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INLEIDING
Retinoblastoom is een agressieve tumor van het netvlies, het is de meest voorkomende 
oogkanker bij kinderen en maakt ongeveer drie procent van alle kinderkankersoorten uit. 
Retinoblastoom komt voor bij één op de 17.000 kinderen, en ontstaat over het algemeen voor 
het vijfde levensjaar.1

Overleving van deze ziekte hangt grotendeels af van het vroeg ontdekken ervan. Om 
deze reden is de ziekteoverleving in ontwikkelde landen dan ook beduidend beter dan in 
ontwikkelingslanden.2 Voor de intraoculaire tumor functioneert de buitenste wand van het 
oog als een natuurlijke barrière die lastig te doorbreken is. Deze wand bestaat onder andere 
uit het vaatvlies (de choroidea), het oogwit (de sclera) en de lamina cribrosa, een voor de 
tumor moeilijk te passeren bindweefselvoortzetting van het oogwit dat de oogzenuw (nervus 
opticus) opdeelt in een intraoculair (binnen de oogbol) en een extraoculair (buiten de oogbol) 
deel (zie figuur 1). Echter, zodra de tumor deze buitenste wand doorbroken heeft, krijgt hij 
vrij spel en kan het – bij het ontbreken van de juiste behandeling – vrij snel metastaseren 
(uitzaaien), waarna de kans op overleving sterkt vermindert.3–5 Als er sprake is van zeer 
beperkte extraoculaire tumorgroei dan kan dit met de juiste systemische chemotherapie nog 
behandeld worden om metastasering te voorkomen.6

Ten minste 40% van de patiënten met retinoblastoom heeft een erfelijke vorm (ofwel geërfd 
van hun ouders of ontstaan uit een kiembaanmutatie van het RB1-gen). Deze patiënten 
hebben één normaal en één afwijkend exemplaar van het RB1-gen in alle cellen – mensen 
hebben van (bijna) alle genen twee exemplaren – en zodra het ‘goede’ RB1-gen muteert kan 
kanker ontstaan. Erfelijk retinoblastoom presenteert zich meestal bilateraal (in beide ogen), 
maar in ongeveer 10% van de gevallen presenteert erfelijk retinoblastoom zich in slechts één 
oog (unilateraal). De niet-erfelijke vorm van retinoblastoom is altijd unilateraal. Patiënten met 
erfelijk retinoblastoom hebben ook het risico om trilateraal retinoblastoom te ontwikkelen; 
trilateraal retinoblastoom is een combinatie van retinoblastoom in één of beide ogen en een 
primitieve neuro-ectodermale tumor (PNET) in de hersenen.7 De incidentie van trilateraal 
retinoblastoom werd geschat op 5 tot 15% van alle erfelijk-retinoblastoompatiënten.7

Stadiëring
Voor intraoculair retinoblastoom is het ICRB (International Classification of Retinoblastoma; 
zie tabel 1 in de algemene inleiding) ontwikkeld.8 Het ICRB is een hulpmiddel voor oogartsen 
bij de keuze óf conservatief of lokaal te behandelen óf het oog eruit te halen (enucleëren). Hoe 
hoger de classificatie van het oog hoe kleiner de kans dat lokale behandeling slaagt en hoe 
groter de kans dat de tumor al buiten het oog is getreden. Het zijn dus vooral hoogrisico-ogen 
(ICRB-groep D en E) die geënucleëerd worden.

Het ICRB dient om de kans op overleving van een individueel oog in te schatten en de 
behandeling daarop aan te passen. Zodra het retinoblastoom buiten de oogbol is getreden 
wordt het meer algemene IRSS-stadiëringssysteem gebruikt; IRSS staat voor International 
Retinoblastoma Staging System; zie tabellen 2 en 3 in de algemene inleiding.9,10 Het IRSS loopt 
van stadium 0 tot IV met een afnemende kans op overleving naarmate het stadium hoger is. 
In de stadia 0 tot en met II blijft de tumor beperkt tot de oogbol en in de stadia III en IV is de 
tumor in de oogkas doorgegroeid of zijn er uitzaaiingen elders in het lichaam. Patiënten met 
retinoblastoom in de stadia 0 en I hebben nog een overlevingskans van boven de 95%. Naar 
mate het stadium oploopt neemt de kans op overleving echter af: 86% van stadium II, 70% 
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van stadium III en slechts 5% van hen die 
retinoblastoom in het stadium IV hebben.6 

