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Nederlandse samenvatting 

 
Tweede primaire tumoren en excessieve sterfte na 

retinoblastoom 



Retinoblastoom is een kwaadaardige oogtumor die ontstaat in het netvlies. Deze vorm van oogkanker is 

zeer zeldzaam en komt meestal bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar voor. De eerste rapportage van 

retinoblastoom is al ruim 400 jaar oud. Het heeft echter nog heel lang geduurd voordat kinderen deze 

ziekte overleefden. Door de introductie van effectieve behandelingsmethoden halverwege de 19e eeuw 

steeg de overleving van 5% in 1867 tot meer dan 90% vandaag de dag. Er zijn twee vormen van 

retinoblastoom: een erfelijke en een niet-erfelijke vorm. De niet-erfelijke vorm is de meest voorkomende 

vorm van retinoblastoom (60%), waarbij de tumor zich in één oog (unilateraal) ontwikkelt. Bij de erfelijke 

vorm van retinoblastoom (40%) zit meestal in beide ogen (bilateraal) tumor(en). Mensen met de erfelijke 

vorm van retinoblastoom hebben een fout (mutatie) in het DNA die een autosomaal dominant 

overervingspatroon kent, waardoor zij 50% kans hebben om de ziekte door te geven aan hun kinderen. Er 

zijn tegenwoordig verschillende behandelingsmethoden waarmee retinoblastoom behandeld kan worden, 

namelijk (een combinatie van) enucleatie (het verwijderen van het oog), chemotherapie, uitwendige 

radiotherapie, radioactieve-plaquetherapie, lasertherapie en cryotherapie. De keuze van de behandeling is 

afhankelijk van de grootte en lokalisatie van de tumor, de leeftijd van de patiënt en de erfelijkheid van de 

ziekte. Het is bekend dat er bij de erfelijke vorm van retinoblastoom een verhoogde kans is op het krijgen 

van een nieuwe vorm van kanker (tweede primaire tumor). Het ontstaan van tweede primaire tumoren 

wordt beïnvloed door de mutatie in het DNA, maar ook door de behandeling (voornamelijk uitwendige 

radiotherapie). Het is nog onbekend wat het effect van chemotherapie is op het ontstaan van tweede 

primaire tumoren. 

 

Sinds 1949 zijn er talrijke artikelen gepubliceerd over het optreden van tweede primaire tumoren bij 

retinoblastoom patiënten. Echter, deze studies waren meestal gebaseerd op retinoblastoom patiënten uit 

één of meerdere ziekenhuizen en niet op alle retinoblastoom patiënten in de populatie. Verder hadden vele 

onderzoeken kleine patiënten aantallen en zijn de patiënten vaak relatief kort gevolgd (minder dan 40 

jaar). In Nederland beschikken wij over een zeer complete registratie van retinoblastoom patiënten (het 

Nederlands retinoblastoom register) vanaf 1862. In dit proefschrift is gebruik gemaakt van het Nederlands 

retinoblastoom register om het ontstaan van tweede primaire tumoren en het overlijden ten gevolge 

daarvan in kaart te brengen en deze te vergelijken met de Nederlandse bevolking. De specifieke doelen 

van dit onderzoek waren: 

- Het evalueren van het lange termijn risico (gedurende meer dan 40 jaar) op tweede  primaire 

tumoren bij retinoblastoom overlevenden. Meer specifiek wilden we bepalen  voor welke soorten 

tweede primaire tumoren dit risico verhoogd is ten opzichte van de  Nederlandse bevolking. Ook 

wilden we uitzoeken of het risico op tweede primaire  tumoren gedurende het hele leven verhoogd is of 

dat het risico in de loop van het leven  af vlakt of zelfs vermindert. 

- Het inventariseren van het afzonderlijke en gecombineerde effect van de verschillende  



behandelmethoden op het risico van tweede primaire tumoren. 

- Het onderzoeken of het aantal sterftes verhoogd was en wat de specifieke  doodsoorzaken 

van retinoblastoom overlevenden was. 

- Het in kaart brengen van het ontstaan van derde, vierde, vijfde etc. (multiple) primaire 

tumoren en het bepalen van het risico op een derde primaire tumor voor overlevenden  die al een 

tweede primaire tumor hebben ontwikkeld. 

- Het  onderzoeken of de mate van risicoverhoging voor tweede primaire tumoren bij  

erfelijke retinoblastoom patiënten varieert voor verschillende mutaties in het  

retinoblastoom gen (RB1). 

- Het evalueren van de associatie tussen in vitro fertilisatie en het ontstaan van  

retinoblastoom. 

