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Chapter 11

Nederlandse samenvatting

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom
Schildklierkanker is de meest voorkomende endocriene maligniteit en bestaat uit 
gedifferentieerde en ongedifferentieerde histologische subtypen; papillair (PTC), 
folliculair (FTC), medullair (MTC), slecht gedifferentieerd (PDTC) en anaplastisch 
schildkliercarcinoom.1,2 Gedifferentieerd schildkliercarcinoom (DTC) is de meest 
voorkomende vorm van schildklierkanker. In 2020 werden er in Nederland ongeveer 
700 volwassenen gediagnosticeerd met DTC.3 DTC komt op elke leeftijd voor maar 
de ziekte is zeldzaam bij kinderen. Ieder jaar worden er in Nederland ongeveer 10 
tot 15 kinderen gediagnosticeerd met DTC; voornamelijk zijn dit oudere kinderen 
(post-pubertaal) van het vrouwelijk geslacht. De incidentie van schildklierkanker 
bij zowel kinderen als volwassenen stijgt, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt 
door verbeterde diagnostische mogelijkheden met als gevolg overdiagnostiek 
van asymptomatische ziekte.4-9 De prognose van DTC is zowel op de kinder- als 
volwassenleeftijd uitstekend.10-14

Behandeling
PTC en FTC hebben de mogelijkheid tot jodium opname in de cel en de productie 
van het eiwit thyreoglobuline (Tg) behouden; eigenschappen die karakteristiek zijn 
voor de benigne schildkliercel. Hierdoor kunnen deze eigenschappen ook worden 
benut tijdens de behandeling en follow-up. De behandeling van DTC is de afgelopen 
jaren veranderd omdat er meer kennis is over het biologisch gedrag en er verbeterde 
behandelmogelijkheden zijn. Voor de meeste patiënten bestaat de behandeling 
echter nog steeds uit een totale thyreoidectomie met op indicatie een aanvullende 
lymfeklierdissectie.15-17 Deze operatie kan worden gevolgd door radioactief jodium 
(131I) om eventueel achtergebleven schildklier (kanker) weefsel te vernietigen.

Jodiumbeperkt dieet
Om de uitkomst van de 131I therapie te verbeteren moeten patiënten een 
jodiumbeperkt dieet volgen. Door de jodiumstatus van het lichaam te verlagen wordt 
er verondersteld dat de expressie van de natrium- jodide-symporter (NIS) wordt 
verhoogd wat zal leiden tot een hogere opname van 131I.18-21 NIS zorgt er namelijk 
via actief transport voor dat jodium wordt opgenomen in de schildkliercel. Op dit 
moment is er nog geen consensus over de optimale duur van dit jodiumbeperkt 
dieet waardoor richtlijnen verschillende adviezen geven; variërend van 7 tot 21 
dagen.15,16,22-24 Het volgen van een jodiumbeperkt dieet kan voor patiënten erg 
stressvol en lastig zijn waarbij het samenstellen van een uitgebalanceerd dieet een 
uitdaging is.
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Follow-up

Thyreoglobuline en thyreoglobuline autoantistoffen
Tijdens de follow-up van DTC patiënten speelt tumormarker Tg een centrale rol en 
is de beschikbaarheid van accurate en betrouwbare Tg assays dus noodzakelijk. 
De huidige Tg bepalingsmethoden (‘radioimmunoassays’ of ‘immunoradiometric 
assays’) kunnen echter onderhevig zijn aan interferentie met autoantistoffen tegen 
Tg (de zogeheten TgAbs) waardoor fout negatieve (ondetecteerbare) of fout positieve 
Tg waarden kunnen worden gerapporteerd.25,26 Dit kan leiden tot het maskeren van 
persisterende of recidiverende ziekte of tot potentiële overdiagnostiek en onnodige 
behandelingen. Op dit moment is er nog geen enkele Tg methode gegarandeerd vrij 
van interferentie waardoor TgAb analyse altijd parallel uitgevoerd moet worden aan 
de Tg bepaling.25,26 In de literatuur is er geen consensus over de interpretatie van 
deze TgAb waarde waarbij verschillende afkapwaarden worden verdedigd voor het 
definiëren van TgAb positiviteit. Daarnaast is de prognostische waarde van TgAbs 
als een factor die mede bepaalt dat de tumor als hoog risico wordt beschouwd een 
punt van discussie, waarbij de richtlijnen uiteenlopende standpunten innemen met 
verschillende therapeutische consequenties tot gevolg. 15,16, 22,23,27

