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SAMENVATTING

Kanker bij kinderen is zeldzaam, in Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 650 kinderen en 

jongvolwassenen onder de 18 jaar een vorm van kanker vastgesteld. Sinds de jaren zestig zijn 

de 5-jaars overlevingskansen van deze kinderen sterk gestegen van nog geen 25% tot onge-

veer 80% nu. In de nabije toekomst wordt verwacht dat dit percentage verder zal toenemen. 

Deze positieve ontwikkeling heeft echter ook een keerzijde, veel levensreddende behande-

lingen geven een verhoogd risico op gezondheidsproblemen op korte en lange termijn. Ach-

tennegentig procent van de overlevers van kinderkanker ontwikkelt in het leven tenminste 

één gezondheidsprobleem waarvan 68% ernstig, invaliderend of zelfs levensbedreigend is. 

Het voorkomen en tijdig herkennen van behandelingsgerelateerde bijwerkingen wordt dan 

ook steeds belangrijker. Nierschade als gevolg van de behandeling voor kinderkanker is een 

belangrijk gezondheidsprobleem. Het kan zich acuut presenteren tijdens de behandeling en 

weer overgaan, maar het kan ook in blijvende schade resulteren. Acute nierschade kan ertoe 

leiden dat de behandeling moet worden aangepast om verdere achteruitgang van de nier-

functie te voorkomen terwijl chronische nierschade een risicofactor voor hart- en vaatziekten 

is. Nierschade na behandeling voor kinderkanker komt bij ongeveer 5% van de overlevers 

voor en kan oplopen tot wel 84% indien zij behandeld zijn met medicijnen die schadelijk zijn 

voor de nieren. Carboplatine is chemotherapie die schadelijk is voor de nieren. De werking 

van carboplatine berust op de vorming van dwarsverbindingen in het DNA, waardoor de 

celdeling wordt verstoord. Bij ongeveer één vierde van de kinderen met kanker is carbopla-

tine onderdeel van de antikankerbehandeling. Het venijn van carboplatine zit in het feit dat 

het uitgescheiden wordt door de nieren, maar het de nieren ook schade kan berokkenen. 

Het is daarom beter om bij het berekenen van de carboplatine dosis rekening te houden 

met de nierfunctie. Het nauwgezet controleren van de nierfunctie bij kinderen met kanker 

is dus van groot belang, om nierschade in een vroeg stadium op te kunnen sporen – en een 

passende behandeling in te stellen- maar ook om carboplatine nauwkeuriger te doseren. Dit 

proefschrift richt zich op deze aspecten van zorg voor kinderen met kanker. Het doel van dit 

proefschrift is om inzicht te verkrijgen in hoe de nierfunctie het beste gemeten kan worden 

bij kinderen met kanker, zowel voor het monitoren van behandelingsgerelateerde schade als 

het doseren van carboplatine.

In Hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van dit proefschrift beschreven: kinderkanker, 

behandelingsgerelateerde nierschade, het testen van de nierfunctie bij kinderen en behan-

deling met carboplatine. Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op hoe de nierfunctie 

bij kinderen, in het bijzonder die met kanker, gemeten moet worden.

In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare methoden om de snel-

heid waarmee de nieren het bloed zuiveren (de klaring) te bepalen. Het meten van de ware 

nierfunctie is kostbaar, arbeidsintensief en belastend voor het kind. Deze zeer nauwkeurige 

test is daardoor niet geschikt voor de dagelijkse praktijk. Om dit te ondervangen wordt 
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gebruik gemaakt van bloedwaardes van lichaamseigen sto�en, zoals creatinine en cystatine 

C. Deze sto�en worden uitgescheiden door de nieren en bij een verminderde nierfunctie 

worden de bloedwaardes hoger omdat het aanbod gelijk blijft, maar de klaring ervan af-

neemt. Creatinine is een afbraakproduct van spierweefsel en hoewel het in de dagelijkse 

praktijk het meest gebruikt wordt, heeft het als belangrijk nadeel dat het afhankelijk is van 

de spiermassa. Hierdoor is creatinine niet een geschikte maat voor de nierfunctie bij kinde-

ren met een afwijkende spiermassa, zoals kinderen met kanker die vaak een verminderde 

spiermassa hebben. Cystatine C lijkt een betere maat voor de klaringsfunctie van de nieren 