Risicofactoren voor metastasering
Het is dus van levensbelang om patiënten 
niet in de hogere ziektestadia te laten 
geraken. Daarom is het essentieel om goed 
te kunnen inschatten of er risicofactoren 
voor metastasering aanwezig zijn. Uit 
de literatuur die beschikbaar is op dit 
gebied bleken massieve choroidea-
invasie (tenminste 3 mm ingegroeid), 
sclera-invasie en postlaminaire 
nervus-opticusinvasie de belangrijkste 
risicofactoren voor metastasering te zijn; 
het risico bleek vooral groot als massieve 
choroidea-invasie en postlaminaire 
nervus-opticusinvasie samen voorkwamen 
of als het resectievlak van de nervus 
opticus na enucleatie niet vrij van 
tumorcellen was (zie figuur 1).11–19 

Radiologische beeldvorming
Histopathologisch onderzoek van 
de eerder genoemde risicofactoren 
is de gouden standaard, maar omdat 
retinoblastoompatiënten in toenemende 
mate met oogsparende conservatieve 
regimes worden behandeld, wordt niet-
invasieve beeldvorming steeds belangrijker. 
De enige manier om tumordoorgroei te 
bepalen zonder het oog eruit te halen 
is met behulp van óf CT óf MRI. CT 
wordt ten sterkste afgeraden bij kinderen 
vanwege het mogelijk schadelijke effect van 
de röntgenstraling. Dit is met name van 

Figuur 1. De opbouw van het oog. Waarbij blauw 
het oogwit (sclera), rood het vaatvlies (choroidea), 
geel het netvlies (retina) en groen retinoblastoom 
aangeven. De lamina cribrosa is aangegeven 
met de pijl (A). Ter illustratie zijn de twee meest 
voorkomende groeivormen in afbeelding B 
weergegeven met bovenin een endofytische tumor 
(groeit naar binnen) en onderin een exofytische 
tumor (groeit naar buiten). In afbeelding C zijn 
tumorinvasie van de nervus opticus voorbij 
de lamina cribrosa (zwarte pijl), invasie van de 
choroidea (zwarte pijlpunt) en invasie in de sclera 
(witte pijlpunt) .

A

B

C
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belang bij de patiënten met erfelijk retinoblastoom, omdat zij in elke cel een mutatie van het 
RB1-gen hebben en dus een groter risico hebben dat door bestraling het enige normale RB1-
gen muteert en de cel tot een kankercel maakt.20–22 Ook wordt MRI over het algemeen geacht 
beelden met hogere resolutie en beter wekedelencontrast te kunnen maken. De European 
Retinoblastoma Imaging Collaboration (ERIC) heeft consensuscriteria gepubliceerd voor de 
vervaardiging van kwalitatief hoogwaardige MRI-beelden van retinoblastoom.23

Vraagstelling
Deze dissertatie kan worden opgedeeld in twee delen:

1. de diagnose, stadiëring en het ziekteverloop van retinoblastoom;

2. de epidemiologie en beeldvorming van trilateraal retinoblastoom.

Het doel van het eerste deel is om in kaart te brengen wat de diagnostische nauwkeurigheid is 
van het bepalen van de eerder genoemde risicofactoren voor metastasering. Vervolgens wilden 
we in kaart brengen op welke manier het diagnosticeren van deze risicofactoren verbeterd kon 
worden. Het tweede deel heeft tot doel om het risico op trilateraal retinoblastoom te bepalen 
en wat de overlevingskansen zijn voor trilateraalretinoblastoompatiënten, welke factoren 
hierop van toepassing zijn en hoe trilateraal retinoblastoom in een vroeg stadium kan worden 
gediagnosticeerd.

