
VU Research Portal

Long-term risk of subsequent tumors in childhood cancer survivors

Teepen, J.C.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Teepen, J. C. (2018). Long-term risk of subsequent tumors in childhood cancer survivors. [, Vrije Universiteit
Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/fe69a8e2-6350-4493-b024-aafb005d9eeb


NEDERLANDSE SAMENVATTING

De overleving van kinderkanker is de laatste decennia sterk gestegen. Hierdoor is er een 
groeiende groep overlevenden van kinderkanker die nog een lang leven voor zich heeft. 
De sterk verbeterde overleving heeft echter ook een keerzijde. Ten gevolge van de eerdere 
behandelingen hebben overlevenden van kinderkanker een verhoogde kans op het krijgen 
van allerlei gezondheidsproblemen later in hun leven. 
 Een nieuwe tumor, ook wel tweede tumor genoemd, is één van de meest ernstige ge-
zondheidsproblemen die kan optreden. Dit kan een nieuwe kwaadaardige tumor of een 
goedaardige tumor zijn. Kwaadaardige tumoren kunnen, in tegenstelling tot goedaardige 
tumoren, in omliggende weefsels en organen groeien en zich verspreiden naar andere 
delen van het lichaam. Overlevenden van kinderkanker hebben een hogere kans op het 
krijgen van kanker dan een vergelijkbare leeftijdsgroep in de algemene bevolking. Meer 
inzicht in factoren die een rol spelen bij het optreden van tweede tumoren is belangrijk 
om subgroepen van overlevenden te identificeren die een extra hoog risico hebben op het 
optreden ervan in tegenstelling tot subgroepen die weinig of geen extra risico op kanker 
hebben. 
 Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te krijgen in het optreden van tweede 
tumoren, risicofactoren voor het krijgen van tweede tumoren, en overleving na diagnose 
van een tweede tumor. 
 In dit proefschrift maakten we gebruik van patiëntgegevens uit de SKION-LATER studie. 
Dit is een landelijke samenwerking van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) 
en alle zeven kinderoncologische centra in Nederland, waarbij de langetermijneffecten (LA-
TER) van kinderkanker worden onderzocht. Het SKION-LATER studiecohort bestaat uit 
personen die tussen 1963 en 2002 voor de leeftijd van 18 jaar zijn gediagnosticeerd en/of 
behandeld in één van deze kinderoncologische centra. Alle kinderkanker overlevenden in 
het SKION-LATER cohort zijn langetermijnoverlevenden, wat inhoudt dat ze vijf jaar na de 
kinderkanker diagnose nog in leven waren.

