
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Thyroid problems in pediatric oncology : damage, prevention and consequences

van Santen, H.M.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Santen, H. M. (2005). Thyroid problems in pediatric oncology : damage, prevention and
consequences. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/thyroid-problems-in-pediatric-oncology--damage-prevention-and-consequences(962e22d3-e19e-4381-b4c4-684247a0bea4).html


XNIederlandsee samenvatting 

voorr de niet-ingewijden 





Nederlandsee samenvatïing voor de ntet-ingewsjdon 

Schildklierproblemenn in de kinderoncologie 
schade,, preventie en de gevolgen 

Dee schildklier is een endocrien orgaan, dat wil zeggen dat het hormonen maakt. Het 

ligtt midden in de hals en is verantwoordelijk voor het maken van schildklierhormoon. 

Voorr kinderen is schildklierhormoon noodzakelijk voor een normale groei en 

ontwikkelingg tot de volwassen leeftijd. 

Voorr het maken van schildklierhormoon heeft de schildklier jodium nodig, wat 

normaliterr in voedsel zit (om jodium tekort te voorkomen is het in Nederland 

toegevoegdd aan het zout: Jozo-zout). Naast jodium, wordt de productie van 

schildklierhormoonn geregeld door twee andere endocriene organen: de hypofyse en 

dee hypothalamus. Deze twee organen liggen in de hersenen en maken ook allebei 

hormonen,, namelijk TRH (thyrotropin releasing hormone) en TSH (thyroid stimulating 

hormone).. TRH stimuleert TSH en TSH stimuleert de schildklier tot het maken van 

schildklierhormoon.. Als er te weinig schildklierhormoon is, bijvoorbeeld als de 

schildklierr beschadigd is, zal de hypofyse meer TSH maken om de schildklier te 

stimulerenn om nog meer hormoon te maken. Zo kan je het TSH meten en gebruiken 

alss maat voor de schildklieractiviteit (een te hoog TSH betekent een onvoldoende 

werkingg van de schildklier). 

Tijdenss de behandeling van kinderkankcr kan de schildklier zelf of de regulatie van de 

schildklierr door de hypofyse of de hypothalamus beschadigd worden. Dit kan 

veroorzaaktt worden door de kanker zelf of door behandeling met medicijnen 

(chemotherapie)) of door bestraling (radiotherapie). 

Dee best beschreven en meest bekende oorzaak van schildklierschade na de behandeling 

voorr kinderkanker is uitwendige bestraling op de hals. Dit wordt bijvoorbeeld gegeven 

aann kinderen met lymfeklierkanker (de ziekte van Hodgkin). Stralingschade in de 

schildklierr kan zich uiten als een slecht w7erkende schildklier (te wTeinig 

schildklierhormoonn productie), maar er kan ook schildklierkanker ontstaan door de 

straling.. Schildklierkanker kan al veroorzaakt worden door blootstelling aan een hele 

lagee stralingsdosis en het kan jaren duren voordat de kanker zichtbaar wordt. 

Naastt uitwendige bestraling, wordt soms voor de behandeling van kinderkanker ook 

radio-actieff  jodium gebruikt. Omdat de schildklier jodium op neemt om daar 



schildklierhormoonn van te maken, zal het radioactief jodium ook gewoon opnemen. 

Alss radio-actief jodium in de schildkliercellen opgenomen is, kan het, net als uitwendige 

bestraling,, ook stralingsschade veroorzaken en leiden tot ofwel een verminderde werking 

vann de schildklier of tot schildkiïerkanker. 

Niett alleen de schildklier, maar ook andere hormoon producerende organen, zoals de 

geslachtsorganenn (de eierstokken en de testikels), de bijnier en de groeihormoon 

producerendee organen kunnen beschadigd worden tijdens de behandeling van 

kinderkanker.. Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld door de behandeling te klein blijven, 

tee vroeg of te laat in de puberteit komen, te weinig stresshormoon maken en kunnen 

ookk onvruchtbaar worden. 

Terr introductie wordt in hoofdstuk 1 een overzicht gegeven van de hormonale 

stoornissenn die kunnen optreden tijdens of na de behandeling van kinderkanker, vooral 

inn de schildklier. 

Inn deel 1 van dit proefschrift worden de hormonale bijwerkingen beschreven in kinderen 

diee behandeld zijn voor een kwaadaardige tumor (een neuroblastoom). Deze kinderen 

wordenn behandeld met een stof (MIBG) welke radioactief jodium bevat en hebben 

daaromm kans op schildklierschade. 

