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Err zijn vele klinisch genetische syndromen bekend, die op de kinderleeftijd een verhoogd tumorrisico 

mett zich meebrengen (Hoofdstuk 1). Zo hebben kinderen met het syndroom van Down een sterk 

verhoogdd risico op leukemie, en hebben kinderen met het Beckwith-Wiedemann syndroom (deze 

kinderenn hebben o.a. een grote tong, een navelbreuk, en een asymmetrie van de ledematen) een 

verhoogdee kans op het ontwikkelen van een nier-, of levertumor. In feite zijn dit dus tumor 

predispositiee syndromen, syndromen die leiden tot een verhoogde kans op kinderkanker. Bij deze 

syndromenn leidt een en dezelfde afwijking in de erfelijke aanleg (genetische afwijking) niet alleen 

tott een specifiek patroon van bijzondere uiterlijke kenmerken (zoals het typische gelaat, de korte 

handenn en de vier-vingerlijn bij kinderen met het syndroom van Down), maar ook tot een sterk 

verhoogdee kans op het ontwikkelen van bepaalde kindertumoren. Onze hypothese is, dat deze 

tumorpredispositiee syndromen veel vaker een rol spelen bij kinderen met kanker dan tot op heden 

wordtt aangenomen. Dit kunnen reeds bekende syndromen zijn, zoals het hierboven genoemde 

Beckwith-Wiedemannn syndroom, maar ook nieuwe 'syndromen', nieuwe patronen van bijzondere 

uiterlijkee kenmerken die wel degelijk ook geassocieerd zijn met een verhoogd tumorrisico, maar 

nogg niet als dusdanig herkend zijn. 

Voordatt we deze hypothese konden testen, moest er eerst een lijst worden samengesteld, waarin 

gestructureerdd alle bijzondere uiterlijke kenmerken voorkomen die mogelijkerwijs gescoord kunnen 

wordenn bij een lichamelijk onderzoek gericht op deze subtiele en grovere aangeboren afwijkingen, 

eenn zogenaamd klinisch morfologisch onderzoek (Hoofdstuk 2). De term 'afwijkingen' betekent 

hierr vooral dat de uiterlijke kenmerken afwijken van het gemiddelde in de bevolking en bevat 

geenn waarde oordeel. De lijst heeft een 'boomstructuur' en verdeelt allereerst het lichaam in 29 

grotee anatomische of functionele gebieden, zoals 'gezicht', en 'arm'. Deze 29 gebieden worden 

vervolgenss onderverdeeld in 98 kleinere structuren, zoals het ooglid, en de neuspunt. Tenslotte 

wordenn deze 98 structuren weer onderverdeeld in de 683 kleinere en grotere 'afwijkingen' die in 

dezee 98 structuren kunnen worden beschreven, zoals bijvoorbeeld een brede neuspunt, of een 

vlakkee neuspunt. In een tabel wordt vervolgens van al deze kenmerken aangegeven of het gaat 

omm een bijzondere en dus belangrijke afwijking, dan wel om een kleinere, meer algemene en dus 

minderr belangrijke afwijking. 

Omm te kijken of zo'n klinisch morfologisch onderzoek betrouwbaar kon worden uitgevoerd, werden 

vann de eerste 100 onderzochte patiënten, er 31 door beide onderzoekers nagekeken, onafhankelijk 

vann elkaar. Het onderzoek bleek zeer betrouwbaar te kunnen worden uitgevoerd. 

Vervolgenss hebben we in een periode van ruim 3 jaar 1073 kinderen en volwassenen nagekeken 

diee als kind behandeld zijn voor een kindertumor of kinderleukemie. In Hoofdstuk 3 beschrijven 

wee welke syndromen we hebben gevonden in deze (ex-)patiëntengroep. Wanneer een patiënt 

verdachtt werd van het hebben van een syndroom, op basis van het grote aanta! bijzondere uiterlijke 
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kenmerken,, de speciale combinatie van die afwijkingen, ziektes in de familie, of de bij die patiënt 

gevondenn tumor, werd de patiënt ook gezien door de tweede onderzoeker. Zo mogelijk werd een 

syndroomm verdenking ondersteund met aanvullend onderzoek van het erfelijkheidsmateriaal (DNA-

off chromosoom diagnostiek). Wanneer we, ondanks een hoge verdenking op een syndroom, nog 

geenn bekende syndroomdiagnose konden stellen, gaven we deze patiënten het predikaat 'private 

syndrome'.. In totaal hebben we bij 45 patiënten een bekende syndroomdiagnose gesteld (4,2% 

vann het totale aantal patiënten) en bij 35 een 'private syndrome'. In totaal hadden dus 7,5% van 