Hoofdstuk 2 beschrijft het risico op het krijgen van kwaadaardige tweede tumoren in het 
SKION-LATER cohort en focust op de invloed van behandeling met chemotherapie op 
de kinderleeftijd bij ontwikkelen van verschillende typen kwaadaardige tumoren op latere 
leeftijd. Van het gehele cohort verkregen we informatie over tweede kwaadaardige tumoren 
via koppelingen van de gegevens van de SKION-LATER studie met de Nederlandse Kan-
kerregistratie en met de landelijke pathologiedatabase PALGA. Bovendien verzamelden 
we informatie over tweede kwaadaardige tumoren uit de medische statussen. Onder de 
ruim 6000 overlevenden van kinderkanker in het cohort ontwikkelden in totaal 261 een 
tweede kwaadaardige tumor tijdens de studieperiode. Dit was meer dan 5 maal vaker dan 
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verwacht zou worden in een vergelijkbare groep relatief jonge mensen in de Nederlandse 
bevolking. Vijfentwintig jaar na de diagnose kinderkanker had bijna 4% van alle overleven-
den van kinderkanker een tweede kwaadaardige tumor. In dit onderzoek keken we niet 
naar risicofactoren voor leukemie en lymfomen. De overige tumoren tezamen heten solide 
tumoren. Overlevenden die behandeld waren met het chemotherapiemiddel doxorubicine 
hadden een verhoogd risico op het ontwikkelen van solide tumoren en borstkanker en 
dit risico werd groter naarmate de gegeven dosis doxorubicine hoger was. We vonden 
aanwijzingen dat deze associatie mogelijk sterker is onder overlevenden van de typen 
kindertumoren die geassocieerd kunnen zijn met het Li-Fraumeni syndroom. Deze nieuwe 
bevinding behoeft bevestiging in vervolgonderzoek. Daarnaast bevestigden onze analyses 
eerdere aanwijzingen uit buitenlandse studies dat overlevenden van kinderkanker die wa-
ren behandeld met het chemotherapiemiddel cyclofosfamide een verhoogd risico hadden 
op het krijgen van een sarcoom en dit risico was ook hoger naarmate de dosis toenam. 
Deze bevindingen zijn – op termijn – van belang bij de ontwikkeling van nieuwe behandel-
protocollen voor kinderen met kanker, waarbij steeds een goede balans gezocht wordt 
tussen een zo hoog mogelijke overleving en zo min mogelijk lange termijn neveneffecten. 
Daarnaast kunnen deze inzichten bijdragen aan de collectieve kennis die nodig is voor het 
opstellen en aanpassen van richtlijnen voor de follow-up en screening van overlevenden 
van kinderkanker met betrekking tot tweede tumoren. Degenen met het hoogste risico 
kunnen wellicht baat hebben bij een meer intensieve follow-up, terwijl personen met een 
laag of geen extra risico kunnen worden ontslagen uit follow-up zorg gericht op preventie/
vroeg-detectie van kwaadaardige tweede tumoren.

In hoofdstuk 3 beschrijven we een systematisch literatuuronderzoek naar het risico op het 
krijgen van tweede kwaadaardige tumoren in het maagdarmstelsel. Door middel van een 
uitgebreide zoekstrategie hebben we gezocht naar artikelen in verschillende medisch-we-
tenschappelijke databases. Nadat alle gevonden artikelen uit de internationale literatuur 
door twee onderzoekers zijn gelezen, hebben we 45 artikelen als relevant beoordeeld en 
samengevat. Veelal waren het kleine studies met zeer lage aantallen kwaadaardige tumo-
ren van het maagdarmstelsel. De artikelen beschreven een 3,2 tot 9,7 maal verhoogde 
kans op kwaadaardige tumoren van het maagdarmstelsel bij overlevenden van kinderkan-
ker in vergelijking met de algemene bevolking. De tumoren traden vaak pas heel lang na 
de kinderkankerbehandeling op. Verder kwam uit de artikelen naar voren dat overleven-
den van kinderkanker die radiotherapie hadden gehad op de buik of het bekken een ver-
hoogd risico hadden op het krijgen van kwaadaardige tumoren van het maagdarmstelsel 
in vergelijking met degenen die andere behandelingen hadden ondergaan. Enkele studies 
suggereerden dat overlevenden van kinderkanker die waren behandeld met het chemothe-
rapiemiddel procarbazine of met chemotherapiemiddelen van de groep platinumderivaten 
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ook een verhoogd risico hebben op het krijgen van tweede kwaadaardige tumoren van het 
maagdarmstelsel.