RESULTATEN
Deel I: Diagnose, stadiëring en het ziekteverloop van retinoblastoom
Er is een aantal gepubliceerde studies waarin gekeken is naar de diagnostische 
nauwkeurigheid van MRI en CT voor het bepalen van de risicofactoren voor metastasering. 
Echter zijn dit allemaal studies met relatief kleine groepsgroottes. Hoofdstuk 1 had dan 
ook tot doel om met behulp van meta-analyse deze studies te combineren en gemiddelde 

waarden te bepalen 
van de sensitiviteit 
en specificiteit van 
MRI en CT.24 In dit 
hoofdstuk hebben wij 
naar gepubliceerde 
literatuur gezocht over 

dit onderwerp. De meta-analyse werd uitgevoerd met een random-effectsmodel dat rekening 
houdt met de heterogeniteit van de geïncludeerde studies. De literatuurzoektocht resulteerde 
in 14 artikelen over MRI met in totaal 591 ogen en 4 studies over CT met 257 ogen. Meta-
analyse van de nauwkeurigheid van MRI resulteerde in de volgende waarden met elk een 95% 
betrouwbaarheidsinterval (BI): respectievelijk lieten postlaminaire nervus-opticusinvasie, 
choroidea-invasie en sclera-invasie een sensitiviteit van 59% (95% BI 37–78), 74% (95% BI 
52–88) en 88% (95% BI 20–100) zien en een specificiteit van 94% (95% BI 84–98), 72% (95% 
BI 31–94) en 99% (95% BI 86–100). MRI met een hoge beeldkwaliteit liet voor prelaminaire 
nervus-opticusinvasie en choroidea-invasie wel een verschil zien wat betreft diagnostische 
nauwkeurigheid ten opzichte van MRI met een lage beeldkwaliteit, maar deze resultaten 
waren niet statistisch significant. De studies naar de nauwkeurigheid van CT bevatten niet 
genoeg gegevens voor meta-analyse. Hieruit konden we concluderen dat MRI een belangrijke 

Detectie van risicofactoren voor metastasering 
retinoblastoom met MRI wordt steeds belangrijker 
bij toename conservatieve behandelingsopties.‘‘ ”
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plaats heeft als diagnostisch middel om risicofactoren voor metastasering te bepalen in 
retinoblastoompatiënten, maar dat de diagnostische nauwkeurigheid van MRI, en dan vooral 
de sensitiviteit, nog wel ruimte voor verbetering heeft. Het kleine aantal studies dat naar CT 
keek, liet over het algemeen lage waardes voor diagnostische nauwkeurigheid zien. 

Omdat hoofdstuk 1 veelbelovende resultaten van hogeresolutie-MRI liet zien, zijn wij in 
hoofdstuk 2 verder ingegaan op de mogelijkheden van hogeresolutie-MRI op 3 tesla.25 Voor 
deze studie hebben we retrospectief naar beelden gekeken van retinoblastoompatiënten uit 
Lausanne die een MRI-onderzoek hebben gehad tussen 2009 en 2013. Met behulp van de 
getoonde beelden (zie de figuren in hoofdstuk 2 en in de appendices van hoofdstuk 2) hebben 
we laten zien dat, behalve bij het detecteren van risicofactoren voor metastasering, MRI 
ook kan helpen bij het detecteren van tumoruitzaaiingen in het glasvocht, bloedingen en de 
respons van behandeling over tijd. Fundoscopie (een methode waarbij met een oogspiegel 
aan de binnenkant van het oog wordt gekeken) en echografie blijven voor het bepalen van de 
diagnose en het stadiëren van intraoculair retinoblastoom de modaliteiten van keuze, maar 
in het geval van bijvoorbeeld troebel glasvocht kan MRI er wel bij helpen. Voor het bepalden 
van de risicofactoren voor metastasering is MRI bij conservatieve behandeling echter de enige 
optie.

