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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Gedifferentieerd schildkliercarcinoom bij kinderen
Schildkliercarcinoom bij kinderen is een zeldzame aandoening, waarbij meer dan 90% 
van de patiënten een papillaire of folliculaire variant van deze ziekte heeft (1). Deze twee 
varianten van schildkliercarcinoom worden gedifferentieerd schildkliercarcinoom 
(DTC) genoemd. De ziekte komt overwegend voor bij het vrouwelijke geslacht. 
De incidentie van DTC op de kinderleeftijd neemt toe, waarbij een deel van deze 
stijging kan worden verklaard door een stijging in het aantal toevalsbevindingen (2, 3). 

De meeste kinderen met DTC presenteren zich met een asymptomatische 
schildkliernodus of met een solitaire massa in de nek (4). In uitzonderlijke gevallen 
ontstaat er dyspneu, stemproblematiek of een verstikkingsgevoel door de tumor. Het 
weefsel in de nodus of massa kan worden onderzocht door middel van een dunne-
naald biopt. De kans dat het weefsel van maligne origine is, wordt ingeschat aan 
de hand van het Bethesda-classificatiesysteem (5). 

Wanneer er uit de Bethesda-classificatie blijkt dat er een grote kans is op een 
maligniteit, wordt er bij kinderen in de meerderheid van de gevallen een totale 
thyreoidectomie uitgevoerd (6, 7). Indien er ook bewijs is van of een sterke 
verdenking op lokale lymfekliermetastasen, wordt er tevens een halsklierdissectie 
uitgevoerd. Na de chirurgische ingreep, kan de vervolgbehandeling bestaan uit het 
toedienen van radioactief jodium (131I). 131I vernietigt schildklierweefsel, waardoor 
het onder andere wordt gebruikt om resterend schildklier(tumor)weefsel, kleine 
inoperabele lymfekliermetastasen of metastasen op afstand te behandelen (8, 
9). Na een (totale) thyreoidectomie is levenslange suppletie met levothyroxine 
noodzakelijk. Omdat het thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) een proliferatief 
effect heeft op schildklierweefsel, geeft men na de totale thyreoidectomie een TSH-
suppressieve dosis levothyroxine. Hierdoor wordt de ontwikkeling van (maligne)  
schildklierweefsel gelimiteerd.

De overleving van patiënten met DTC op de kinderleeftijd is uitstekend: 99% van 
de kinderen is 30 jaar na hun initiële diagnose nog in leven (10, 11). Ondanks deze 
goede overleving krijgt 10 tot 30% van de kinderen een recidief van hun ziekte. In 
sommige gevallen is er sprake van persisterende ziekte, waarbij de tumor(marker) 
aantoonbaar blijft (12, 13).

Doordat veel kinderen met DTC hun ziekte overleven, is er in toenemende mate 
aandacht voor langetermijneffecten van DTC. De zeldzame aard van DTC bij kinderen 
zorgt er voor dat er weinig wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar deze 
ziekte. Veel aspecten van de behandeling van kinderen met DTC zijn gebaseerd op 
resultaten die zijn verkregen bij patiënten die op de volwassen leeftijd DTC kregen.



CHAPTER 10

230

10

Het klinische beloop van gedifferentieerd schildkliercarcinoom bij 
kinderen 
Hoofdstuk 1 betreft een algemene introductie op dit proefschrift en een beschrijving 
van de onderzoeksdoelen van dit proefschrift. Het doel van dit proefschrift is het 
in kaart brengen van het klinische beloop en de uitkomsten van DTC bij kinderen. 
Daarnaast richten de onderzoeken zich op diverse langetermijneffecten van de ziekte 
en de behandeling. 

Het klinische beloop en de uitkomsten van kinderen met DTC in Nederland 
worden besproken in Hoofdstuk 2. De overleving in dit Nederlandse cohort was 
100% na een mediane periode van 14 jaar na diagnose. Uit de medische dossiers 
van 105 deelnemers bleek dat er bij één op de drie patiënten sprake was van een 
chirurgische complicatie met permanente schade (bv. hypoparathyreoïdie of nervus 
recurrens letsel). De meeste patiënten kwamen in remissie, 9% van de patiënten had 
persisterende ziekte en bij 8% was er sprake van een recidief van de ziekte. Kinderen 
die zich presenteerden met gevorderde ziekte en kinderen met persisterende ziekte 
werden intensiever behandeld.