In hoofdstuk 4 hebben we in het SKION-LATER cohort onderzocht wat het risico is op 
het krijgen van een colorectaal adenoom, een soort poliep in de darm die een voorloper 
kan zijn van dikkedarmkanker. Hierbij hebben we het SKION-LATER cohort gekoppeld met 
de landelijke pathologiedatabase PALGA om informatie over het optreden van colorectaal 
adenomen te verkrijgen. In totaal waren er 78 van de 5843 overlevenden van kinderkanker 
die een colorectaal adenoom hadden ontwikkeld. Op de leeftijd van 45 jaar had 3,6% van 
alle overlevenden van kinderkanker die waren behandeld met radiotherapie op het buik/
bekkengebied een colorectaal adenoom, terwijl onder degenen zonder radiotherapie op 
het buik/bekkengebied 2,0% een colorectaal adenoom had ontwikkeld. Overlevenden van 
kinderkanker met radiotherapie op het buik/bekkengebied hadden een significant hoger ri-
sico op het krijgen van een colorectaal adenoom dan een vergelijkingsgroep van broers en 
zussen van overlevenden van kinderkanker, waarbij 1,0% een colorectaal adenoom had op 
de leeftijd van 45 jaar. In een uitgebreid risicomodel waarbij we corrigeerden voor mogelijk 
verstorende variabelen vonden we vijf belangrijke determinanten voor het risico op het ont-
wikkelen van een colorectaal adenenoom: radiotherapie op het buik/bekkengebied, gehele 
lichaamsbestraling, het chemotherapiemiddel cisplatine, een kinderkanker diagnose van 
hepatoblastoom en het hebben van familieleden met colorectaal kanker voor de leeftijd van 
50 jaar. De laatste twee determinanten zijn bekende risicofactoren voor dikkedarmkanker, 
ook in andere populaties. De samenvatting van de literatuur in hoofdstuk 3 en de nieuwe 
resultaten in hoofdstuk 4 kunnen een eerste stap zijn in de ontwikkeling van een richtlijn 
voor de lange-termijn follow-up en wellicht gerichte screening voor colorectaal kanker bij 
de subgroep overlevenden van kinderkanker met een sterk verhoogd risico . Daarbij is het 
van belang dat de mogelijke voordelen van screening op colorectaal kanker, zoals vermin-
dering van sterfte, vermindering van complicaties tijdens de behandeling en een betere 
kwaliteit van leven, zorgvuldig worden afgewogen tegen mogelijke nadelen van screening, 
zoals vals-positieve bevindingen die stress en mogelijk onnodige aanvullende diagnosti-
sche procedures en/of chirurgische ingrepen tot gevolg kunnen hebben. Bovendien is het 
van belang om ook andere aan screening gerelateerde aspecten te onderzoeken, zoals 
welk type screening geschikt is voor deze jonge populatie, daarbij de leeftijdsspecifieke 
diagnostische waarden, mogelijke complicaties en kosten in acht nemend. Dit is een tijd-
rovend proces waarbij veel experts betrokken zullen zijn in de nabije toekomst.

Hoofdstuk 5 beschrijft het risico op het krijgen van huidkanker in het SKION-LATER co-
hort. Informatie over huidkanker werd verzameld door middel van koppelingen met de 
Nederlandse Kankerregistratie en met de landelijke pathologiedatabase PALGA. Onder 
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de 5843 overlevenden van kinderkanker ontwikkelden 259 een basaalcelcarcinoom en 
bijna de helft van deze personen met een basaalcelcarcinoom ontwikkelde er meerdere. 
Ondanks dat een basaalcelcarcinoom een zeer onschuldige vorm van kanker is, kan de 
behandeling cosmetische sporen nalaten. Het risico op het krijgen van een basaalcelcarci-
noom onder overlevenden van kinderkanker was ongeveer 30 maal groter dan in de alge-
mene bevolking. Veertig jaar na kinderkanker had bijna één op vijf overlevenden van kinder-
kanker die waren behandeld met radiotherapie een basaalcelcarcinoom ontwikkeld. In een 
analyse naar risicofactoren voor basaalcelcarcinoom vonden we dat radiotherapie in het 
gebied waar de basaalcelcarcinoom ontwikkelde een sterk verhoogd risico gaf en dat dit 
risico afhankelijk was van de huidoppervlakte die was bestraald. Twintig overlevenden van 
kinderkanker ontwikkelden een melanoom (2,3 maal vaker dan in de algemene bevolking) 
en tien een plaveiselcelcarcinoom (7,5 maal vaker dan in de algemene bevolking). Deze be-
vindingen laten zien dat overlevenden van kinderkanker en hun ouders zich bewust moeten 
zijn van het risico op het krijgen van huidkanker en dat vooral degenen die zijn behandeld 
met radiotherapie uitleg behoeven, zodat zij alert zijn op toekomstige huidveranderingen. 
Bovendien is het belangrijk dat dokters die nazorg leveren aan overlevenden van kinder-
kanker goed getraind worden in het herkennen van verdachte huidafwijkingen.