dee patiënten een bekend of mogelijk nieuw syndroom. Dit is een veel hoger percentage dan in de 

restt van de bevolking, hetgeen betekent dat afwijkingen in de erfelijke aanleg inderdaad een 

belangrijkee rol spelen bij het ontstaan van kindertumoren en leukemieën. Bovendien hebben we 

verschillendee nieuwe tumor-syndroom combinaties gevonden. Drieëntwintig van de 45 bekende 

syndroomdiagnosess zijn nieuw gesteld tijdens deze studie, wat betekent dat de gewone 

kindergeneeskundigee zorg ontoereikend is om deze syndromen op te sporen. Wij denken daarom 

ook,, dat alle kinderen met een tumor of leukemie eenmaal gezien zouden moeten worden door 

eenn klinisch geneticus of kinderarts met speciale interesse in de klinische morfologie, om syndromen 

inn deze groep op te sporen. Op die manier kunnen we direct de zorg voor kinderen met kanker en 

hunn familie verbeteren. Tegelijkertijd leren we meer over de ontstaanswijze van kindertumoren, 

watt kan leiden tot een betere zorg voor kinderen met kanker in de toekomst, 

fnn Hoofdstuk 4 beschrijven we de frequenties van de verschillende kleine en grote aangeboren 

afwijkingenn zoals we die vonden in de gehele groep van 1073 kinderen met kanker, en de patronen 

vann afwijkingen zoals we die zagen in de verschillende tumorgroepen. Aangeboren afwijkingen 

blekenn veel meer voor te komen bij kinderen met kanker dan in een groep gezonde kinderen: 

55,1%% van de patiënten had een of meer belangrijke kleine aangeboren afwijkingen, vergeleken 

mett 14,7% van de kinderen in de controlegroep. De betrouwbaarheid van dit scoren bleek opnieuw 

groot.. Achtentwintig van de gescoorde afwijkingen kwamen duidelijk vaker voor bij kinderen met 

kanker.. Ook op een andere manier laten we nog eens zien dat 23 afwijkingen duidelijk geassocieerd 

zijnn met verschillende tumorgroepen. Bovendien vinden we nieuwe patronen van aangeboren 

afwijkingenn die duidelijk gekoppeld zijn aan bepaalde tumortypen. Dit ondersteunt opnieuw onze 

hypothesee dat oude (Hoofdstuk 3) en nieuwe (Hoofdstuk 4) tumorpredispositie syndromen een 

belangrijkee rol spelen bij het ontstaan van kindertumoren en leukemieën. Deze syndromen kunnen 

veroorzaaktt worden door onderliggende afwijkingen in het erfelijkheidsmateriaal (het DNA/de 

chromosomen),, omgevingsfactoren (zoals giftige stoffen of radioactieve straling), of een combinatie 

hiervan.. Wij denken dat het onderzoeken van deze patronen van aangeboren afwijkingen bij 

kinderenn met kanker ons veel kan leren over deze onderliggende factoren. Nieuwe syndroom-

tumorr combinaties zullen worden onderzocht. Van syndromen waarvan de onderliggende afwijking 

inn het erfelijkheidsmateriaal reeds bekend is, zal bekeken worden of deze afwijking wellicht ook 

eenn rol speelt bij het veroorzaken van de tumor. Verder zullen speciale patronen van uiterlijke 
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afwijkingenn die specifiek zijn voor bepaalde tumoren onderzocht worden op hun overlap met 

reedss bekende syndromen. Zo ja, dan zal gekeken worden of (gerelateerde) afwijkingen in het 

erfelijkheidsmateriaall wellicht ook verantwoordelijk zijn voor deze nieuwe patronen van uiterlijke 

kenmerkenn en hun bijbehorende tumoren. 

Niett alleen uiterlijk zichtbare afwijkingen, maar ook afwijkingen aan het skelet kunnen ons iets 

lerenn over de onderliggende oorzaken van kinderkanker (Hoofdstuk 5). Een groot deel van de 

kinderenn met een tumor of leukemie krijgt bij diagnose een foto van de borstkas (thoraxfoto), om 

dee uitbreiding van de ziekte te beoordelen. Op die foto's zijn de ribben van de kinderen goed te 

beoordelenn op de aanwezigheid van aangeboren afwijkingen. We hebben 906 thoraxfoto's van 

kinderenn met kanker en 881 thoraxfoto's van gezonde controle kinderen nagekeken op de 

aanwezigheidd van ribafwijkingen. Elke foto werd hierbij onafhankelijk beoordeeld door twee 

deskundigen.. Over het geheel genomen was er geen verschil tussen het aantal en de soort 

ribafwijkingenn bij kinderen met kanker en gezonde controles. Halsribben werden echter wel duidelijk 

vakerr gevonden bij kinderen met kanker, en wel in het bijzonder bij kinderen met een acute 

lymfatischee leukemie, een kiemceltumor, en met bepaalde hersentumoren. Bepaalde stukjes 

erfelijkheidsmateriaall (de zogenaamde Hox-genen) zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor het 

ontstaann van deze halsribben en wellicht bij kunnen dragen aan het ontstaan van leukemie. 