In hoofdstuk 3 zijn we nog een stapje verder gegaan en hebben we gekeken naar de 
mogelijkheden van ultrahogeveld-MRI (bij magnetische fluxdichtheden van 9,4 T en 17,6 
T) om de risicofactoren voor metastasering te detecteren en tumormorfologie in detail in 
beeld te brengen.26 Histopathologisch onderzoek was de referentiestandaard. We hebben zes 
opeenvolgende patiënten (alle 6 mannelijk; mediane leeftijd 5,5 maanden, spreiding 2–14) met 
retinoblastoom, verwezen naar ons ziekenhuis, prospectief geïncludeerd in deze studie. Bij 
elke patiënt is één oog geënucleëerd. Drie patiënten hadden unilateraal retinoblastoom en drie 
hadden bilateraal retinoblastoom; van deze laatste drie is alleen het ergst aangedane oog eruit 
gehaald. De mediane tijd tussen de diagnose en enucleatie was 8 dagen (spreiding 7–19). Voor 
de enucleatie was beeldvorming gedaan met in-vivo-MRI met een 1,5-teslasysteem (64 MHz) 
systeem met een circulaire oppervlaktespoel over het oog. Ex-vivobeeldvorming werd gedaan 
met twee verticale magneten met een boring van 89 mm met magnetische fluxdichtheden 
van 9,4 T (400 MHz) en 17,6 T (750 MHz). Na ex-vivobeeldvorming hebben we analyses 
gedaan van de histopathologische coupes van de ogen en hebben deze gecorreleerd met de 
MR-beelden. We konden in deze studie MR-beelden correleren met histopathologie wat 
betreft het groeitype, levensvatbaar tumorweefsel versus necrose en intraocululaire uitzaaiing. 
Retinoblastoom met uitgebreide necrotische gebieden en verscheidene bloedvaten met 
levende cellen eromheen zijn te herkennen als een identiek ‘geografisch patroon’ op én MR- 
én histopathologieplaatjes. Tenslotte konden we op MR-beelden tumor onderscheiden die 
zeer dichtbij de choroidea lag, maar de choroidea nog niet was binnengedrongen. Hoofdstuk 3 
heeft de mogelijkheden laten zien van ex-vivobeeldvorming van ultrahogeresolutie-MRI voor 
verschillende aspecten van de ziekte en voor de stadiëring van retinoblastoom. Ook laat deze 
methode zien dat kleine details van het oog in kaart kunnen worden gebracht zonder de kans 
op bemonsteringsfouten, dat bij histopathologisch onderzoek een risico vormt. 

In hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar de voorspellende waarde van intraoculaire 
tumorgrootte (volume en maximale diameter) voor de risicofactoren voor metastasering.27 
In deze studie zijn retrospectief 370 patiënten (375 ogen) geïncludeerd, die een MRI hebben 
ondergaan ten tijde van de retinoblastoomdiagnose en die een primaire enucleatie hebben 
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ondergaan. De tumorgroottes (volumes in cm3 en de maximale diameters in mm) zijn 
bepaald door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar en geblindeerd voor klinische en 
histopathologische gegevens. Met behulp van ROC-analyse (receiver operating characteristic) 
en logistische-regressieanalyse hebben we de data geanalyseerd en de verstorende 
(confounding) factoren geëvalueerd. Voor postlaminaire nervus-opticusinvasie, resulteerde 
ROC-analyse in oppervlaktes onder de grafiek van 0,77 (95% BI 0,70–0,85; P<0,0001) en 
0,78 (0,71–0,85; P<0,0001), respectievelijk voor volume en diameter. Massieve choroidea-
invasie gaf oppervlaktes onder de grafiek van 0,67 (0,57–0,77; P<0,0020) en 0,70 (0,59–0,80; 
P<0,0004). Uit logistische-regressieanalyse bleek dat tumorgrootte de belangrijkste voorspeller 
van de risicofactoren was en dat de verstorende factoren amper effect hadden op het 
uiteindelijke resultaat. Tumorgrootte als voorspeller van het niet hebben van postlaminaire 
nervus-opticusinvasie gaf negatief-voorspellende waardes van 0,08 (0,00–0,46) en 0,13 (0,01–
0,51), respectievelijk bij tumoren kleiner dan 0,88 cm3 en 14,4 mm. Terwijl tumorgrootte als 
voorspeller van de aanwezigheid postlaminaire nervus-opticusinvasie positief-voorspellende 
waardes van 6,35 (2,70–13,87) en 4,00 (1,71–8,41) gaf voor tumoren groter dan respectievelijk 
2,04 cm3 en 18,5 mm. De conclusie was dat tumorgrootte een goede voorspeller is van 
postlaminaire nervus-opticusinvasie; met name in de categorie met de kleinste tumoren is 
de kans postlaminaire nervus-opticusinvasie erg klein. Ook voor massieve choroidea-invasie 
is tumorgrootte een voorspeller, maar niet zo uitgesproken als voor postlaminaire nervus-
opticusinvasie.

