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De kans dat een kind kanker overleeft, is de laatste decennia sterk gegroeid. Tot in
de jaren zestig van de vorige eeuw was kinderkanker meestal fataal, nu is het een
aandoening die vaak te genezen is: circa % van de kinderen overleeft. Voor de
meest voorkomende vorm van leukemie, acute lymfatische leukemie (ALL) ligt de
-jaars overlevingskans in ontwikkelde landen zelfs boven de %. Bij kinder-
kanker gaat het in de meeste gevallen om hersentumoren of leukemie.

Met de toenemende overlevingskans groeit de laatste jaren de aandacht voor de
lange termijn effecten van kankerbehandeling op het kind in ontwikkeling. Deze
late effecten, die verschillende orgaansystemen kunnen betreffen, blijken regel-
matig voor te komen. Nadelige effecten van kankerbehandeling op neurocogni-
tieve functies, hersenfuncties die gerelateerd zijn aan denken en gedrag, worden
relatief vaak gerapporteerd. Het hoogste risico op neurocognitieve late effecten
hebben kinderen die behandeld zijn met therapie gericht op het centraal zenuw-
stelsel (CZS), en kinderen met hersentumor.

Kinderen met ALL krijgen, als onderdeel van hun behandeling, therapie gericht
op het CZS, om de kans op terugkeer van de ziekte te verkleinen. Reguliere behan-
deling dringt niet voldoende door de bloed-hersen barrière. Dit kan gebeuren
door schedelbestraling of het gebruik vanbepaalde kankerremmendemedicijnen
(chemotherapie). Deze vormen van behandeling kunnen het CZS beschadigen,
wat op lange termijn kan leiden tot cognitieve stoornissen en leerproblemen.
Omdat de effecten van schedelbestraling schadelijk zijn gebleken, wordt in
Nederland sinds  bij de behandeling van ALL uitsluitend nog chemotherapie
gebruikt.

In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van onderzoek naar
neurocognitieve functies bij kinderen die behandeld zijn voor kanker. Het onder-
zoek spitste zich toe op kinderen met het hoogste risico op neurocognitieve stoor-
nissen na behandeling: kinderen met ALL die alleen met chemotherapie behan-
deld zijn, en op kinderen met een hersentumor. Het onderzoek betrof kinderen
die niet met hersenbestraling zijn behandeld, omdat reeds uit eerder onderzoek
de schadelijke effecten hiervan zijn gebleken.

Het onderzoek naar neurocognitieve functies was gericht op aandacht en infor-
matieverwerking, en het verband van deze functies met gedrag en schoolpresta-
ties. Aandacht en informatieverwerking zijn basale neuropsychologische
processen die ten grondslag liggen aan intellectuele functies, leren en gedrag.
Juist deze basale processen zijn kwetsbaar voor schade door toxische stoffen.
Aandacht en informatieverwerking werden onderzocht met een gecom-
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puteriseerde neuropsychologische testbatterij, de Amsterdamse Neuropsycho-
logische Taken (ANT). De kinderen voerden deze taken uit aan de computer.
Tevens werden de patiënten neurologisch onderzocht en werden de ouders
geïnterviewd. De ouders en de leerkrachten vulden vragenlijsten in gericht op
gedrag en leerprestaties. De onderzochte kinderen waren tussen de . en  jaar
oud. Bij de kinderen met kanker was er sinds het einde van hun behandeling
tenminste een jaar verstreken. Kinderen met ALL of een hersentumor waren allen
inhetVUMedischCentrumbehandeld. Erwerden tevens kinderenmet eenWilms
tumor, een niertumor, die specifiek voorkomt op de kinderleeftijd, onderzocht.
Deze kinderen waren weliswaar met chemotherapie behandeld, maar hadden
geen CZS-behandeling ondergaan. Deze kinderen waren behandeld in het
VU Medisch Centrum of in het Sophia/Erasmus Medisch Centrum. Ook werden
broers en zussen van de patiënten onderzocht, en een grote groep gezonde
controlekinderen.

Hoofdstuk 1 en 2 bestaan uit de inleiding en de beschrijving van de onderzoeks-
doelen.

In hoofdstuk 3 worden verschillende aspecten van aandacht onderzocht bij
kinderen met ALL, kinderen met een Wilms tumor en gezonde controles.
Bij kinderen met ALL wordt de relatie tussen behandelintensiteit en de uitkomst-
maten geanalyseerd. Kinderen met een hoger risico op terugkeer van de ziekte,
worden intensiever – met hogere doses chemotherapie – behandeld. De resulta-
ten wijzen uit dat kinderen met ALL subtiele aandachtsstoornissen vertonen.
Kinderen met een Wilms tumor verschillen niet van de gezonde controlegroep.
Bij de kinderen met ALL is intensievere behandeling geassocieerd met een hoger
risico op aandachtsstoornissen. Waarschijnlijk speelt hierbij methotrexaat,
een chemotherapeutisch middel met neurotoxische eigenschappen een rol.
Vrouwelijk geslacht en een jonge leeftijd bij diagnose zijn ook risicofactoren.

