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Nederlandse samenvatting 

Neuro-endocriene en psychosociale consequenties van acute lymfatische leukemie en 

lymfomen op de kinderleeftijd

Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker op de kinder-

leeftijd en (non-)Hodgkin lymfoom is de meest voorkomende vorm van kanker tijdens de 

adolescentie. Door de toename in overleving van ALL en lymfomen worden behandelings-

gerelateerde bijwerkingen steeds belangrijker. Vanwege de oncolytische werking vormen 

de glucocorticoïden predniso(lo)n en dexamethason een belangrijk onderdeel van de 

behandeling van ALL en lymfomen op de kinderleeftijd. Een bijwerking van deze middelen 

is echter onderdrukking van de hypothalamus-hypofyse-bijnier (HPA-) as. Dit resulteert in 

bijnierinsufficiëntie die wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen om het stress- 

hormoon cortisol te produceren. Indien tijdens stressvolle situaties niet aan de verhoogde 

cortisolbehoefte van het lichaam kan worden voldaan, kan levensbedreigende hypotensie 

en/of hypoglycemie ontstaan en kan de afweer tegen infecties inadequaat zijn. Bijnierinsuf-

ficiëntie draagt daarom mogelijk bij aan de incidentie en de ernst van infecties tijdens de 

behandeling van ALL en lymfomen. Complicaties als gevolg van bijnierinsufficiëntie kunnen 

worden voorkomen door suppletie van glucocorticoïden (bijv. hydrocortison) ten tijde van 

stress. Echter, vanwege een gebrek aan kennis omtrent de incidentie en de ernst van bij-

nierinsufficiëntie tijdens de behandeling van ALL en lymfomen op de kinderleeftijd, worden 

stressschema’s niet standaard toegepast. 

Eerdere studies naar de langetermijneffecten van behandeling met hoge doses glucocor-

ticoïden vroeg in het leven toonden een veranderde HPA-as activiteit op latere leeftijd. Mede 

naar aanleiding daarvan is er zorg over de neuro-endocriene langetermijneffecten van hoge 

doses glucocorticoïden in het kader van de behandeling van ALL en lymfomen op de kinder-

leeftijd. De HPA-as functie in overlevers van ALL of lymfomen is echter nooit onderzocht. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat cortisolspiegels geassocieerd zijn met slaap, vermoeidheid, 

depressie en kwaliteit van leven (KvL). Ondanks het feit dat overlevers van kinderkanker fre-

quent problemen op het gebied van slaap, vermoeidheid, depressie en KvL rapporteren, zijn 

de potentiële associaties tussen deze problemen en cortisolspiegels in deze groep nog niet 

eerder onderzocht. Het doel van dit proefschrift is om meer inzicht te verkrijgen in de neuro-

endocriene en psychosociale consequenties van therapie met hoge doses glucocorticoïden 

tijdens en na de behandeling van ALL en lymfomen op de kinderleeftijd. 

In Hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van dit proefschrift beschreven: ALL en lymfomen 

op de kinderleeftijd, behandeling met glucocorticoïden en de neuro-endocriene en psycho-

sociale consequenties van deze behandeling. 

Hoofdstuk 2 benadrukt de klinische relevantie van het onderwerp van dit proefschrift aan 

de hand van een aantal voorbeelden van klinische presentaties van bijnierinsufficiëntie als 
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gevolg van behandeling met glucocorticoïden bij kinderen met kanker. Bovendien presente-

ren wij een stroomschema voor de behandeling van bijnierinsufficiëntie.

Hoofdstuk 3 geeft een systematisch overzicht van de gepubliceerde studies omtrent HPA-

as suppressie als gevolg van behandeling met glucocorticoïden bij kinderen met ALL. De 

zeven beschikbare studies (met in totaal 189 deelnemers) laten zien dat bijna alle kinderen 

met ALL in de eerste dagen na het staken van glucocorticoïdtherapie bijnierinsufficiënt zijn. 

De meeste patiënten herstellen binnen een aantal weken, maar een klein deel van de kinde-

ren blijft langdurig bijnierinsufficiënt, soms tot wel 34 weken. Vanwege de heterogeniteit en 

de suboptimale methodologische kwaliteit van de beschikbare studies, is meer onderzoek 

van hoge kwaliteit nodig om de exacte incidentie en duur van bijnierinsufficiëntie te on-

derzoeken en om adequate maatregelen en adviezen ten aanzien van bijnierinsufficiëntie 

tijdens ALL op de kinderleeftijd te ontwikkelen.