 

Om deze doelen te realiseren is er gebruik gemaakt van de patiëntgegevens uit het Nederlands 

retinoblastoom register (1862-2005). De gegevens uit het Nederlands retinoblastoom register zijn 

aangevuld en geactualiseerd. Daarna zijn er vragenlijsten verstuurd naar alle nog in leven zijnde 

retinoblastoom overlevenden met vragen over de huidige gezondheid, ziektegeschiedenis (inclusief elke 

vorm van kanker), medische behandelingen en mogelijke risicofactoren. Van de in totaal 1068 

retinoblastoom patiënten in het Nederlands retinoblastoom register zijn van 1028 (96%) patiënten 

complete gegevens beschikbaar (follow-up). Van deze 1028 retinoblastoom patiënten hadden er 619 

(60%) de niet-erfelijke vorm en 409 (40%) de erfelijke vorm. 

 

In Hoofdstuk 2 zijn de resultaten beschreven van het lange termijn risico op tweede primaire tumoren bij 

retinoblastoom overlevenden en is bepaald voor welke soorten tumoren het risico verhoogd is. Bij de 

uitvoering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de patiënten gediagnosticeerd tussen 1945 en 2005 

uit het Nederlands retinoblastoom register. In totaal was er van 668 (89%) retinoblastoom patiënten 

complete follow-up beschikbaar. In totaal werden er 74 tweede primaire tumoren gediagnosticeerd. 

Vergeleken met de Nederlandse bevolking was het risico op tweede primaire tumoren alleen verhoogd bij 

retinoblastoom overlevenden met de erfelijke vorm (Gestandaardiseerde Incidentie Ratio [SIR] = 20.4; 

95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 15.6 – 26.1). In absolute termen komt dit overeen met 8.61 extra 

diagnoses per 1000 patiënt-jaren. Het risico was verhoogd voor weke delen tumoren, bottumoren, 

huidmelanomen en epitheliale tumoren, zoals borst-, long- en blaastumoren. Wij zagen een stijgend risico 

op epitheliale tumoren bij erfelijke retinoblastoom die langer dan 40 jaren waren gevolgd. Erfelijke 

retinoblastoom overlevenden die behandeld zijn met uitwendige radiotherapie hadden een drie keer zo 

hoog risico op tweede primaire tumoren dan erfelijke retinoblastoom overlevenden die niet behandeld 

waren met radiotherapie. Vanwege het kleine patiënten aantal dat alleen met chemotherapie was 



behandeld was het niet mogelijk om het effect van de behandelmethode op het ontstaan van tweede 

primaire tumoren te bekijken. Van alle erfelijke retinoblastoom overlevenden had 28% (95% BI: 21.0% - 

35.0%) na 40 jaar een tweede primaire tumor gekregen. Niet-erfelijke retinoblastoom overlevenden 

hadden net zoveel kans op kanker als mensen die nooit retinoblastoom hadden gehad (SIR = 1.86; 95% 

BI: 0.96 – 3.24). Wij concludeerden dat het sterk verhoogde risico op epitheliale tumoren, zoals borst-, 

long-, en blaastumoren, bij erfelijke retinoblastoom overlevenden van middelbare leeftijd zorgwekkend is 

en aangeeft dat erfelijke retinoblastoom patiënten levenslang gevolgd moeten worden om het levenslange 

risico op tweede primaire tumoren te kunnen evalueren en tumoren zo vroeg mogelijk op te sporen. 

 

De resultaten van het onderzoek naar doodsoorzaken bij mensen die retinoblastoom hebben gehad, 

worden beschreven in Hoofdstuk 3. In dit onderzoek hebben we doodsoorzaken van Nederlandse 

retinoblastoom overlevenden vergeleken met die in de Nederlandse populatie. De meeste mensen met 

retinoblastoom waren overleden aan het retinoblastoom zelf (n = 156), waarvan ruim 70% voor 1961 

overleed. Verder was alleen bij erfelijke retinoblastoom overlevenden de kans op overlijden aan kanker 

hoger dan in de Nederlandse populatie (n = 54; gestandaardiseerde sterfte ratio [SMR] = 12.8; 95% BI: 

9.66 – 1.5). De kans dat erfelijke retinoblastoom overlevenden overlijden aan iets anders dan kanker en 

retinoblastoom was hetzelfde als die van de Nederlandse bevolking (n = 14; SMR = 1.10; 95% BI: 0.60 – 

1.84). De kans op overlijden en doodsoorzaken (geen retinoblastoom) bij niet-erfelijke retinoblastoom 

patiënten was gelijk aan die in de Nederlandse populatie (n = 64; SMR = 1.01; 95% BI: 0.77 – 1.28). 