Een klein deel van de kinderen met DTC ontwikkelt metastasen op afstand, waarbij 
longmetastasen het meest frequent voorkomen. Onderzoeken die deze specifieke 
groep patiënten evalueren, worden vaak beperkt door het kleine aantal patiënten in 
hun onderzoeksgroep. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een samenwerking 
met het MD Anderson Cancer Center in de Verenigde Staten, waarbij we het klinische 
beloop en de somatische mutaties van 148 kinderen met DTC en afstandsmetastasen 
in kaart brachten. Uit dit onderzoek bleek dat een aanzienlijk deel van de kinderen 
met metastasen op afstand persisterende ziekte houdt na hun initiële behandeling. 
Ziekte-gerelateerde sterfte trad echter zelden op. In uitzonderlijke gevallen werden 
kinderen behandeld met systemische therapie. Deze systemische therapie grijpt 
in op de biologische effecten van de gevonden somatische mutatie. Bij de meeste 
patiënten met een bewezen somatische mutatie was er sprake van een fusie in het RET 
proto-oncogen. In mindere mate werden NTRK fusies of BRAF mutaties gevonden. We 
vonden geen duidelijke associaties tussen de verschillende somatische mutaties en 
de ziektekarakteristieken.

Langetermijneffecten van de behandeling met radioactief jodium
De behandeling met 131I veroorzaakt soms een tijdelijke verstoring van de vrouwelijke 
fertiliteit. Het onderzoek dat wordt beschreven in Hoofdstuk 4 beoordeelde 
vruchtbaarheid van 56 vrouwen uit het Nederlandse cohort op de lange termijn. 
De evaluatie bestond uit een vragenlijst over fertiliteit en bepalingen van het anti-
Müller-hormoon (AMH, een maat voor ovariële reserve), luteïniserend hormoon (LH), 
follikelstimulerend hormoon (FSH) en oestradiol (E2). AMH niveaus van deelnemers 
werden uitgezet tegen een vergelijkingsgroep bestaande uit vrouwen die niet waren 
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behandeld voor kanker. Uit de resultaten bleek dat er geen permanente schade van 
fertiliteit optrad bij deze vrouwen die op de kinderleeftijd waren behandeld voor DTC. 

Omdat er weinig jongens worden gediagnosticeerd met DTC, kozen we er voor 
om mannelijke fertiliteit na de behandeling met 131I te onderzoeken bij patiënten die 
op de volwassen leeftijd waren behandeld (Hoofdstuk 5). Op deze manier konden 
we een representatieve groep deelnemers includeren. We onderzochten mannen die 
minimaal twee jaar geleden hun laatste behandeling met 131I hadden gehad. Daarnaast 
moesten ze zijn behandeld met een minimale cumulatieve dosis van 100 mCi. 
Deelname bestond uit een semenanalyse, het meten van LH, FSH en testosteron en 
een fertiliteitsgeoriënteerde vragenlijst. De kwaliteit van het semen van deelnemers 
werd vergeleken met referentiewaarden van een algemene populatie, gepubliceerd 
door de Wereldgezondheidsorganisatie (14). De semenkwaliteit van het 5e, 10e en 
25ste percentiel van deze algemene populatie werd gebruikt als afkappunt. Het aantal 
deelnemers met een semenkwaliteit die lager lag dan het afkappunt gebaseerd op 
het 5e percentiel, was klinisch en statistisch significant groter dan de vijf procent in 
de algemene populatie. Vergeleken met de twee andere afkappunten was de proportie 
deelnemers met een lage semenkwaliteit gelijk aan het aantal mannen met een 
lage semenkwaliteit in de algemene populatie. De antwoorden op de vragenlijst 
over vruchtbaarheid en de hormoonwaarden lieten geen klinisch relevante  
afwijkingen zien. 