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd van een prospectieve multi-center 

studie naar de incidentie en de duur van bijnierinsufficiëntie tijdens de behandeling van ALL 

op de kinderleeftijd. De mediane duur tot herstel van de bijnierfunctie na het staken van in-

ductietherapie met hoge doses prednison was 28 dagen. Een derde van de patiënten was 96 

dagen na het staken van de prednison nog niet hersteld van bijnierinsufficiëntie. Langdurige 

bijnierinsufficiëntie na inductietherapie was geassocieerd met bijnierinsufficiëntie tijdens 

onderhoudstherapie. Aangezien de meerderheid van de patiënten binnen vijf weken na het 

einde van de inductietherapie herstelde van bijnierinsufficiëntie en de kans op herstel na vijf 

weken erg laag was, adviseren wij glucocorticoïdsuppletie tijdens perioden van stress in de 

eerste vijf weken na het staken van inductietherapie in alle patiënten met ALL. Daarna kan 

een bijnierfunctietest worden uitgevoerd om patiënten met langdurige bijnierinsufficiëntie 

te identificeren en om te bepalen bij welke patiënten de stresstherapie gestaakt kan worden.

De eerste studie naar bijnierfunctie tijdens de behandeling van (non-)Hodgkin lymfo-

men op de kinderleeftijd wordt gepresenteerd in Hoofdstuk 5. Uit de resultaten blijkt dat 

bijnierinsufficiëntie tijdens de behandeling van lymfomen op de kinderleeftijd frequent 

voorkomt. Alle patiënten met bewezen bijnierinsufficiëntie tussen de verschillende gluco-

corticoïdkuren in, lieten na einde van de totale therapie langdurige insufficiëntie van de bij-

nieren zien. Om deze reden adviseren wij bij alle kinderen die behandeld worden met hoge 

doses glucocorticoïden in het kader van lymfomen stresstherapie tussen de verschillende 

glucocorticoïdkuren in en in de eerste weken na het einde van de behandeling. De duur 

van bijnierinsufficiëntie na hoge doses glucocorticoïden in het kader van de behandeling 

van ALL en lymfomen op de kinderleeftijd blijkt sterk tussen patiënten te verschillen. Zoals 

beschreven in Hoofdstuk 6, hebben wij onderzocht of genetische variaties (polymorfismen) 

van de glucocorticoïdreceptor dit verschil zouden kunnen verklaren. Eén polymorfisme 

(ER22/23EK) blijkt geassocieerd met een kortere duur van bijnierinsufficiëntie en een ander 

polymorfisme (BclI) blijkt geassocieerd met een verlengde duur van bijnierinsufficiëntie na 

de inductietherapie bij kinderen met ALL. 
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Om de associaties tussen de frequent gerapporteerde problemen met slaap, vermoeid-

heid, depressie en KvL enerzijds en de cortisolspiegels anderzijds in overlevers van ALL te 

onderzoeken, moesten er eerst adequate Nederlandse vragenlijsten omtrent vermoeidheid 

in kinderen en slaap in adolescenten worden ontwikkeld en gevalideerd. Hoofdstuk 7 

analyseert en bediscussieert de psychometrische eigenschappen en de normreferentie van 

de Nederlandse versie van de van oorsprong Amerikaanse PedsQLTM	Multidimensional	Fatigue	

Scale. De Nederlandse versie van deze vragenlijst bleek goed haalbaar, betrouwbaar en va-

lide en was daarmee geschikt om vermoeidheid in gezonde en chronisch zieke Nederlandse 

kinderen van 2-18 jaar te onderzoeken. Daarnaast beschrijft Hoofdstuk 8 de psychome-

trische eigenschappen en de normreferentie van de Nederlandse versie van de Adolescent	

Sleep	 Habits	 Questionnaire. Deze vragenlijst liet voldoende betrouwbaarheid en validiteit 

voor de totaalscores zien en kan worden gebruikt om slaapgewoonten in adolescenten te 

onderzoeken.