In hoofdstuk 4 worden de verschillende niveaus van visuomotoriek geanalyseerd
bij kinderen met ALL, en vergeleken met een groep kinderen met een Wilms
tumor, broers en zussen, endegezondecontrolegroep. Alleende resultaten vande
kinderen met ALL verschillen van de controles: in de conditie waarin het hoogste
niveau van controle wordt vereist, presteren de kinderen met ALL minder
nauwkeurig. In de conditie waarbij beroep wordt gedaan op een lager niveau van
controle is er geen verschil tussen groepen. Bij het hoogste niveau worden
volgbewegingen over een onvoorspelbaar traject vereist. Een lager niveau van
controle wordt getest met een beweging over een van tevoren zichtbaar traject. Bij
algemeen neurologisch onderzoek worden geen afwijkingen gevonden, behalve
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iets zwakkere uitvoering van snel alternerende bewegingen (dysdiadochokinese)
bij kinderen met ALL vergeleken met kinderen met een Wilms tumor. De vast-
gestelde beperking in de visuomotoriek kan gezien worden als indicator van
subtiele verstoring van hersenfunctie. Dat er een verband is tussen ontwikkeling
van motoriek en neurocognitieve functies is bekend uit eerder onderzoek.

In hoofdstuk 5 worden gedrag en schoolprestaties vergeleken van kinderen met
ALL, kinderen met een Wilms tumor, broers en zussen, en een gezonde referen-
tiegroep.Voor dit deel van het onderzoek worden vragenlijsten die door ouders en
leerkrachten ingevuld zijn, geanalyseerd. Bij de kinderen met ALL wordt een
verhoogde frequentie van gedragsproblemen gerapporteerd en, ten opzichte van
klasgenoten, gemiddeld lagere schoolprestaties. Bij de kinderen met een Wilms
tumor of de broers en zussen worden geen verschillen geconstateerd ten opzichte
van de controlegroep. Ouders rapporteren vooral probleemgedrag op het gebied
van internalisering en aandacht. Er is een associatie tussen de aandachts-
problemen die door ouders worden gerapporteerd, en de gedragsproblemen die
door leerkrachten worden gerapporteerd. Verder is er een verband tussen
aandachtsstoornissen die gebleken waren uit neuropsychologisch onderzoek, en
door de leerkrachten gerapporteerd probleemgedrag. Er is ook een associatie
tussen gemeten aandachtsstoornissen en verminderde rekenprestaties op
school. Hoewel de schoolprestaties van de kinderen met ALL gemiddeld lager zijn
dan de controles, en zij vaker een klas hebben gedoubleerd, kunnen de meeste
kinderen met ALL toch goed functioneren binnen het reguliere onderwijs. Het
aantal kinderen dat speciaal onderwijs nodig heeft is laag, en ligt veel gunstiger
dan in het verleden gepubliceerde percentages van kinderen met ALL die met
schedelbestraling behandeld zijn.

In hoofdstuk 6 worden de resultaten van neuropsychologisch onderzoek
vergeleken tussen kinderen die geopereerd zijn in verband met een tumor in de
kleine hersenen, het cerebellum, en gezonde kinderen. Deze kinderen zijn niet
behandeld met chemotherapie of bestraling. De kinderen met een hersentumor
presteren bij verscheidene taken minder goed. Er blijkt sprake van executieve
functiestoornissen, gekenmerkt door langzamere informatieverwerking, toege-
nomen variabiliteit van responssnelheid en verminderde inhibitie. Hoewel er
gedeeltelijk overeenkomsten zijn met de bevindingen bij kinderen met ALL,
gerapporteerd in de voorgaande hoofdstukken, worden bij de kinderen met een
hersentumor uitgebreidere neurocognitieve beperkingen gevonden.

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de literatuur op het gebied van
effecten van chemotherapie op cognitief functionerenbij kinderenmetALL. Indit

150 CHAPTER 9



literatuuroverzicht zijn studies opgenomen, die gepubliceerd waren tot juli ,
waarin een groep kinderen met ALL geanalyseerd was die alleen met chemo-
therapie was behandeld.Voorwaarde was dat er vergeleken werd met een controle
groep, van gezonde kinderen of patiënten die geen CZS-behandeling hadden
ondergaan. Er waren  wetenschappelijke artikelen, die aan deze criteria
voldeden. De conclusie is dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor de aan-
wezigheid van subtiele neurocognitieve stoornissen bij kinderen met ALL die
alleen met chemotherapie zijn behandeld. De beperkingen zijn minder ernstig
dan bij kinderen die met hersenbestraling zijn behandeld. Het gaat vooral om
problemen met aandacht en executieve functies, terwijl globaal intellectueel
functioneren relatief intact blijft. Jonge leeftijd bij diagnose en vrouwelijk geslacht
worden beschreven als risicofactoren voor lange termijn neurocognitieve
functiestoornissen bij kinderen ALL.