omdat het onafhankelijk is van de spiermassa. Cystatine C wordt in de dagelijkse praktijk 

echter nog niet zo vaak toegepast als creatinine omdat de bepaling ervan tot voor kort 

niet gestandaardiseerd was en verschilde per ziekenhuis. Bloedwaardes van creatinine 

of cystatine C op zichzelf zijn echter een slechte maat voor de nierfunctie, beter is het om 

gebruik te maken van schattingsformules gebaseerd op deze bloedwaardes. In richtlijnen 

wordt dan ook aanbevolen bij elke bloedwaarde van creatinine of cystatine C standaard een 

geschatte klaring te rapporteren. Hiervoor zijn verschillende schattingsformules beschikbaar 

die gebaseerd zijn creatinine, cystatine C of een combinatie van beide. De meest gebruikte 

schattingsformule voor kinderen is gebaseerd op de lichaamslengte van het kind en de 

bloedwaarde van creatinine. Omdat de lengte van een kind niet altijd bekend is kan deze 

formule niet in alle situaties worden toegepast.

In Hoofdstuk 3 hebben wij twee schattingsformules voor de nierfunctie, waarvoor geen 

lengte nodig is, getest in groep kinderen, waarvan een deel met kanker. Wij hebben deze 

formules vergeleken met bovengenoemde nauwkeurige, maar complexe nierfunctiemeting. 

Eén van de twee geteste formules bleek nauwkeurig genoeg om de nierfunctie bij kinderen 

mee te bepalen. Doordat deze formule niet is gebaseerd op de lichaamslengte kan de klaring 

van een kind direct door het laboratorium gerapporteerd worden, wat het beoordelen van 

de nierfunctie in de praktijk vergemakkelijkt.

Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van een internationale samenwerking om een 

schattingsformule gebaseerd op cystatine C te ontwikkelen die zowel voor volwassenen 

als kinderen gebruikt kan worden. De door ons ontwikkelde schattingsformule is simpeler 

dan bestaande schattingsformules en blijkt even nauwkeurig als de complexere schattings-

formules die wij momenteel gebruiken voor kinderen en volwassen. Ook deze formule maakt 

directe rapportage van de klaring door het laboratorium mogelijk.

In Hoofdstuk 5 tonen wij aan dat cystatine C inderdaad een geschiktere maat is voor de 

nierfunctie dan creatinine bij kinderen met kanker. Hiervoor hebben wij de ware nierfunctie 

van deze kinderen vergeleken met schattingsformules gebaseerd op cystatine C en creatini-

ne. Cystatine C blijkt nauwkeuriger in staat te zijn een verminderde nierfunctie te detecteren. 

De formule gebaseerd op creatinine blijkt bovendien de nierfunctie te overschatten. Beide 

bevindingen konden wij overigens niet aantonen in kinderen zonder kanker.
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Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van 31 in Nederland toegepaste nationale en internatio-

nale behandelprotocollen voor kinderkanker die voor de nieren schadelijke chemotherapie 

bevatten. Er blijken grote verschillen te bestaan tussen de adviezen die gegeven worden 

voor het meten van de nierfunctie tijdens behandeling, bijvoorbeeld de frequentie waarmee 

dat moet gebeuren en welke nierfunctie test daarvoor gebruikt moet worden. Daarnaast 

variëren de adviezen over dosisaanpassingen van chemotherapie bij een verminderde 

nierfunctie. Zowel met betrekking tot hoe sterk de nierfunctie verminderd moet zijn voordat 

een dosisaanpassing noodzakelijk is, als adviezen over het weglaten en vervangen van che-

motherapie. Deze variabiliteit is bijzonder ongewenst, zowel voor de patiënt als vanuit een 

wetenschappelijk perspectief en vraagt om standaardisatie.

Het tweede deel van dit proefschrift is gebaseerd op een geneesmiddelenonderzoek 

uitgevoerd bij 30 kinderen die carboplatine toegediend kregen. Bij deze kinderen werden 

bloedspiegels carboplatine gemeten en er werd gekeken naar de bijwerkingen die zij had-

den. Daarnaast werd het aantal DNA dwarsverbindingen in witte bloedcellen gemeten. 