In uitzonderlijke gevallen komt retinoblastoom na enucleatie terug in de orbita (oogkas), 
echter als dit gebeurt is het risico op metastasering en overlijden erg hoog en is het van het 
grootste belang om een dergelijk recidief/residu tijdig op te sporen. In het laatste hoofdstuk 
van deel 1 (hoofdstuk 5) hebben we gekeken naar de diagnostische nauwkeurigheid van 
MRI, met het doel om orbitarecidieven in meerdere latere scans vroegtijdig te kunnen 
opsporen en net te gaan hoe het de patiënten verging in de jaren na behandeling van het 
recidief.28 Voor deze studie hebben we retrospectief de MRI’s geanalyseerd van opeenvolgende 
patiënten (2007-2013) die behandeld zijn met enucleatie. We hebben gekeken naar 103 MR-
onderzoeken van 55 orbitae (van 50 kinderen, 27 jongens en 23 meisjes, gemiddelde leeftijd 
16,3 ± 12.4 maanden) met een mediane tijd van 8 maanden (spreiding 0–93) na enucleatie. 
Hogeresolutie pre- en postcontrast MR-beelden werden verkregen op een 1,5-teslasysteem 
met oppervlaktespoelen. Vijf Europese experts op het gebied van retinoblastoom hebben de 
beelden geanalyseerd met betrekking tot de aanwezigheid van intraorbitale gebieden met 
abnormale aankleuring en hebben deze gescoord als ‘zeker tumor’, ‘verdacht voor tumor’, 
‘postoperatieve situatie/litteken’ of ‘onverdacht’. De bevindingen werden vergeleken met 
histopathologische data (voorzover beschikbaar), klinisch vervolg van de ziekte en latere 
MRI-scans. Abnormale aankleuring werd veel gezien na enucleatie (in 100% van de gevallen 
in de eerste drie maanden na enucleatie en bij 64% meer dan drie jaar na enucleatie). Alle 
drie (van de in totaal 55 orbitae) histopathologisch-bewezen tumorrecidieven werden correct 
gescoord als ‘zeker tumor’ op MR-beelden. Twee orbitae van twee kinderen werden gescoord 
als ‘verdacht voor tumor’. Deze kinderen werden destijds behandeld met intraveneuze 
systemische chemotherapie zonder histopathologisch bewijs, maar latere MRI-scans (67 en 47 
maanden na diagnose van het recidief) lieten geen terugkomst van de tumor zien. Met andere 
woorden van deze twee gevallen kan niet vast gesteld worden of het gaat om fout- of correct-
positieven.  In 90% van de gevallen waren de orbitae onverdacht voor aanwezigheid van 
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tumorweefsel, wat bevestigd werd door het klinisch opvolgen van de patiënten voor een lange 
periode vanaf enucleatie (met een mediaan van 45 maanden, spreiding 8–126). In hoofdstuk 5 
hebben wij laten zien dat met hogeresolutie-MRI tumorrecidieven en normale postoperatieve 
littekens nauwkeurig konden worden onderscheiden. Derhalve is het te overwegen om de 
eerste twee jaar na enucleatie MRI als screeningstool te gebruiken bij patiënten die een 
hoog risico hebben op orbitale recidieven. Echter het is nog niet duidelijk precies bij welke 
patiënten dergelijke screening nuttig zou kunnen zijn, maar gedacht zou kunnen worden 
aan patiënten behandeld met neoadjuvante chemotherapie of patiënten met buphthalmos of 
geen vrij transsectievlak van de nervus opticus na enucleatie. Toegenomen aankleuring na 
enucleatie was in de meeste gevallen een normale postoperatieve bevinding en dient onzes 
inziens alleen opgevolgd moeten worden in geval van twijfel. Toekomstig (liefst prospectief) 
onderzoek met een grotere groep patiënten is hiervoor nodig. 