Erfelijke retinoblastoom overlevenden behandeld met uitwendige radiotherapie overleden relatief jong als 

gevolg van botkanker of weke delen tumoren, terwijl erfelijke retinoblastoom overlevenden niet 

behandeld met uitwendige radiotherapie op oudere leeftijd overleden aan de gevolgen van epitheliale 

tumoren. Van alle erfelijke retinoblastoom overlevenden was 17.3% (95% BI: 12.3 – 22.4) binnen 50 jaar 

na de retinoblastoom diagnose overleden aan kanker (geen retinoblastoom). Als gevolg van de goede 

behandelopties van kanker overleven ze langer. Ondanks dat stijgt de kans op overlijden ten opzichte van 

de Nederlandse bevolking en is het noodzakelijk dat retinoblastoom patiënten levenslang vervolgt worden. 

Tevens is het van groot belang dat zowel artsen als patiënten geïnformeerd worden over het verhoogde 

risico op tweede primaire tumoren bij erfelijke retinoblastoom overlevenden. 

 

Sinds de behandelmogelijkheden van kanker sterk zijn verbeterd komt het steeds vaker voor dat 

retinoblastoom overlevenden meerdere primaire tumoren ontwikkelen. In Hoofdstuk 4 wordt onderzocht 

of het risico op een derde primaire tumor anders is dan het risico op een tweede primaire tumor. Van alle 

1028 retinoblastoom overlevenden waren er in totaal 129 waarbij een tweede primaire tumor is 

gediagnosticeerd. Van deze 129 retinoblastoom overlevenden met een tweede primaire tumor waren er 11 

die een derde primaire tumor hebben gekregen. Het risico op een derde primaire tumor bij retinoblastoom 



overlevenden was 8 (95% BI: 4.09 – 14.7) keer zo hoog als in de Nederlandse populatie. Het risico op een 

derde primaire tumor na een tweede primaire tumor, gecorrigeerd voor behandeling en erfelijkheid, was 

ruim 7 (Hazard Ratio [HR] = 7.56; 95% BI: 3.87 – 14.8) keer hoger dan het risico op een tweede primaire 

tumor na retinoblastoom. Ook was het risico op overlijden na een derde primaire tumor groter dan na een 

tweede primaire tumor (HR = 5.02; 95% BI: 1.66 – 15.2). Uit deze studie, de eerste die heeft gekeken naar 

de hoogte van het risico op derde primaire tumoren, blijkt dat het risico om een derde primaire tumor te 

krijgen groter is dan het risico op het krijgen van een tweede primaire tumor. Het is daarom belangrijk dat 

artsen op de hoogte zijn van het feit dat patiënten die al een tweede primaire tumor hebben gehad een 

verhoogde kans hebben om ook nog een derde primaire tumor te ontwikkelen. Verder zou uitwendige 

radiotherapie, zowel voor de behandeling van retinoblastoom als van daaropvolgende tumoren, indien 

mogelijk vermeden moeten worden.  

 

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar een mogelijk relatie tussen het optreden van 

tweede primaire tumoren en de mutatie in het RB1 gen. Alle erfelijke retinoblastoom patiënten, waarbij na 

een DNA test een mutatie in het RB1 gen werd gevonden, zijn voor dit onderzoek geselecteerd. Wanneer 

retinoblastoom bij meer personen in de familie voorkomt, is aangenomen dat alle familieleden dezelfde 

mutatie in het RB1 gen hadden. In totaal hadden we gegevens van 199 erfelijke unilaterale en bilaterale 

retinoblastoom patiënten. In deze groep werden 44 tweede primaire tumoren in 31 verschillende families 

gediagnosticeerd. Er is geen verhoogd risico op tweede primaire tumoren voor een bepaald type mutatie in 

het RB1 gen gevonden. Wel was er een mogelijke trend zichtbaar naar een hoger risico op tweede primaire 

tumoren wanneer er een nonsense of frameshift mutatie in het RB1 gen was gevonden (HR = 1.58; 95% 

CI: 0.82 – 3.06; P = .17). Wij concludeerden dat onze onderzoeksgroep waarschijnlijk te klein is om een 

relatie tussen een mutatie in het RB1 gen en het ontstaan van tweede primaire tumoren aan te kunnen 

tonen. Om deze reden pleiten wij voor uitgebreide internationale samenwerking, waarbij in één studie de 

mutaties in het RB1 gen gecombineerd kunnen worden met gegevens over tweede primaire tumoren 

diagnose en mogelijke risicofactoren. 