De kans is klein dat mannen die zijn behandeld met 131I voor DTC op lange termijn 
een verminderde semenkwaliteit hebben. Omdat we echter niet weten welke mannen 
een verhoogd risico hebben op een lage semenkwaliteit, verdient het de voorkeur om 
semenpreservatie te bespreken en aan te bieden aan alle mannen die een dosis van 
100 mCi of meer toegediend zullen krijgen.

Langetermijneffecten van TSH suppressie therapie
Vijf jaar geleden werd de cardiale functie van het Nederlandse cohort voor het eerst 
onderzocht. Een op de vijf deelnemers bleek diastolische dysfunctie te hebben 
(15). De systolische functie was niet aangedaan. Daarnaast werd er bij geen van 
de deelnemers atriumfibrilleren geobserveerd. 

Omdat diastolische dysfunctie is geassocieerd met een versnelde cardiale 
veroudering, wilden we het klinische beloop van deze bevinding vervolgen middels 
een vijfjarig vervolgonderzoek. De resultaten van deze studie worden besproken in 
Hoofdstuk 6. Gepaarde analyses lieten zien dat de initiële diastolische dysfunctie verder 
toenam. Een significante stijging in het N-terminal pro-B-type natriureticpeptide 
ondersteunde de bevinding dat er hartschade optrad. Mogelijk wordt deze cardiale 
schade bij patiënten die op de kinderleeftijd zijn behandeld voor DTC in de toekomst 
klinisch relevant. De bevinding vereist een vervolg in de toekomst, waarbij cardiale 
screening van kinderen mogelijk van toepassing is.
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Langetermijneffecten op kwaliteit van leven en psychosociale 
ontwikkeling
In Hoofdstuk 7 beschrijven we een studie waarin we gezondheidsgerelateerde 
kwaliteit van leven, vermoeidheid, angst, depressie, en schildklierkanker specifieke 
klachten onderzochten bij volwassenen die op de kinderleeftijd waren behandeld voor 
DTC. De deelnemers werden vergeleken met controlepersonen die waren gematcht 
op leeftijd en geslacht. Het welzijn van de deelnemers was over het algemeen gelijk 
aan dat van de controlepersonen. Deelnemers rapporteerden net iets vaker fysieke 
problemen of mentale vermoeidheid. 

De resultaten in Hoofdstuk 8 beschrijven het behalen van psychosociale 
ontwikkelingsmijlpalen van deze kinderen. In vergelijking met controlepersonen 
van een vergelijkbare leeftijd en hetzelfde geslacht, waren de ontwikkeling op het 
gebied van autonomie, de sociale ontwikkeling en de psychoseksuele ontwikkeling 
vergelijkbaar. In vergelijking met patiënten die voor een andere soort kinderkanker 
waren behandeld, bleek dat de sociale ontwikkeling bij kinderen met DTC beter was. 
Ontwikkeling van autonomie en psychoseksuele ontwikkeling waren vergelijkbaar in 
beide groepen patiënten. We concludeerden dat de diagnose en behandeling van DTC 
bij kinderen hun psychosociale levensloop niet beïnvloedt.

Over het algemeen lijken het welzijn en de psychosociale ontwikkeling van 
kinderen met DTC niet te zijn aangedaan. Omdat dit de eerste onderzoeken zijn die 
deze uitkomsten in kaart brachten, verdient het de voorkeur om deze resultaten 
te bevestigen in toekomstig onderzoek.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR LEKEN
De schildklier
De schildklier bevindt zich in de hals, voor de luchtpijp. De schildklier is een orgaan 
dat hormonen maakt. De hormonen die de schildklier worden gemaakt zijn belangrijk 
voor de stofwisseling van het lichaam. Schildklierhormonen zijn ook van belang voor 
de groei van nieuwe cellen.