In Hoofdstuk 9 rapporteren wij de resultaten van een studie naar slaap, vermoeidheid, 

depressie en KvL na einde behandeling in het kader van ALL op de kinderleeftijd. Volgens 

hun ouders hadden overlevers van ALL meer slaapproblemen, meer vermoeidheid en een 

verminderde fysieke KvL in vergelijking met Nederlandse normscores. Overlevers van ALL 

rapporteerden zelf echter minder slaapproblemen, minder depressieve symptomen en 

betere psychosociale KvL dan de Nederlandse norm. Verschillen tussen ouder- en zelfrap-

portages kunnen verklaard worden door (over)bezorgdheid van de ouders en/of het grote 

adaptief vermogen van de overlevers van ALL. Slaapproblemen en vermoeidheid waren 

geassocieerd met meer symptomen van depressie en een verminderde KvL. Behandeling van 

slaapproblemen en vermoeidheid kan de KvL van overlevers van ALL mogelijk verbeteren. 

Ondanks het feit dat eerdere studies langdurige bijnierinsufficiëntie toonden na het af-

ronden van de behandeling voor ALL op de kinderleeftijd, is er nog niet eerder onderzoek 

verricht naar de HPA-as activiteit in overlevers van ALL. In Hoofdstuk 10 presenteren wij de 

resultaten van onze studie naar de HPA-as functie, in relatie tot slaap, vermoeidheid en KvL, 

in overlevers van ALL en in gezonde kinderen. Er was geen verschil tussen beide groepen in 

de cortisol	 awakening	 response, maar overlevers van ALL hadden hogere ochtend cortisol-

spiegels en meer cortisolsuppressie na de dexamethason suppressietest in vergelijking met 

de gezonde controles. Hoge cortisolspiegels waren geassocieerd met meer vermoeidheid 

en een slechtere KvL. Wij concluderen dat de ervaring van een traumatische gebeurtenis in 

het verleden, zoals ALL op de kinderleeftijd, kan leiden tot langdurige dysregulatie van de 

HPA-as, zich uitend in een verhoogde cortisolproductie en een toegenomen feedback van de 

HPA-as, hetgeen geassocieerd lijkt met klinisch relevante problematiek.

Eerdere studies naar kinderen met een traumatische ervaring laten niet alleen verhoogde 

cortisolspiegels zien, maar ook verhoogde activiteit van het sympathische zenuwstelsel, 

hetgeen geassocieerd is met cardiovasculaire morbiditeit op latere leeftijd. Om deze reden 

hebben wij, zoals beschreven in Hoofdstuk 11, onderzoek gedaan naar de endocriene en 
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cardiovasculaire respons van overlevers van ALL en gezonde controles op een psychosociale 

stresstest, de Trier	 Social	 Stress	 Test	 for	 Children (TSST-C). De subjectief ervaren stress, het 

speekselcortisol en de cardiovasculaire uitkomstvariabelen namen tijdens de TSST-C signifi-

cant toe. Deze toename verschilde niet tussen overlevers van ALL en gezonde controles. Dit 

duidt op een adequate respons van de HPA-as en het sympathische zenuwstelsel op sociale 

stress in overlevers van ALL.

Wij concluderen dat HPA-as suppressie als gevolg van hoge doses glucocorticoïden tijdens 

de behandeling van ALL en lymfomen op de kinderleeftijd frequent voorkomt. Wij adviseren 

glucocorticoïdsuppletie tijdens perioden van stress in de eerste weken na het staken van 

glucocorticoïdtherapie om zo levensbedreigende situaties te voorkomen. Daarna adviseren 

wij een bijnierfunctietest om te bepalen welke patiënten nog bijnierinsufficiënt zijn en in 

welke patiënten stresstherapie kan worden gestaakt. Wij hebben twee polymorfismen van de 

glucocorticoïdreceptor geïdentificeerd die een rol spelen bij de duur van bijnierinsufficiëntie. 

Wij tonen verhoogde ochtend cortisolspiegels en een toegenomen feedback van de HPA-as 

aan in overlevers van ALL, hetgeen wijst op dysregulatie van de HPA-as. Deze dysregulatie 

lijkt klinisch relevant vanwege de associatie tussen hoge cortisolspiegels enerzijds en 

meer vermoeidheid en een verminderde KvL anderzijds. Ondanks de verhoogde ochtend 

cortisolspiegels, hebben overlevers van ALL een adequate respons van de HPA-as en het 

sympathische zenuwstelsel op sociale stress.

 