Gedifferentieerd schildkiercarcinoom bij kinderen
In het verleden werden kinderen met DTC behandeld volgens de principes van de 
volwassen DTC richtlijnen. Doordat de kennis over deze ziekte en het verschil met 
DTC op de volwassenleeftijd is toegenomen heeft de American Thyroid Association 
(ATA) in 2015 haar eerste richtlijn voor kinderen met DTC gepubliceerd.28 Het 
ontwikkelen van Europese en nationale richtlijnen is hier een belangrijk aanvulling 
op omdat het Amerikaanse en Europese zorgsysteem van elkaar verschillen door 
logistieke, culturele en financiële factoren.

Kinderen die op de kinderleeftijd gediagnosticeerd zijn met DTC hebben een 
goede prognose. Hierdoor kunnen ze op latere leeftijd geconfronteerd worden met 
de lange termijn gevolgen van zowel de ziekte als de behandeling. Door dit inzicht 
is er in toenemende mate aandacht voor deze gevolgen waarbij er mogelijk al op 
jongere leeftijd gestart kan worden met ondersteuning.

Proefschrift
Hoofdstuk 1 bestaat uit een algemene introductie en de doelstellingen van dit 
proefschrift. Het doel van dit proefschrift is om de kennis van verschillende hiaten 
in de huidige richtlijnen voor het gedifferentieerd schildkliercarcinoom te vergroten 
en vervolgens handvatten te bieden aan clinici die dagelijks betrokken zijn bij de 
zorg van deze patiënten.

11
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Jodiumbeperkt dieet en bepaling van de jodiumstatus in de klinische praktijk
In hoofdstuk 2 werd onderzocht of een jodiumbeperkt dieet van vier in plaats 
van zeven dagen ook voldoende is om DTC patiënten adequaat voor te bereiden 
op hun 131I therapie. DTC patiënten die werden behandeld in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) of in het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+ (MUMC+) werden prospectief geïncludeerd. Op dag vier en zeven van 
het jodiumbeperkt dieet verzamelden deze patiënten 24 uurs urine en hielden ze 
drie dagen voor en vier dagen tijdens het jodiumbeperkt dieet een voedingsdagboek 
bij. Daarnaast beantwoorden ze 11 vragen die gingen over hun ervaring met het 
dieet. De 24 uurs jodium urine excretie (24-h UIE) van de geïncludeerde patiënten 
was tussen dag vier en zeven van het dieet niet significant verschillend. Daarnaast 
hadden 44 (72.1%) en 50 (82.0%) van de 61 patiënten op dag vier en zeven van het 
dieet een jodium urine excretie <50 mcg/dag. De intake van verschillende macro- 
en micronutriënten uitgedrukt in de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid (ADH) was 
tijdens het jodiumbeperkt dieet significant lager dan de week voor het dieet. De 
meeste patiënten ervoeren geen grote belemmeringen door het jodiumbeperkt 
dieet. Sommigen gaven echter aan stress te ervaren omdat ze bang waren bij te 
dragen aan het falen van hun behandeling wanneer het dieet niet correct werd 
gevolgd. De resultaten van deze studie laten zien dat een jodiumbeperkt dieet van 
vier dagen voldoende is voor DTC patiënten die leven in gebieden met voldoende 
jodium inname en worden onttrokken van schildklierhormoon als voorbereiding 
op hun 131I behandeling. Het verkorten van het jodiumbeperkt dieet van zeven naar 
vier dagen zou gunstig kunnen zijn om een optimale voedingstoestand te behouden 
tijdens de behandelperiode.

