen aan de preventie van hart- en vaatziekten, propageren 
wijj  nader onderzoek naar het cardiovasculair risico profiel bij overlevenden van jeugdkanker. 
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