Deel II: Epidemiologie en beeldvorming van trilateraal retinoblastoom
Dit deel omvat vijf hoofdstukken over de glandula pinealis en trilateraal retinoblastoom, 
waarvan één artikel over een enkele casus (case report) en twee meta-analyses over de 
incidentie en overleving van trilateraal retinoblastoom van data uit gepubliceerde artikelen, 
aangevuld met ongepubliceerde data. De laatste twee hoofdstukken bevatten een analyse van 
de grootte van de normale cysteuze en niet-cysteuze glandula pinealis.

Hoofdstuk 6 is 
een meta-analyse 
van studies waarin 
de incidentie 
van trilateraal 
retinoblastoom 
is gepubliceerd.29 
Voor deze meta-
analyse hebben we 
het voorkomen 
van trilateraal retinoblastoom in retinoblastoomcohorten geëxtraheerd uit artikelen 
gepubliceerd tussen januari 1966 en juli 2015. We hebben een subgroep analyse gedaan 
door alleen retinoblastoomcohorten met een minimale grootte van 100 te includeren om 
overschattingsbias te voorkomen; negatieve studies (in dit geval studies met kleine cohorten 
zonder TRb-gevallen) worden vaak niet gepubliceerd en zo zorgen de (kleine) positieve 
studies die wel worden gepubliceerd voor een overschatting van de incidentie. Met behulp 
van een random-effectsmodel hebben we de incidentie van trilateraal retinoblastoom 
geanalyseerd. 

Patiënten met bilateraal retinoblastoom hadden een risico op trilateraal retinoblastoom van 
5.3% (95% BI: 3.3–7.7%); de kans op TRb in de glandula pinealis (p-TRb) was 4.2% (95% BI: 
2.6–6.2%) en de kans op trilateraal retinoblastoom elders (niet-pinealis-TRb: np-TRb) was 
0.8% (95% BI: 0.4–1.3%). Onder patiënten met erfelijk retinoblastoom (alle bilaterale gevallen 
en de unilaterale gevallen met een familiaire vorm of een kiemcel-RB1-mutatie) vonden we 
een TRb-incidentie van 4.1% (95% BI: 1.9–7.1%) en een p-TRb-incidentie van 3.7% (95% BI: 
1.8–6.2%). Wij vonden incidenties van 3.8% (95% BI: 2.4–5.4%), 2.9% (95% BI: 1.9–4.2%) 
en 0.7% (95% BI: 0.3–1.2%) bij patiënten met bilateraal retinoblastoom respectievelijk voor 
alle TRb-vormen, p-TRb en np-TRb. Onder erfelijk retinoblastoom vonden we een TRb-

Succesvolle behandeling voor trilateraal 
retinoblastoom hangt af van vroege detectie en 
een behandelingsregime bestaande uit ten minste 
chemotherapie.‘‘ ”
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incidentie van 3.5% (95% BI: 1.2–6.7%) en een p-TRb-incidentie van 3.2% (95% BI: 1.4–
5.6%).

Idealiter bepaal je de incidentie in een cohort dat gebaseerd is op de totale populatie, 
bijvoorbeeld alle retinoblastoompatiënten in Nederland, maar in veel gevallen wordt gekeken 
naar cohorten van gespecialiseerde ziekenhuizen waar de ernstigste gevallen heengaan, dus de 
kans bestaat dat  daardoor de incidentie wordt overschat. Ook is niet altijd bekend hoe lang 
deze patiënten zijn vervolgd, dus wordt aangenomen dat van alle retinoblastoompatiënten 
in het cohort bekend is of zij al dan niet TRb hebben ontwikkeld. De incidentie van TRb is 
veel lager dan het beeld dat wordt opgeroepen door de afzonderlijke artikelen in de literatuur 
en zoals gepresenteerd werd door Kivelä7 in 1999 (hij presenteerde een incidentie variërend 
van 0.005 tot 0.015). Met een incidentie onder de 5% is het de vraag of screening überhaupt 
(buiten de screening ten tijde van de retinoblastoomdiagnose) nuttig is.