Schildklierkanker
Er zijn verschillende soorten kanker van de schildklier. Meer dan 90% van 
de schildklierkankerpatiënten heeft gedifferentieerde schildklierkanker. Deze vorm 
van schildklierkanker is meestal niet agressief. Bij kinderen is deze ziekte heel zeldzaam. 
In 2019 kregen ongeveer 15 kinderen in Nederland deze diagnose. Bij volwassenen 
werd deze diagnose in dit jaar bij meer dan 750 patiënten gesteld. De ziekte komt 
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dit proefschrift gaat over de gedifferentieerde 
vorm van schildlierkanker, en zal verder “schildklierkanker” worden genoemd.

Schildklierkanker bij kinderen wordt meestal ontdekt doordat het kind een 
bult in de nek heeft. Vaak heeft het kind hier geen last van. Deze bult wordt ook 
wel een tumor genoemd. Met een naald kunnen er cellen uit deze tumor worden 
gehaald. Een patholoog bekijkt deze cellen onder de microscoop onderzoekt of dit 
schildklierkankercellen zijn. 

Als er schildklierkankercellen worden gevonden, wordt er een operatie uitgevoerd. 
Meestal wordt de hele schildklier verwijderd. Als de kanker zich heeft verspreid 
naar de lymfeklieren in de hals, worden deze ook tijdens de operatie verwijderd. Na 
de operatie wordt de patiënt meestal behandeld met radioactief jodium. Radioactief 
jodium vernietigt achtergebleven schildklier(kanker)weefsel of uitzaaiingen. Als 
de hele schildklier is verwijderd, moet deze persoon levenslang tabletten met 
schildklierhormoon slikken. Door een net iets te hoge dosis schildklierhormoon 
te geven, wordt de groei van schildkliercellen onderdrukt. Dit voorkomt ook 
dat achtergebleven schildklierkankercellen groeien. Deze behandeling wordt 
onderdrukkingstherapie genoemd (schildklier stimulerend hormoon-suppressie 
therapie). 

De overlevingskans van patiënten met schildklierkanker op de kinderleeftijd is heel 
goed: 99% van de kinderen is 30 jaar na hun diagnose in leven. Ondanks deze goede 
overleving komt de ziekte bij 10 tot 30% van de kinderen terug. In sommige gevallen 
blijft de ziekte aantoonbaar in het lichaam, dit wordt blijvende ziekte genoemd.

Doordat de meeste kinderen met schildklierkanker hun ziekte overleven, is 
er steeds meer aandacht voor de langetermijneffecten van schildklierkanker. 
Langetermijneffecten zijn nadelige gevolgen van een ziekte of de behandeling ervan. 
Omdat schildklierkanker bij kinderen zeldzaam is, is er tot nu toe weinig wetenschappelijk 



CHAPTER 10

236

10

onderzoek gedaan naar deze ziekte en is er over de langetermijneffecten niet  
veel bekend. 

Dit proefschrift 
Het verloop van schildklierkanker bij kinderen 
Hoofdstuk 1 beschrijft het doel van dit proefschrift. Met dit proefschrift willen we in 
kaart brengen hoe het met kinderen na hun diagnose met schildklierkanker gaat. We 
onderzoeken het verloop van de ziekte, de overleving en de langetermijneffecten van 
de ziekte. 

Het verloop van de ziekte en de overleving van kinderen met schildklierkanker 
in Nederland worden beschreven in Hoofdstuk 2. Geen van de 170 patiënten met 
de diagnose schildklierkanker op de kinderleeftijd was na een periode van 14 jaar 
overleden aan deze kanker. Na uitgebreid onderzoek van medische dossiers van 105 
deelnemers bleek dat er bij één op de drie patiënten sprake was van een complicatie 
door de operatie met blijvende schade. Het grootste deel van deze 105 patiënten was 
genezen na hun behandeling. Negen procent van de patiënten had blijvende ziekte en 
bij acht procent van de kinderen kwam de kanker terug. Kinderen met uitzaaiingen of 
agressievere ziekte kregen meer behandelingen of werden uitgebreider behandeld. 
Zo werden ze bijvoorbeeld behandeld met een hogere dosis radioactief jodium. 