In hoofdstuk 3 werd onderzocht of er een inschatting gemaakt kan worden 
van de jodiumstatus van het lichaam door middel van een jodium speekselbepaling. 
Deze methode is namelijk in vergelijking met de huidige gouden standaard (24-h 
urine verzameling) veel sneller, praktischer en patiëntvriendelijker. Voor deze 
studie werden verschillende deelnemers geïncludeerd (DTC patiënten, gezonde 
vrijwilligers en patiënten die amiodaron gebruiken) en zij verzamelden zowel 24-h 
urine als speeksel. De speekseljodiumexcretie (SIC) werd gecorrigeerd voor speeksel 
eiwit (SI/SP) en ureum (SI/SU) vanwege eventuele variatie in speeksel secretie door 
stimulatie van de parotisklier. De correlatie tussen de SIC en de 24-h UIE was sterk 
en werd hoger na correctie. Daarnaast was het verschil in jodiuminname van de 
drie deelnemersgroepen terug te zien in de jodiumspeekselconcentraties. De 
studieresultaten veronderstellen dat de jodiumspeekselbepaling kan worden 
gebruikt om de jodiumstatus van het lichaam te bepalen waarbij wordt aangeraden 
om de SIC te corrigeren met behulp van speeksel eiwit of speeksel ureum. Deze 
methode zou kunnen worden gebruikt in DTC patiënten met een hoge jodiumstatus 
als gevolg van jodiumhoudend contrast of jodiumhoudende medicatie. Door de 
dalende jodiumexcretie van het lichaam te monitoren na de toediening van het 
jodiumhoudend contrast of het stoppen van de jodiumhoudende medicatie kan 
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de optimale startdatum van de 131I behandeling worden bepaald. Verder zou de 
jodiumspeekselbepaling kunnen worden gebruikt in epidemiologische studies naar 
de jodiumstatus van bepaalde groepen van de bevolking, bijvoorbeeld zwangere 
vrouwen of kinderen.

Thyreoglobuline en thyreoglobuline autoantistoffen
In hoofdstuk 4 werd onderzocht welke afkapwaarden voor TgAb positiviteit het 
beste kunnen worden toegepast is in de klinische praktijk. Tumorkenmerken van 
patiënten werden met en zonder TgAbs tijdens 131I ablatietherapie vergeleken. 
Tweehonderddertig DTC patiënten, gediagnosticeerd tussen 2006 en 2014, 
werden geïncludeerd en onderverdeeld op basis van verschillende afkapwaarden 
voor TgAb positiviteit. Alle 230 DTC patiënten zouden TgAb positief zijn op basis 
van de ‘limit of detection (LoD, de laagst mogelijke concentratie die kan worden 
gedetecteerd waarbij echter exacte kwantificatie niet mogelijk is)’, 229 van deze 
230 patiënten had een TgAb concentratie boven de ‘functional sensitivity (FS, de 
laagst mogelijke concentratie die kan worden gedetecteerd met een vastgestelde 
precisie en juistheid)’. Wanneer de ‘manufacturer’s cut-off (MCO, afkapwaarde 
die in de bijsluiter van de assay staat en door de fabrikant is bepaald )’ en de 
‘institutional cut-off (ICO, afkapwaarde gebaseerd op de regionale populatie van 
het laboratorium waar de bepaling wordt uitgevoerd)’ werden toegepast waren er 
55 en 34 van de 230 patiënten positief. Kijkende naar de tumorkenmerken tussen 
patiënten met en zonder TgAbs op basis van de MCO en ICO ten tijde van de 131I 
ablatie therapie werden er geen verschillen gevonden in histologie, aanwezigheid 
van multifocaliteit, TNM classificatie en de ATA risicoclassificatie. Zes van de 230 
patiënten hadden een TgAb waarde boven de ICO maar toonden geen ‘hoog risico 
tumorkenmerken’. Tijdens hun follow-up daalde de TgAb concentratie en werd er 
geen bewijs voor ziekte gevonden. Op basis van de uitkomsten van deze studie kan 
worden verondersteld dat het gebruik van de MCO of ICO het meest bruikbaar is 
als afkapwaarde voor TgAb positiviteit in de klinische praktijk. Daarnaast kan op 
basis van deze studie worden aangenomen dat TgAb positiviteit niet moet worden 
beschouwd als een onafhankelijke risicofactor in de risicoclassificatie.