Hoofdstuk 7 is een meta-analyse naar de overleving van patiënten met trilateraal 
retinoblastoom.30 Voor deze meta-analyse hebben wij gepubliceerde TRb-casus tussen januari 
1966 en april 2014 geïncludeerd. Deze data hebben wij aangevuld met nieuwe informatie 
van de geïncludeerde casus door de auteurs van de originele artikelen aan te schrijven. De 
overleving van TRb-patiënten hebben wij berekend met Kaplan-Meier-analyse en Cox-
regressieanalyse. In totaal zijn 174 TRb-patiënten geïncludeerd uit 90 studies. Naast TRb met 
een tumor in de glandula pinealis (p-TRb) kan TRb ook elders in de hersenen voorkomen, 
meestal supra- of parasellair (niet-pinealis-TRb ofwel np-TRb). In ongeveer driekwart van de 
gevallen ging het om p-TRb en in het resterende kwart ging het om np-TRb. Patiënten met 
p-TRb hadden een vijfjaarsoverleving van 6% (95% BI 2–15), indien gediagnosticeerd vóór 
1995, wat steeg tot 44% (95% BI 26–61) voor hen die gediagnosticeerd waren met p-TRb 
vanaf 1995. Geen van de patiënten met np-TRb overleefde deze ziekte voor 1995, maar 
vanaf 1995 is de vijfjaarsoverleving gestegen tot 57% (95% BI 30–77). De hazard ratios (HR), 
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van leptomeningeale metastasen en de locatie van TRb 
(in de pijnappelklier of elders), suggereerden dat conventionele chemotherapie (HR 0,059, 
95% BI 0,016–0,226; P<0,0001) en vooral hogedosis-chemotherapie met stamcelreïnfusie (HR 
0,013, 95% BI 0,002–0,064; P<0,0001) het sterkst bijdroegen aan de verbeterde overleving. De 
afwezigheid van leptomeningeale metastasen (HR 2,13, 95% BI 0,98–4,60; P<0,0001) had ook 
een positief effect op de overleving. De hersentumoren bij np-TRb waren groter dan bij p-TRb 
(mediaan 30 [spreiding 6–100] versus 22 mm [spreiding 7–60]; P=0,012), maar beide hadden 
een vergelijkbare vijfjaarsoverleving sinds 1995. Deze resultaten suggereren dat verbeterde 
chemotherapie en vroege detectie van p-TRb ertoe hebben bijgedragen dat de overleving sterk 
is verbeterd. Daarom zijn wij van mening dat alle retinoblastoompatiënten ten minste een 
MRI-onderzoek van de hersenen ten tijde van de retinoblastoomdiagnose dienen te krijgen 
en dat behandeling van TRb moet bestaan uit ten minste chemotherapie (en dan het liefst met 
name hogedosis-chemotherapie met stamcelreïnfusie).