 

In Hoofdstuk 6 wordt de incidentie van retinoblastoom bij kinderen die met behulp van in vitro fertilisatie 

(IVF) geboren zijn onderzocht. In 2003 vonden wij een verhoogd risico op retinoblastoom bij IVF 

kinderen. Deze studie is nu overgedaan met nieuwe beschikbare data van de IVF centra en langere follow-

up. Allereerst is er op basis van landelijke cijfers over het aantal doorgaande zwangerschappen na IVF een 

schatting gemaakt van het aantal verwachte retinoblastoom diagnoses bij IVF kinderen in de periode 

1995-2007.  Het werkelijk aantal gediagnosticeerde IVF kinderen met retinoblastoom is verzameld door 

middel van een vragenlijst en medische dossiers. In totaal is er geschat dat er in de periode 1995-2007 

40330 kinderen met behulp van IVF zijn geboren. In diezelfde periode zijn er 162 kinderen in Nederland 



gediagnosticeerd met retinoblastoom, waarvan er 7 geboren zijn met behulp van IVF. Het risico op 

retinoblastoom bij IVF kinderen is licht verhoogd ten opzichte van de Nederlandse populatie (Relatief 

Risico [RR] = 2.54; 95% BI: 1.02 – 5.23). Voor de nieuwe onderzoeksperiode 2002-2007 was het risico 

echter niet verhoogd (RR = 1.29; 95% BI: 0.16 – 4.66). Het is erg lastig om een verband te leggen tussen 

retinoblastoom en IVF. Het kan zijn dan het gevonden risico een gevolg is van klustering of gebaseerd is 

op toeval. Maar het is ook mogelijk dat dezelfde genetische factoren betrokken zijn bij infertiliteit en het 

ontstaan van retinoblastoom. Een andere mogelijke verklaring kan de verandering in de IVF procedures in 

de loop van de tijd zijn. Wij concluderen dat het gevonden licht verhoogde risico voor het merendeel 

gebaseerd is op het sterk verhoogde risico in de periode 1995-2002. Met de huidige kennis is het 

belangrijk dat men zich bewust is van dit mogelijke risico, maar voorzichtigheid is geboden om mensen 

niet onnodig ongerust te maken. 

 

 

Dit proefschrift wordt afgesloten met een discussie waarin de onderzoeksresultaten in perspectief worden 

geplaatst (Hoofdstuk 7). Daarnaast worden de verschillende methodologische aspecten van dit onderzoek 

en de praktische toepasbaarheid in de kliniek besproken. Ten slotte worden er aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek gedaan.  

 

Een van de aanbevelingen is om erfelijke retinoblastoom patiënten levenslang te volgen. Het risico op 

kanker in de Nederlandse bevolking wordt met het ouder worden groter en het is daarom belangrijk om te 

onderzoeken wat voor invloed dat heeft voor de ouder wordende erfelijke retinoblastoom patiënt. Tevens 

is langere follow-up nodig om de mogelijke late effecten van chemotherapie te onderzoeken. Ook is het 

interessant om te onderzoeken of screenen effectief kan zijn in het vroegtijdig opsporen van tumoren om 

uiteindelijk de sterfte aan kanker te reduceren. Zoals ook al eerder besproken is internationaal onderzoek 

nodig om een mogelijke relatie tussen het ontstaan van tweede primaire tumoren en een mutatie in het 

RB1 gen te evalueren. Ook is er meer onderzoek noodzakelijk om de bevindingen ten aanzien van 

retinoblastoom bij IVF kinderen na te gaan en mogelijke causale mechanismen te inventariseren. Een 

ander belangrijk speerpunt voor de toekomst in het linken van het Nederlands retinoblastoom register met 

het bevolkingsregister (GBA), de Nederlandse Kanker Registratie en het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Het is belangrijk dat voor follow-up studies de gegevens van de patiënten juist en 

compleet zijn. Helaas is onze aanvraag voor individuele koppeling met het CBS afgewezen en waren 

alleen gecodeerde data beschikbaar. Hopelijk is deze informatie wel beschikbaar voor toekomstig 

internationaal onderzoek. Tenslotte is het voor onderzoek naar late effecten essentieel dat de originele 

medische dossiers beschikbaar zijn. Volgens de huidige privacy wetgeving WGBO dienen medische 

dossier 15 jaar bewaard te blijven. Echter, om de late effecten van medische behandelingen te kunnen 



onderzoeken zou het beter zijn om alle dossiers verplicht veel langer dan 15 jaar te bewaren. Bij voorkeur 

zo’n 100 jaar, omdat onze studie zelfs 40 jaar na retinoblastoom diagnose nog een verhoogd risico op 

primaire tumoren aangeeft.  

 

 

 