InIn hoofdstuk 2 wordt een groep kinderen beschreven waarvan we de schild klier functie 

naa behandeling met MIBG hebben geëvalueerd. Het blijkt dat 64% van de overlevende 

kinderenn schildklierschade ontwikkelde (gemeten als een te hoogTSH). In 56% was 

dee schade blijvend. Dit was een onverwacht hoog percentage, omdat deze kinderen 

tijdenss de behandeling met het radioactieve jodium (radio-MIBG) bescherming kregen 

toegediendd voor de schildklier. Deze bescherming bestond uit het geven van een grote 

hoeveelheidd niet-radioacticf jodium. De gedachte hierachter is dat de schildklier 

verzadigdd wordt met jodium, waardoor er geen radioactief jodium meer zal worden 

opgenomen.. Tijdens de radioactieve behandeling werden er ook afbeeldingen van het 

kindd gemaakt (zoals figuur 1 in hoofdstuk 2) en we zagen dat in 21,5 % van alle 

afbeeldingenn toch opname van radioactief jodium in de schildklier zichtbaar was, 

ondankss deze bescherming. Deze bleek dus niet goed genoeg te zijn. 

Dee gegevens van de kinderen in hoofdstuk 2 waren verzameld met behulp van gegevens 
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uitt de medische status. We hebben vervolgens alle kinderen die in het verleden waren 

behandeldd voor een neuroblastoom op de polikliniek gezien. Omdat deze kinderen 

naastt het radioactieve jodium (radio-MIBG) ook behandeling krijgen met chemotherapie 

hebbenn we op de polikliniek niet alleen gekeken naar de schildklierfunctie, maar ook 

naarr de pubertcits-ontwikkeling, lengtegroei en andere hormonale afwijkingen. Omdat 

stralingg op de schildklier kan leiden tot het ontstaan van goedaardige en kwaadaardige 

schildklierknobbelss hebben wye ook een echografie van de schildklier gemaakt. Deze 

groepp kinderen wordt beschreven in hoofdstuk 3. Na cen gemiddelde tijd van 6,2 jaar 

naa de laatste behandeling, vonden wij bij 80 % van de kinderen hormonale schade. Bij 

56%% was er sprake van een te traag werkende schildklier, bij 29 % werden er 

schildklierknobbelss gevonden (geen kwaadaardige cellen), 2 kinderen hadden schade 

aann de geslachtsorganen en 39% van de kinderen had een groeivertraging. Omdat het 

neuroblastoomm een zeer agressieve tumor kan zijn is deze behandeling met 

chemotherapiee en bestraling nodig om de kans op overleving zo groot mogelijk te 

maken.. Dit betekent dat de behandeling niet veranderd of verminderd kan worden en 

datt wij dus moeten kijken hoe we toch de schade van de behandeling zo beperkt 

mogelijkk kunnen houden. 

InIn hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we de bescherming van de schildklier hebben 

verbeterd.. Omdat het geven van een hoge dosering niet-radioacticf jodium ter 

beschermingg van de schildklier onvoldoende werkt, hebben wc gedurende een periode 

vann 2 jaar aan alle kinderen die behandeld werden met dat radioactieve MIBG twee 

middelenn toegevoegd: een schildklierremmer en schildklicrhormoon. Die combinatie 

werktt als volgt: door de hoge dosering niet radio-actief jodium wordt allereerst de 

concentratiee van w7el radio-actief jodium verdund in het bloed, waardoor er relatief 

minderr radio-actief jodium is en de schildklier aan minder radio-activiteit zal worden 

blootgesteld.. Als er dan toch radio-actief jodium in de schildklier wordt opgenomen 

zall  de schildklierremmer voorkomen dat het vervolgens lang wordt vastgehouden in 

dee schildklier. Als het jodium niet wordt vastgehouden loopt het er vanzelf weer uit en 

iss de tijd waarin de schildklier wordt blootgesteld aan straling korter. Als de blootstelling 

aann radio-actief jodium korter duurt, zal ook de stralingsschade minder groot zijn. 

Omdatt de schildklierremmer als bijwerking heeft dat er geen schüdklierhormoon meer 
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gemaaktt wordt, geven we er s child klierh or moon bij omdat kinderen dat nodig hebben. 

Hett blijkt dat deze combinatie van drie medicijnen inderdaad een betere bescherming 

geeft.. We vonden een duidelijke afname van het aanta! beschadigde schildklicrcn (14%), 

enn ook veel minder vaak opname van radioactief jodium in de schildklier (5%). 