Hoofdstuk 8 bevat de engelstalige samenvatting en de discussie. Hier worden
klinische implicaties van het onderzoek besproken en aanbevelingen voor de
toekomst gedaan.

KLINISCHE IMPLICATIES
We vonden subtiele, maar statistisch significante neurocognitieve beperkingen
bij kinderen met ALL, die alleen met chemotherapie behandeld waren. Dat deze
tekorten klinisch relevant zijn, wordt gedemonstreerd in hoofdstuk : er is een
correlatie tussen aandachtstekorten bij kinderen met ALL en gedragsproblemen
en verminderde schoolprestaties. Kinderen die geïntensiveerd behandeld waren,
hadden het hoogste risico op zowel minder goede neurocognitieve uitkomsten,
als op gedragsproblemen en verminderde schoolprestaties.

Bij kinderen met een tumor in het cerebellum, behandeld met een operatie,
zonder aanvullende bestraling of chemotherapie, hebben wij executieve
functiestoornissen aangetoond. Verder onderzoek naar de gevolgen hiervan op
gedrag en schoolprestaties is geïndiceerd. Het lijkt nodig om op de lange termijn
cognitief en psychosociaal functioneren van deze kinderen te volgen.

Bij kinderen met een Wilms tumor, die wel met chemotherapie behandeld zijn,
maar geen CZS behandeling kregen werden geen neurocognitieve stoornissen
vastgesteld. Bij broers en zussen van de kankerpatiënten werden ook geen
neurocognitieve problemen, of school- of gedragsproblemen gevonden.
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AANBEVELINGEN VOOR DE TOEKOMST
Prospectief onderzoek
Het merendeel van het onderzoek dat verricht is naar neurocognitieve effecten
van kankerbehandeling bij kinderen, inclusief ons onderzoek, is crosssectioneel.
Prospectief onderzoek, waarbij patiënten gedurende langere tijd worden gevolgd,
zou meer inzicht kunnen geven in eventuele teruggang van neurocognitieve
functies, de rol van diverse onderdelen van behandeling, en het beloop op lange
termijn.

Identificatie van neurocognitieve effecten
Het verrichten vanonderzoeknaar neurocognitief functioneren zou zinvol zijn bij
kinderen met CZS tumoren en kinderen die behandeld zijn met CZS-gerichte
therapie.Wat betreft ALL, zou dit vooral van belang zijn voor de kinderen die geïn-
tensiveerde behandeling hebben gekregen, in verband met het hogere risico op
late neurocognitieve effecten. Indien mogelijk, zou het verrichten van een
neuropsychologisch onderzoek bij aanvang van hoog risico behandeling
wenselijk zijn, ten behoeve van het verkrijgen van duidelijkheid over de uit-
gangssituatie, wat de interpretatie van eventueel later optredende stoornissen
kan bevorderen. Verder onderzoek zou bijvoorbeeld een jaar na het einde van de
behandeling kunnen gebeuren, of in ieder geval bij het optreden van cognitieve
klachten en/of problemen met leren of gedrag.

Interventies
Aan de resultaten van bestaand onderzoek naar de effectiviteit van aandachts-
training en van medicamenteuze therapie bij kinderen die cognitieve en/of
gedragsproblemen vertonen na kankerbehandeling, zijn nog geen duidelijke
conclusies te verbinden. Verder onderzoek op dit gebied is van belang om in de
toekomst adequate behandelmogelijkheden te kunnen bieden.

Uitkomsten op volwassen leeftijd
Van de gevolgen op volwassen leeftijd van de behandeling van kinderkanker
is nog weinig bekend. Verder onderzoek is van belang naar neurocognitief
functioneren, opleiding en beroep en kwaliteit van leven op zeer lange termijn.

Onderliggende mechanismen
De kennis van de neuropathologische mechanismen die ten grondslag liggen aan
late neurocognitieve gevolgen van behandeling is nog beperkt. Met conven-
tionele structurele beeldvormende technieken is tot nu toe geen duidelijke
correlatie met neurocognitieve functiestoornissen aangetoond. Nieuwe func-
tionele technieken, zoals functionele MRI (magnetic resonance imaging) en DTI
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(diffusion tensor imaging), zijn echter veelbelovendvoorhet zichtbaarmakenvan
functionele veranderingen in de hersenen na kankerbehandeling.

Ontwikkeling van toekomstige behandelprotocollen voor ALL
Uit het onderzoek blijkt dat de effecten van chemotherapie bij kinderen met ALL
dosisgerelateerd zijn. Het is daarom aan te bevelen om de doses van chemothera-
pie met neurotoxische eigenschappen zoveel mogelijk te verlagen, zonder de
effectiviteit van de behandeling te verminderen. Het is van belang om zorgvuldig
risicogroepen in te delen, aangezien geïntensiveerde behandeling een risico-
factor is voor lange termijn neurocognitieve, gedrags- en schoolproblemen.
Vooral bij meisjes en jonge kinderen, die het meest gevoelig zijn voor de neuro-
toxische effecten van behandeling.

NEDERLANDSE SAMENVATTING 153