Bij een klein deel van de kinderen met schildklierkanker zaait de kanker uit naar 
ander deel van het lichaam (uitzaaiingen op afstand). Uitzaaiingen naar de longen 
komen het meeste voor. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een samenwerking 
met het MD Anderson Cancer Center in de Verenigde Staten. We onderzochten 148 
kinderen met schildklierkanker en uitzaaiingen op afstand. Het onderzoek bekeek het 
verloop van de ziekte en de aanwezigheid van veranderingen in het erfelijk materiaal 
van de schildkliertumor (somatische mutaties). Bij de onderzochte kinderen kwam 
sterfte door schildklierkanker bijna niet voor. Dit is opvallend, omdat een groot deel 
van de kinderen met uitzaaiingen op afstand na de behandeling niet geneest, maar 
blijvende ziekte houdt. Bij kinderen worden er andere veranderingen in het erfelijk 
materiaal van de schildkliertumor gevonden dan bij volwassenen.

Langetermijneffecten van de behandeling met radioactief jodium
Vrouwelijke vruchtbaarheid
De behandeling met radioactief jodium veroorzaakt soms tijdelijke verstoring van 
de vrouwelijke of mannelijke vruchtbaarheid. Het onderzoek dat wordt beschreven 
in Hoofdstuk 4 bestudeerde de vruchtbaarheid van 56 vrouwen uit de Nederlandse 
onderzoeksgroep uit hoofdstuk 2 op de lange termijn. Het onderzoek bestond onder 
andere uit het meten van een vruchtbaarheidshormoon, het anti-Müller-hormoon 
(AMH). Dit hormoon geeft een schatting van het aantal eicellen bij de vrouw. Hoe 
hoger het niveau van dit hormoon, hoe groter de eicelvoorraad bij deze vrouw. 
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Het niveau van het vruchtbaarheidshormoon bij de patiënten die op kinderleeftijd 
behandeld waren voor schildklierkanker verschilde niet van het niveau van dit 
hormoon bij gezonde vrouwen. 

Het onderzoek bestond daarnaast uit een vragenlijst over vruchtbaarheid. We 
vroegen de vrouwen bijvoorbeeld of het lukte om zwanger te worden en of hun 
geboren kinderen gezond waren. Ook uit de antwoorden op de vragenlijst bleek dat 
hun vruchtbaarheid op lange termijn normaal was.

Mannelijke vruchtbaarheid
Omdat er weinig jongens op de kinderleeftijd schildklierkanker krijgen, hebben we 
vruchtbaarheid na schildklierkanker onderzocht bij patiënten die op de volwassen 
leeftijd waren behandeld (Hoofdstuk 5). Op deze manier kon er een grotere groep 
deelnemers meedoen. 

We onderzochten mannen die minimaal twee jaar geleden hun laatste behandeling 
met radioactief jodium kregen. Daarnaast waren ze behandeld met een hoge dosis 
radioactief jodium.

Deelname bestond uit een spermaonderzoek, het meten van hormonen in 
het bloed en een vragenlijst over vruchtbaarheid. De kwaliteit van het sperma van 
de deelnemers werd vergeleken met de spermakwaliteit van de algemene bevolking. 
We onderzochten of een lage spermakwaliteit vaker voorkwam bij patiënten die waren 
behandeld voor schildklierkanker dan in de algemene bevolking. We vergeleken 
de spermakwaliteit van de patiënten met de spermakwaliteit van de laagste 5, 10 en 25 
procent in de algemene bevolking. 

Er waren meer patiënten met schildklierkanker met een slechte spermakwaliteit 
in deze laagste 5-procent groep, dan in de algemene bevolking. Vergeleken met 
de laagste 10 en 25 procent, was de spermakwaliteit van patiënten gelijk aan 
de spermakwaliteit in de algemene bevolking. De antwoorden op de vragenlijst 
over vruchtbaarheid (bijvoorbeeld de verwekte zwangerschappen en de afloop van 
de zwangerschappen) en de hormoonwaarden lieten geen belangrijke schade aan 
de mannelijke vruchtbaarheid zien. 