Natuurlijkk is de follow-up tijd van deze groep kinderen een stuk korter, en zullen we 

dezee groep kinderen nog wel blijven vervolgen. 

Inn addendum 1, hebben we de laatste gegevens van de groep kinderen uit hoofdstuk 

44 op een rij gezet (zomer 2004) en het blijkt dat hun schildklierfunctie nog steeds beter 

iss dan de groep uit hoofdstuk 2. In addendum 2 staat het klinische protocol van 

hoofdstukk 4. Ook hebben we gekeken of het feit dat er een onderzoek werd gedaan 

misschienn de verbetering zelf al tot stand heeft gebracht (dit heet een onderzoekers-

bias,, dat wil zeggen dat niet de behandeling maar de aandacht voor de behandeling het 

effectt teweeg brengt), maar dat blijkt niet zo te zijn. Ook zonder bemoeienis van de 

onderzoekerr is de schildklierbescherming veel beter dan alleen met hoge dosering 

niet-radioactiee f jodium (addendum 3). 

Inn deel 2, beschrijven we het onderzoek wat we hebben gedaan met proefdieren naar 

dee mogelijkheid van het beschermen van de schildklier tegen uitwendige halsbestraling. 

Inn hoofdstuk 5 beschrijven we een ratten-model waarin we dit goed kunnen bestuderen. 

Wee vonden dat met oplopende bestralingsdosis ook de uiterlijke kenmerken van 

schildkliercellcnn door een microscoop veranderden en ook de concentratie van het 

TSHH in het bloed steeg. 

Inn hoofdstuk 6 hebben we dit model vervolgens gebruikt om te bestuderen hoe we 

dee schildklier kunnen beschermen. In de medische vakliteratuur wordt vaak gezegd 

datt het verlagen van het TSH de schildklier beschermt tegen het ontwikkelen van 

stralingsschade.. De gedachte is dat als je de stimulatie van de schildklier weg haalt dat 

dezee dan minder gevoelig is voor bestraling (afname van de doorbloeding van de 

schildklierr en de delingssnelheid van de schildkliercellcn). Je kunt het TSH verlagen 

doorr schildklierhormoon te geven. /Vis de hypofyse merkt dat er veel schildklicrhormoon 

is,, zal hij de hoeveelheid TSH verlagen en wordt de schildklier dus minder gestimuleerd. 

Eenn andere gedachte is dat het geven van een hele hoge dosis jodium beschermend 
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kann werken omdat een hele hoge dosis jodium in het acute moment de doorbloeding 

vann de schildklicr en de werking van de schildklier plat legt. Een minder doorbloed en 

minderr actief orgaan is over het algemeen minder gevoelig voor bestraling. Een nadeel 

hiervann is dat de productie van schildklierhormoon ook minder wordt en, als gevolg, 

hett TSH vanuit de hypofyse stijgt. Dit is een nadeel omdat het TSH de schildklier weer 

zall  stimuleren om meer schildklierhormoon te maken en een hoog TSH tijdens 

bestralingg de kans op stralingsschade weer vergroot. We willen dus juist geen hoog 

TSHH tijdens bestraling. Om deze reden geven we weer schildklierhormoon erbij om 

hett TSH te verlagen. 

Wee hebben 5 groepen ratten bestudeerd: 1 zonder bestraling (de gezonde controles), 

11 met bestraling maar geen schildküerbescherming (de bestraalde controles), 1 groep 

mett bestraling en schildklierhormoon, '1 groep met bestraling en een hoge dosering 

jodiumm en 1 groep met bestraling en hoge dosering jodium en schildklierhormoon. 

Dee helft van deze groepen werd 6 weken na bestraling geëvalueerd en de andere helft 

naa 1 jaar. Helaas vonden wij geen beschermend effect van jodium of van 

schildklierhormoonn of van de combinatie. De groep met alleen jodium had inderdaad 

eenn hoger TSH tijdens bestraling en wij zagen dat zij meer (goedaardige) knobbeltjes 

inn de schildklier hadden ontwikkeld. 