In hoofdstuk 6 beschrijven we het risico op een scala aan goedaardige tumoren in het 
SKION-LATER cohort. Onderzoek naar goedaardige tumoren is relevant, omdat sommige 
typen goedaardige tumoren tot gezondheidsproblemen kunnen leiden die de kwaliteit van 
leven kunnen beïnvloeden en omdat sommige typen goedaardige tumoren voorlopers kun-
nen zijn van kwaadaardige tumoren.
In deze studie maakten we ook gebruik van een koppeling met de landelijke pathologie-
database PALGA. Overlevenden van kinderkanker hadden ongeveer een tweemaal hoger 
risico op het ontwikkelen van goedaardige tumoren in vergelijking met een controlegroep 
van hun broers en zussen. Er was een dosisafhankelijke relatie tussen radiotherapie op het 
buik/bekkengebied en het risico op het krijgen van een uterusmyomen. We vonden geen 
relatie tussen radiotherapie op het borst/buikgebied en het risico op het krijgen van een 
fibroadenoom in de borst, terwijl radiotherapie wel een verhoogd risico geeft op het krijgen 
van borstkanker. Overlevenden van leukemie hadden een verhoogd risico op het krijgen 
van osteochondromen, dat opvallend vaak leek voor te komen in de kleine groep patiënten 
die gehele lichaamsbestraling hadden ondergaan. Daarnaast vonden we dat radiotherapie 
het risico op het krijgen van zenuwschedetumoren verhoogde, net als het hebben gehad 
van een kinderkanker type dat geassocieerd kan zijn met de familiaire ziektesyndromen 
neurofibromatose type 1 en 2. Deze studie geeft, zover wij weten, het eerste alomvattende 
overzicht van het risico op het krijgen van verschillende goedaardige tumoren in een grote 
groep van overlevenden van kinderkanker.
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In hoofdstuk 7 hebben we in detail gekeken naar het risico op het krijgen van een me-
ningeoom na kinderkanker in het SKION-LATER cohort en vooral naar de effecten van 
radiotherapie op het hoofd. Hoewel een meningeoom een goedaardige tumor is en zelden 
kwaadaardig ontaardt, kan deze tot ernstige neurologische klachten leiden. In totaal ont-
wikkelden 97 overlevenden van kinderkanker een meningeoom en daarvan zijn er 94 als 
kind behandeld met hersenbestraling. Veertig jaar na kinderkanker diagnose had één op de 
acht overlevenden van kinderkanker die waren behandeld met hersenbestraling een me-
ningeoom ontwikkeld. Het risico op het krijgen van een meningeoom nam toe naarmate de 
dosis van de hersenbestraling toenam. We zagen geen duidelijk verband met het volume 
van de hersenen dat in het bestralingsveld lag. Deze resultaten onderschrijven het belang 
van het reduceren van de blootstelling aan hersenbestraling bij kinderkanker patiënten, 
daar waar het mogelijk is. Daarnaast laten deze resultaten zien dat het belangrijk is dat 
overlevenden van kinderkanker, hun ouders en hun dokters beducht zijn op een verhoogd 
risico op het ontwikkelen van een meningeoom na hersenbestraling. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een studie waarin de overleving en karakteristie-
ken van drie soorten tweede kwaadaardige tumoren na kinderkanker worden vergeleken 
met die van vergelijkbare tumoren in de algemene bevolking. In het SKION-LATER cohort 
hebben we alle overlevenden van kinderkanker geselecteerd die een sarcoom, borstkan-
ker of een melanoom als tweede kwaadaardige tumor ontwikkelden. Vervolgens werden 
in de Nederlandse Kankerregistratie per overlevende 10 personen gezocht met hetzelfde 
geslacht en dezelfde leeftijd en die in hetzelfde kalenderjaar gediagnosticeerd waren en 
hetzelfde type tumor hadden. Deze controlepersonen hadden niet eerder kanker gehad, 
dus voor hen was dit de eerste kanker. Uit de resultaten kwam naar voren dat overleven-
den van kinderkanker die een sarcoom als tweede kwaadaardige tumor kregen een slech-
tere overleving hadden dan personen met een sarcoom in de algemene bevolking zonder 
voorgeschiedenis van een eerdere kanker. In de groep overlevenden van kinderkanker met 
een sarcoom was de overleving 15 jaar na de sarcoom diagnose 32,8%, terwijl in de groep 
met een sarcoom in de algemene bevolking zonder voorgeschiedenis van kanker de over-
leving 59,3% was. De verdeling van de typen sarcomen was zeer verschillend tussen de 
beide groepen, hetgeen deels een verklaring kan zijn van de grote verschillen in overleving, 
omdat overleving per type sarcoom zeer sterk uiteenloopt. Voor borstkanker en melanoom 
was de overleving niet verschillend tussen overlevenden van kinderkanker en de groep 
personen in de algemene bevolking zonder voorgeschiedenis van kanker. Overlevenden 
van kinderkanker die borstkanker ontwikkelden ondergingen vaker een borstamputatie, en 
dus minder vaak een borstsparende operatie dan personen in de algemene bevolking met 
borstkanker. De resultaten van deze relatief kleine studie geven aanleiding tot het aanvan-
gen van grotere, wellicht internationale studies om mogelijke verklaringen te vinden voor 
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een verminderde overleving bij patiënten met een sarcoom na kinderkanker ten opzichte 
van een sarcoom zonder voorgeschiedenis van een eerder kanker en behandelstrategieën 
en onderliggende overwegingen bij patiënten met borstkanker na kinderkanker.