Tijdenss de bovenbeschreven studies werd onze aandacht getrokken door twee bijzondere families. 

Hett eerste gezin bestond uit een moeder en haar drie zoons, die alle 4 een heel divers beeld lieten 

zienn van aangeboren afwijkingen, waarbij we in het begin dachten aan het Bannayan-Riley-Ruvalcaba 

syndroom,, maar waarbij later de diagnose PTEN Hamartoma Tumor syndroom gesteld werd 

(Hoofdstukk 6). Dezelfde mutatie in het PTEN gen werd bij alle 4 aangetroffen. Dit betekent dat ze 

allee 4 een duidelijk verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van goedaardige tumoren (voornamelijk 

vann de huid) op de kinderleeftijd, en op kwaadaardige tumoren op de Gong) volwassen leeftijd. 

Inn Hoofdstuk 7 beschrijven we een gezin, waarbij de ene dochter (geboren na reageerbuis 

bevruchting,, waarbij de moeder tijdens de zwangerschap medicijnen slikte voor haar epilepsie) 

eenn neuroblastoom kreeg en bij de andere dochter een syndroom werd vastgesteld dat veroorzaakt 

werdd door een abnormaal aantal chromosomen in een deel van haar lichaamscellen. De mogelijke 

verbandenn tussen het neuroblastoom, de reageerbuisbevruchting, het gebruik van anti-epilepsie 

medicijnenn tijdens de zwangerschap, de chromosoomafwijking en het beroep van ouders worden 

uitgebreidd besproken. 

Inn Hoofdstuk 8 laten we zien hoe één van de kandidaat-genen (stukjes erfelijkheidsmateriaal die 

mogelijkk mede verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van een tumor) getest wordt in het 

neuroblastoom.. Het neuroblastoom is een tumor van de kinderleeftijd die voor komt in de bijnier 

enn in het zenuwweefsel zoals dit naast de wervelkolom ligt. Tijdens het onderzoek van de 1073 

kinderen,, die behandeld zijn of worden voor een tumor (hoofdstuk 3 en 4), stelden we voor het 

eerstt de diagnose LEOPARD syndroom bij een jongen die als baby was behandeld voor een 

201 1 



neuroblastoom.. Dit is een syndroom waarbij kinderen onder andere een geringe lengte hebben, 

typischee gelaatstrekken, afwijkingen van hun borstkas, hartafwijkingen kunnen hebben en vele 

pigmentvlekkenn (vandaar de naam LEOPARD, Engels voor luipaard, waarbij elke letter staat voor 

11 aspect van het syndroom). Het LEOPARD syndroom is verwant aan het Noonan syndroom dat 

mett name minder uitgesproken huidafwijkingen heeft. Beide syndromen worden veroorzaakt door 

afwijkingenn in het PTPN11 gen, gelegen op chromosoom 12. Bij het bestuderen van de literatuur 

vondenn we nog 5 meldingen van de combinatie van een neuroblastoom met het Noonan syndroom. 

Ditt is veel meer dan je op basis van toeval zou verwachten. Bovendien was uit recent onderzoek 

geblekenn dat dit PTPN11 gen een belangrijke rol speelt bij het veroorzaken van een speciale vorm 

vann kinderleukemie. Allereerst hebben we de PTPN11 genafwijking die past bij het LEOPARD 

syndroomm aangetoond in onze patiënt. Daarna hebben we in een groot aantal neuroblastoom 

tumorenn van kinderen zonder het Noonan of LEOPARD syndroom gekeken of we een afwijking in 

hett PTPN11 gen konden vinden. Dit onderzoek is nog gaande, maar tot nu toe hebben we al een 

eerstee afwijking gevonden, die gezien de plek van deze afwijking in het gen, waarschijnlijk (mede) 

dee tumor veroorzaakt. Dit is het eerste bewijs dat dit gen een rol speelt bij het veroorzaken van 

kindertumorenn in het algemeen en neuroblastomen in het bijzonder. Dit voorbeeld laat zien dat 

hett nauwkeurig onderzoeken van kinderen met kanker inderdaad waardevolle informatie op kan 

leverenn voor de patiënt zelf en zijn/haar familie, en bij kan dragen aan het opsporen van genen 

diee betrokken zijn bij het ontstaan van kindertumoren en leukemieën. 
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