Inn deel 3 van dit proefschrift beschrijven we de lange termijn gevolgen van het hebben 

vann kanker in de schildklier op de kinderleeftijd. Kanker in de schildklier kan veroorzaakt 

zijnn door bestraling, maar kan ook spontaan voorkomen of erfelijk zijn. Er zijn 

verschillendee soorten schildklierkanker. Het belangrijkste verschil is dat de ene soort 

voortkomtt uit follikelcellen van de schildklier (dit zijn de cellen die schildklierhormoon 

maken)) en de ander vanuit de C-cellen van de schildklier (dit zijn andere cellen in de 

schildklierr die het stofje calcitorüne maken). De eerste vorm heeft over het algemeen 

eenn hele goed prognose. De lange termijn gevolgen van deze vorm van schildklierkanker 

wordenn beschreven in hoofdstuk 7. Schildklierkanker van de follikelcellen bij kinderen 

iss heel zeldzaam en in 40 jaar tijd (1960-2000) werden er in het Emma Kinderziekenhuis 

maarr 26 kinderen behandeld. Wij konden 25 patiënten evalueren. Deze 25 zijn nog 

allemaall  in leven. Wij vonden echter wel in een groot aantal van de patiënten een laat 
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etfectt van de behandeling. De behandeling bestaat uit een operatie waarin de schildklier 

wegg wordt gehaald, waarna radioactief jodium gegeven werd om alle kleine cellen die 

err nog zijn kapot te stralen. Omdat de zenuw die je nodig hebt om je stembanden 

goedd te laten werken (nervus recurrens) heel dichtbij de schildklier loopt is er een kans 

datt deze kapot gaat door de tumor of door de operatic. Als deze kapot is, krijg je een 

hesee stem. Ook de bijschildkliercn kunnen kapot gaan. Bijschildklierhormoon 

(parathormoon)) is nodig voor de kalkstofwisseling. Bij een acuut te laag kalk gehalte 

kunnenn spierspasmes ontstaan. Wij vonden dat 84 % van de patiënten een laat effect 

hadd van de behandeling. Dit was voornamelijk schade aan de bijschildkliercn (32 %) 

enn heesheid (24 %). Naar aanleidingvan deze resultaten adviseren wij om bij operaties 

vann de schildklier niet tot het uiterste te gaan, maar om in de toekomst alleen de bulk 

vann de tumor te verwijderen en de resten met radioactief jodium te verwijderen om zo 

tee proberen om de zenuwen te sparen. Voor het voorkomen van verlies van 

bijschildklierweefsell  kan bijschildklierweefsel-transplantatie een mogelijkheid zijn. 

Inn hoofdstuk 8 beschrijven we een patiënt, om te illustreren hoe moeilijk het soms 

kann zijn om goed te handelen en te adviseren in het geval van familiaire schildklierkanker 

vann de C-cellen. Dit is een ander type kanker dan beschreven in hoofdstuk 7 en is veel 

agressiever.. Omdat de C-cellen van de schildklier geen jodium opnemen kan deze 

vormm van schildklierkanker ook niet met radioactief jodium worden behandeld. Ook 

iss dit type kanker niet gevoelig voor chemotherapie en bijna niet gevoelig voor 

uitwendigee bestraling. Dit betekent dat de enige manier om deze kanker te behandelen 

volledigee operatieve verwijdering van de tumor is. Omdat dit alleen maar lukt als de 

tumorr nog niet uitgezaaid is en we nooit precies weten wanneer hij uit zal zaaien, 

wyordtt aanbevolen om bij mensen met een bepaalde genetische mutatie die voorspelt 

datt er een zeer hoge kans is op het krijgen van deze vorm van kanker de schildklier al 

voordatt er kanker is ontstaan, profylactisch, te verwijderen, lien genetische mutatie 

betekentt dat er door een fout in het DNA in de cel er een bepaalde kans is op het 

krijgenn van deze vorm van kanker. Dit komt onder andere voor bij svndroom MEN-

2A.. Bij dit syndroom zijn vaak heel veel familieleden aangedaan en deze mensen hebben 

eenn 100 % kans op het ontwikkelen van C-cel schildklierkanker. Bij kinderen met 

MEN2AA wordt op dit moment aanbevolen om voor het 5C' levensjaar de schildklier 
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(preventief)) te verwijderen. Deze kinderen krijgen vervolgens levenslang kunstmatig 

schildklierhormoonn toegediend (dit is gemakkelijk te doen, zo krijgen bijvoorbeeld 

ookk kinderen die geboren worden zonder schildklier dit hormoon). In de jongen die 

wijj  in hoofdstuk 8 met MEN2A beschrijven werd de schildklier verwijderd op de 

leeftijdd van 7 jaar, omdat destijds, in 1993, toen pas de mutatie bekend was bij deze 

jongen.. Na de schildklieroperatie bleken helaas de stoffen die je kunt meten in het 

bloedd als teken van de aanwezigheid van schildklier kanker (tumormarkers) verhoogd 