Hoofdstuk 8 gaat over een patiëntje dat werd gediagnosticeerd met unilateraal retinoblastoom 
(rechter oog) op de leeftijd van dertien dagen.31 Hiervoor kreeg zij bestraling van beide 
ogen, het aangedane oog ter behandeling van de tumor en het contralaterale oog als 
profylaxe. Negentien maanden later was in het rechter oog een nieuw tumortje gegroeid 
en tijdens een MRI-onderzoek, dat toen gedaan is, werd ook een verdachte pijnappelklier 
(glandula pinealis) gezien. Het oogtumortje werd behandeld met cryotherapie en voor de 
verdachte pijnappelklier werd negen maanden later een nieuw MRI-onderzoek gedaan. Uit 
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dit nieuwe MRI-onderzoek bleek dat de pijnappelklier was gegroeid, waarna de diagnose 
pineoblastoom (trilateraal retinoblastoom) werd gesteld. De hersentumor werd chirurgisch 
verwijderd en direct opvolgend werd de patiënt behandeld met hogedosischemotherapie 
met autologe stamcelreïnfusie. De laatste MRI (59 maanden na chirurgie) liet geen terugkeer 
van de ziekte zien. Deze casus bevestigt de bevindingen van hoofdstuk 7 dat vroege detectie 
en adequate behandeling bijdragen aan de overleving van deze groep patiënten en laat 
zien dat, als er verdachte bevindingen zijn in de hersenen op een MRI-onderzoek van 
retinoblastoompatiënten, een of meer scans een aantal maanden later zeer zijn aanbevolen.

Het verschil tussen een normale pinealisklier en een klein pineoblastoom is erg lastig te zien 
en om deze reden hebben wij gekeken of de grootte van de klier een bruikbaar criterium is. 
Een normale en een abnormale pijnappelklier kunnen beide cysteus van aard zijn of volledig 
uit solide weefsel bestaan. In de hoofdstukken 9 en 10 hebben wij gekeken naar de grootte van 
de normale pijnappelklier in patiënten van 0 tot 5 jaar oud zonder retinoblastoom en zonder 
(mogelijke) pathologie met betrekking tot de pijnappelklier.32,33 In hoofdstuk 9 behandelden 
we de solide klier en in hoofdstuk 10 de cysteuze klier. In elk hoofdstuk hebben we de 
groottes van de normale klieren ook vergeleken met de groottes van de asymptomatische 
cysteuze en niet-cysteuze pineoblastomen uit hoofdstuk 7. Deze studies bestonden uit een 
retrospectieve analyse van de grootte (breedte, hoogte, oppervlakte en [indien van toepassing] 
cystedoorsnede op een sagittale doorsnede op MR-beelden door de middenlijn) van normale 
solide (n=184) en cysteuze (n=232) pijnappelklieren. We hebben het effect van leeftijd en 
geslacht op de grootte geanalyseerd. We hebben lineaire-regressieanalyse toegepast en 99% 
predictie-intervallen bepaald om een bovengrens van normaal te bepalen voor de leeftijden 
0 tot 5 jaar. Wij vonden geen statistisch significante interactie van leeftijd en geslacht op de 
groottes. Met lineaire-regressieanalyse verkregen we voor de solide klieren 99% bovengrenzen 
van 7,9 mm, 4,8 mm and 25,4 mm2, respectievelijk voor breedte, hoogte en oppervlakte. 
De richtingscoëfficiënten van deze drie parameters waren respectievelijk 0,046 mm/maand, 
0,023 mm/maand en 0,202 mm2/maand. Drieënnegentig procent (95% BI 66–100%) van de 
asymtomatische solide pineoblastomen waren groter dan de 99% bovengrens. Bij lineaire-
regressieanalyse van de cysteuze klieren verkregen we 99% bovengrenzen van 10,8 mm, 10,9 
mm, 7,7 mm en 66,9 mm2, respectievelijk voor cystegrootte, breedte, hoogte en oppervlakte. 
De richtingscoëfficiënten van voor deze vier parameters waren respectievelijk 0,030 mm/
maand, 0,046 mm/maand, 0,021 mm/maand, 0,25 mm2/maand. De meeste asymptomatische 
cysteuze pineoblastomen lagen boven de 99% bovengrens, echter een vrij groot aantal 
bleef er wel onder. De resultaten van deze twee hoofdstukken kunnen gebruikt worden 
als referentiewaarden voor de solide en cysteuze pinealisklieren om normale klieren van 
pineoblastoom te onderscheiden, maar er is (met name bij de cysteuze klieren) een overlap 
tussen normale klieren en pineoblastoom. In hoofdstuk 10 hebben wij als de European 
Retinoblastoma Imaging Collaboration (ERIC) een richtlijn gepubliceerd die kan helpen bij 
de diagnose van pineoblastoom.
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