Samenvattend, dit proefschrift bevat een aantal belangrijke nieuwe bevindingen over het 
risico op het krijgen van tweede tumoren bij overlevenden van kinderkanker die van be-
lang zijn voor de zorg van overlevenden van kinderkanker en ook voor de ontwikkeling 
van nieuwe behandelprotocollen voor kinderen met kanker. De resultaten kunnen onder 
andere worden gebruikt om richtlijnen voor nazorg en screening van overlevenden van 
kinderkanker te verbeteren. De richtlijnen hebben als doel om enerzijds de tweede tumoren 
in een vroeg stadium te ontdekken en, wanneer mogelijk, tijdig en effectief te behandelen 
en anderzijds om mensen zonder verhoogd risico uit medische follow-up te ontslaan. Het 
nauwkeuriger kunnen voorspellen wie een grote kans heeft om een tweede tumor (en bij-
komende gezondheidsproblemen) te krijgen, kan dokters die nazorg aan overlevenden van 
kanker geven helpen om beslissingen te nemen met betrekking tot deze nazorg. Boven-
dien kan een meer nauwkeurige voorspelling van langetermijneffecten helpen bij het nemen 
van beslissingen met betrekking tot behandeling van nieuwe patiënten met kanker, waarbij 
voordelen van de behandeling worden afgewogen tegen de risico’s op het krijgen van (lan-
ge termijn) gezondheidsproblemen. Er zijn echter nog verschillende relevante onderzoeks-
gebieden waarbij er leemtes in de kennis zijn. Zo zijn behandelingen van kinderkanker 
over de tijd veranderd en het is van belang om de langetermijneffecten van deze nieuwere 
behandelingen verder te bestuderen. Daarnaast is er weinig bekend over leefstijlfactoren 
en erfelijke factoren en hun invloed op het risico op het krijgen van tweede tumoren. Bo-
vendien waren de aantallen van specifieke tweede tumoren vaak klein in onze studies, 
zodat het analyseren van risicofactoren voor specifieke tweede tumoren soms lastig was. 
Daarom is het belangrijk dat we de overlevenden van kinderkanker blijven volgen en dat 
er internationaal wordt samengewerkt en data van onderzoeken worden samengevoegd 
zodat we deze onderzoeksvragen wel in detail kunnen bestuderen.
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