tee zijn. Ondanks herhaalde operaties en heel veel aanvullend onderzoek is het niet 

geluktt om alle tumorcellen te verwijderen en het bleek uitgezaaid te zijn. Dit betekent 

datt we deze jongen niet kunnen genezen. Omdat we steeds op zoek waren naar de 

tumorr heeft hij zeer veel medisch onderzoek en behandelingen ondergaan. Ondanks 

hett feit dat bij nooit klachten gehad van zijn ziekte, is hij vaak opgenomen geweest in 

hett ziekenhuis, heeft hij veel littekens en ook nog een emotioneel lastige periode 

doorgemaakt.. Omdat we hem niet meer kunnen genezen hebben we in overleg met de 

jongenn en zijn ouders besloten dat we niet verder gaan zoeken naar de uitzaaiingen en 

datt we pas weer wat doen op het moment dat hij klachten krijgt. Wij hebben hiervan 

geleerdd dat het heel belangrijk is om alle nodige medische onderzoek en ingrepen te 

doen,, maar dat je ook op het juiste moment moet stoppen met aanvullend onderzoek. 

Verderr leert het ons dat je deze profylactische operaties bij kinderen met MEN 2A zo 

vroegg mogelijk moet doen om uitzaaiingen te voorkomen. Omdat er in de literatuur 

eenn kind beschreven is dat al op de leeftijd van 1 jaar een dergelijke tumor had 

ontwikkeld,, adviseren wij om deze operatie in het V of 2L' levensjaar te doen. 

Deell 4 van dit proefschrift gaat over de effecten van chemotherapie (medicijnen) op 

dee schildklier. De schild klier functie kan tijdelijk worden verstoord door het geven van 

medicijnen,, maar het is ook beschreven dat bepaalde medicijnen blijvende schade aan 

dee schildklier geven. In hoofdstuk 9, beschrijven we een evaluatie van een periode 

vann 3 maanden van de schildklierfunctie in kinderen die waren opgenomen op de 

afdelingg kindcroncologie tijdens behandeling met chemotherapie. Omdat we weten 

datt het ziek-zijn zelf ook al van invloed kan zijn op de schildklierfunctie, hebben we 

naastt de bloedafnames, ook dagelijks een vragenlijst afgenomen bij de patiënten en 



hunn ouders over de mate van je-ziek-voelen. Wij dachten dat wc een duidelijke relatie 

zoudenn vinden tussen het ziek zijn en een verandering in schildklierhormoon waardes 

enn dat het ziek zijn veroorzaakt zou worden door de giftige chemotherapie. Dit bleek 

echterr niet zo te zijn. Uit de vragenlijsten bleek dat de kinderen zich eigenlijk best 

redelijkk goed voelden tijdens chemotherapie en dat de veranderingen voor en na 

chemotherapiee niet zo groot waren als wij hadden verwacht. We vonden wel grote 

schommelingenn in de schildklierhormoon huishouding, maar dit bleek veroorzaakt te 

wordenn door het middel dexamethason. Dit wordt gegeven om misselijkheid en spugen 

tee voorkomen en soms ook voor de behandeling van bloedkanker. Het feit dat 

dexamethasonn deze invloed heeft op de schildklierfunctie is al wel eerder beschreven 

inn de literatuur, maar dat het in deze mate zou zijn was voor ons een eve-opener. Naast 

dexamethasonn vonden we nog van een aantal andere middelen effect op de 

schildklierfunctie.. Wat hier de gevolgen van zijn is nog onduidelijk. Wc kunnen 

hypothetiserenn dat het hebben van grote schommelingen in je schildklierhormoon-

concentratiess voor een langere periode (deze kinderen worden vaak voor een periode 

vann 2 jaar behandeld) niet goed is voor je groei en ontwikkeling, maar dit weten we 

niett zeker. Dit zal verder onderzocht moeten worden. 

Omdatt het nog onduidelijk was wyat de lange termijn effecten van chemotherapie op 

dee schildklierfunctie zijn, hebben wij op de "Polikliniek Late Effecten Kindertumoren" 

(PLEK-poli)) gekeken naar de schildklierfunctie van 205 jonge volwassenen, die waren 

behandeldd voor kinderkanker in het verleden met bestraling en chemotherapie 

(hoofdstukk 10). Kort samengevat vonden wij geen schadelijk effect van chemotherapie 

opp de schildklierfunctie bij deze groep patiënten. Een beperking van deze studie was 

datt alle patiënten ook waren bestraald in het verleden. Het zou zo kunnen zijn dat de 

bestralingg de schüdklier zo kapot maakt, dat een klein effect van chemotherapie daardoor 

niett meer zichtbaar is. Om deze reden adviseren wij om in de toekomst nog eens een 

grotee groep overlevenden van kinderkanker te evalueren, die niet zijn bestraald. 