Op basis van de bloedspiegels hebben wij bepaald hoe snel de carboplatine uitscheiding 

(carboplatineklaring) door de nieren is. Met de carboplatineklaring en nierfunctie kan voor 

elke individuele patiënt een carboplatine dosis ‘op maat’ berekend worden. Uit eerder we-

tenschappelijk onderzoek bij kinderen weten we dat het nauwkeuriger is om carboplatine 

te doseren door rekening te houden met de nierfunctie. Hiervoor zijn doseringsformules 

beschikbaar. Deze worden in de praktijk echter zelden gebruikt omdat ze gebaseerd zijn op 

een ingewikkelde nierfunctie test die te invasief en kostbaar is om te gebruiken voor het 

berekenen van elke carboplatine dosis.

In Hoofdstuk 7 hebben wij onderzocht of de Newell doseringsformule ook gebruikt kan 

worden met de geschatte klaring in plaats van bovengenoemde complexe nierfunctie test. 

Hiervoor hebben wij drie schattingsformules voor de nierfunctie vergeleken, één gebaseerd 

op creatinine, één gebaseerd op cystatine C en één gebaseerd op beide. De twee formules 

gebaseerd op cystatine C bleken nauwkeurig genoeg. Dit in tegenstelling tot de formule 

gebaseerd op creatinine, deze overschatte de carboplatineklaring aanzienlijk met het risico 

op overdosering en bijwerkingen.

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een studie waarin wij geëvalueerd hebben welke 

factoren van invloed zijn op de carboplatineklaring met als doel een betere doseringsfor-

mule te ontwikkelen. Een belangrijke bevinding van deze studie is dat de bloedwaarde van 

creatinine, in tegenstelling tot de bloedwaarde van cystatine C, niet van invloed is op de 

carboplatineklaring. De door ons ontwikkelde doseringsformule voor carboplatine bij kin-

deren is dan ook gebaseerd op cystatine C en daarnaast gewicht. Door rekening te houden 

met deze twee factoren kan carboplatine op maat gedoseerd worden. Onze formule blijkt 

nauwkeurig in staat de carboplatineklaring te voorspellen.

De resultaten in Hoofdstuk 9 benadrukken waarom het op maat doseren van carboplatine 

belangrijk is. Geen rekening houden met de nierfunctie, wat veelal de standaard is in huidige 
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behandelprotocollen, resulteerde in onvoorspelbare en onnauwkeurige (zowel te lage als 

te hoge) blootstelling aan carboplatine, hetgeen het belang van doseren op geleide van de 

nierfunctie onderstreept.

Tot slot worden in Hoofdstuk 10 onze studieresultaten in perspectief geplaatst en worden 

aanbevelingen voor de kliniek en toekomstig onderzoek gegeven. Daarnaast staan in dit 

hoofdstuk de belangrijkste conclusies van dit proefschrift:

1. De nierfunctie van kinderen met kanker kan, indien zij een normale lichaams-samenstel-

ling hebben, bepaald worden door middel van schattingsformules die gebruik maken 

van bloedwaardes van creatinine. Bij kinderen met een verminderde spiermassa dient 

er gebruik gemaakt te worden van een schattingsformule gebaseerd op cystatine C. 

Bloedwaardes op zichzelf staand zijn niet precies genoeg om de nierfunctie te bepalen. 

Als cystatine C niet kan worden bepaald, dan moet de ware nierfunctie gemeten worden.

2. De aanbevelingen in behandelprotocollen voor kinderkanker die betrekking hebben op 

de nierfunctie variëren enorm en dat is onwenselijk.

3. In toekomstige behandelprotocollen moeten de aanbevelingen die betrekking hebben 

op het meten van de nierfunctie, het doseren van carboplatine en dosisaanpassingen 

bij een verminderde nierfunctie gestandaardiseerd worden. Deze aanbevelingen dienen 

gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek.

4. Indien er geen rekening wordt gehouden met de nierfunctie is de blootstelling aan 

carboplatine onvoorspelbaar en variabel. Dit kan leiden tot ongewenste bijwerkingen en 

de kans op onderbehandeling.

5. Bij het bereken van de carboplatine dosis voor kinderen moet er rekening gehouden 

worden met de nierfunctie door gebruik te maken van betrouwbare doseringsformules. 

Nieuwe doseringsformules moeten eerst getest worden in een nieuwe patiëntengroep 

alvorens ze wijdverspreid worden toegepast.