De kans is klein dat mannen die zijn behandeld met radioactief jodium voor 
schildklierkanker op lange termijn een slechte spermakwaliteit hebben. We weten 
alleen niet welke mannen op lange termijn te maken krijgen met een slechte 
spermakwaliteit. We adviseren daarom dat het invriezen (cryopreserveren) van 
sperma moet worden besproken met elke man die wordt behandeld met een hoge 
dosis radioactief jodium. Per patiënt kan er besloten worden om het sperma wel of 
niet in te vriezen.
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Langetermijneffecten van een hoge dosis schildklierhormoon
Hartfunctie
Vijf jaar geleden werd de hartfunctie van de onderzoeksgroep voor het eerst 
onderzocht. Eén op de vijf deelnemers had een vorm van hartschade waarbij 
de hartspier zich niet (meer) goed ontspant (diastolische dysfunctie). Een hart dat 
minder goed ontspant, kan zich minder goed vullen met bloed. De uitpompfunctie 
van het hart (systolische functie) was niet beschadigd. Ritmestoornissen van het hart 
kwamen niet voor bij de deelnemers. Van patiënten die op de volwassen leeftijd zijn 
behandeld voor schildklierkanker weten we dat een verminderde ontspanningsfunctie 
kan worden veroorzaakt door een hoge dosis schildklierhormoon.

Omdat een verminderde ontspanningsfunctie is gekoppeld aan een versnelde 
veroudering van het hart, onderzochten we de hartfunctie van deze deelnemers na 
vijf jaar nog een keer. Deze resultaten worden besproken in Hoofdstuk 6. 

De ontspanningsfunctie van het hart nam in deze vijf jaar verder af. Er ontstond dus 
meer hartschade. Het meten van een eiwit in het bloed dat wordt gemaakt door het 
hart, bevestigde dat er hartschade ontstond. 

Op dit moment is de hartschade nog zo minimaal dat de patiënt hier niets van merkt. 
We weten alleen niet of deze hartschade bij de schildklierkankerpatiënten toeneemt, 
of zij in de toekomst klachten krijgen of ziek worden. Dit willen we onderzoeken door 
het onderzoek over een paar jaar nog een keer te herhalen.

Langetermijneffecten op kwaliteit van leven en psychosociale ontwikkeling
Kwaliteit van leven
In Hoofdstuk 7 beschrijven we een studie waarin we de kwaliteit van leven, 
vermoeidheid, angst, depressie, en schildklierkanker specifieke klachten onderzochten 
bij volwassenen die op de kinderleeftijd waren behandeld voor schildklierkanker. 
De antwoorden van de deelnemers werden vergeleken met de antwoorden van 
controlepersonen met een vergelijkbare leeftijd en hetzelfde geslacht. Het welzijn 
van de deelnemers was over het algemeen hetzelfde in beide groepen. Patiënten 
met schildklierkanker antwoordden net iets vaker dat zij lichamelijke problemen of 
geestelijke vermoeidheid hadden. 

Psychosociale ontwikkeling
De resultaten in Hoofdstuk 8 beschrijven het behalen van ontwikkelingsmijlpalen 
van dezelfde groep patiënten die op de kinderleeftijd schildklierkanker heeft gehad. 
Vergeleken met de controlepersonen waren de ontwikkeling op het gebied van 
zelfstandigheid (autonomie), sociale ontwikkeling en psychoseksuele ontwikkeling 
hetzelfde. In vergelijking met patiënten die voor een andere soort kinderkanker 
waren behandeld, was de sociale ontwikkeling bij kinderen met schildklierkanker 
beter. De ontwikkeling van zelfstandigheid en psychoseksuele ontwikkeling waren 
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hetzelfde in beide groepen patiënten. Uit dit onderzoek blijkt dat de diagnose en 
behandeling van schildklierkanker bij kinderen hun ontwikkeling op deze gebieden 
niet beschadigd.

Over het algemeen lijken het welzijn en de psychosociale ontwikkeling van 
kinderen met schildklierkanker normaal. Omdat dit de eerste onderzoeken zijn over 
dit onderwerp, willen we dit verder onderzoeken in de toekomst.
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