Inn het laatste deel, deel 5, van dit proefschritt, bediscussiëren wij de resultaten van het 

proefschrift,, gerelateerd aan wat er bekend is in de vak-literatuur. 

Inn de hoofdstukken 11a en 11b, worden zogenoemde 'systematische searches' 

gepresenteerd.. Met behulp van bepaalde zoekstrategieën in medische databases 
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(PubMed,, Embase OLD Medline, Central) werd al het empirische bewijs gezocht van 

preventievee maatregelen voor stralingsschade aan de schildklier (ten gevolge van 

uitwendigee bestraling of bestraling met radioactief jodium). In hoofdstuk 11a worden 

dee studies die zijn gedaan in mensen beschreven. In deze studies werd met meer dan 

300 verschillende maten gemeten en de uitkomstmaat werd vaak niet goed gedefinieerd. 

Hierdoorr is het moeilijk om uitkomsten met elkaar te vergelijken. Het meest gebruikte 

middell  ter bescherming van de schildklier in geval van blootstelling aan radioactief 

jodiumm is het geven van grote hoeveelheden niet radioactief jodium (zoals ook in 

onzee patiënten in hoofdstuk 2 werd gedaan). In 80 % van de studies waarin dit werd 

gedaann bleek het niet voldoende bescherming te geven. Het toevoegen van 

schildklierhormoonn en een schildklierremmer verbeterde deze bescherming, zo ook 

hett toevoegen van een ander stofje, perchloraat, wat de opname van jodium in de 

schildklierr blokkeert. Met betrekking tot de bescherming van de schildklier tijdens 

blootstellingg aan uitwendige bestraling was er maar 1 studie die het effect van het 

verlagenn van TSH had bestudeerd (door het geven van schildklierhormoon). Deze 

studiee het zien dat het geven van schildklierhormoon geen beschermend effect had. 

Hett geven van schildklierhormoon in de periode na blootstelling aan bestraling verlaagde 

well  de kans op goedaardige schildkliertumoren, maar er werd geen bewijs gevonden 

datt het ook schildklicrkanker kan voorkomen. Andere manieren van bescherming van 

dee schildklier waren het verlagen van de dosis van de bestraling, het vervangen van de 

bestralingg door chemotherapie en het geven van de bestraling in meerdere kleinere 

doseringenn (hvperfractioneren). 

Inn hoofdstuk 11b wordt de systematische zoektocht naar bewijs voor schildküer-

beschermingg tegen bestraling in dieren beschreven. Hier werd ook gevonden dat het 

gevenn van schildklierhormoon het aantal goedaardige knobbeltjes verlaagt, maar 

schildklicrkankerr niet voorkomt. Het weghalen van de hypofyse was de enige echt 

effectievee interventie tegen het ontwikkelen van schildklicrkanker. 

Eenn andere aspecifieke manier om de schildklier tegen stralingsschade te beschermen 

iss het wegvangen van vrije radicalen. Dit werd gedaan en toonde een beschermend 

effect,, De follow-up tijd van deze studies was echter erg kort en of dit ook lange 

termijnn effecten kan voorkomen moet nog worden onderzocht. Voor de bescherming 
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tegenn radioactief jodium werd gezien dat het geven van heel hoge doseringen nict-

radioo actief jodium de opname van radioactief jodium in de schildküer kon verlagen 

mett 97 % maar niet 100 %. 

I nn hoofdstuk 12 worden de resultaten van dit proefschrift verder besproken. In dit 

hoofdstukk worden eerst mogelijkheden tot het verbeteren van de hormonale zorg 

voorr het kind met kanker besproken, zoals het monitoren van de groei in een groeicurve, 

vann de puberteitsontwikkeling en van de schildklierfunctie. Door deze functies te 

monitorenn en zo vroeg mogelijk op te sporen kan namelijk hormoon vervangende 

behandelingg worden gegeven en zo kunnen nadelige gevolgen van een hormoontekort 

voorkomenn worden. Daarnaast worden de vragen en hypotheses die voortvloeien uit 

ditt proefschrift besproken die leiden tot suggesties voor verder onderzoek en implicaties 

voorr de kliniek. 