In hoofdstuk 5 werd gebruik gemaakt van de sensitieve Tg liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry (Tg-LC-MS/MS) methode om te 
bevestigen dat zwakke TgAbs (TgAb waarden boven de LoD maar onder de ICO) 
klinisch irrelevant zijn. Tevens werd de analytische prestatie van de Tg-IRMA 
onderzocht in aanwezigheid van potentieel interferende TgAbs (TgAb waarden boven 
de ICO). Honderdtwintig van de 230 DTC patiënten uit de studie van hoofdstuk 
4 werden in deze studie geïncludeerd. Hun Tg waarden gemeten met de huidige 
Tg-IRMA werden vergeleken met de uitkomsten van de Tg-LC-MS/MS. Er werd een 
goede overeenstemming gevonden tussen beide Tg methoden in samples met 
zwakke TgAbs (helling (slope) van 1.01 (95% CI 0.98 – 1.05)). Hogere Tg-LC-MS/MS 
waarden werden gerapporteerd in samples met potentieel interferende TgAbs (helling 

11
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(slope) of 2.35 (95% CI 1.21 - >>100)), echter de hoogte van de Tg waarden gemeten 
met beide Tg methoden zou tot dezelfde klinische beslissing hebben geleid. De 
conclusie van deze studie is dan ook dat Tg gemeten met Tg-IRMA betrouwbaar 
is als tumormarker in DTC patiënten met zwakke TgAbs. De klinische toegevoegde 
waarde en toepasbaarheid van de sensitieve Tg-LC-MS/MS tijdens de behandeling 
en lange termijn follow-up van DTC patiënten moet nog verder worden onderzocht.

Gedifferentieerd schildkliercarcinoom bij kinderen

Optimale zorg voor kinderen met gedifferentieerd schildkliercarcinoom
Aan de hand van een enquête werd de zorg voor kinderen met DTC in verschillende 
Europese landen in kaart gebracht en de resultaten van deze enquête werden 
beschreven in hoofdstuk 6. Er werd geconcludeerd dat er in de meeste Europese 
landen minimale centralisatie van zorg is aangezien er per behandelcentrum 
weinig kinderen worden behandeld. Tevens worden er veel verschillende 
behandelmodaliteiten en follow-up protocollen gebruikt. Samenwerking tussen 
en binnen Europese landen is belangrijk bij deze ziekte aangezien er weinig kinderen 
worden gediagnosticeerd met DTC; samenwerking optimaliseert de behandeling en 
minimaliseert de lange termijn gevolgen.

 Om de centralisatie van zorg voor kinderen met DTC in Nederland te 
verbeteren werd er een multidisciplinair team van experts gevormd die een 
nationale leidraad voor de behandeling en follow-up van kinderen met DTC 
opstelden. De Nederlandse aanbevelingen werden ontwikkeld met behulp 
van het Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation (AGREE) instrument 
waarbij de ATA richtlijn voor kinderen met DTC werd gebruikt als basisdocument. 
Discussiepunten uit deze richtlijn werden geïdentificeerd waarna een systematisch 
literatuur onderzoek volgde. Gebaseerd op het huidige Nederlandse behandel- en 
vervolgbeleid, literatuurbevindingen en ‘expert opinions’, werd de Nederlandse 
leidraad voor de behandeling van kinderen met DTC opgesteld. Deze aanbevelingen 
worden beschreven in hoofdstuk 7.

Lange termijneffecten van het gedifferentieerd schildkliercarcinoom bij kinderen
In hoofdstuk 8 werd de botdichtheid in volwassenen die op de kinderleeftijd 
gediagnosticeerd zijn met DTC geëvalueerd. Vijfenzestig volwassenen werden 
geïncludeerd voor deze studie en ondergingen een botdichtheidsmeting (DXA-
scan) van de lumbale wervelkolom en het femur. Vijf jaar later werd dit onderzoek 
herhaald waarbij 46 van deze 65 deelnemers toestemming gaven voor een tweede 
DXA-scan. Achtentwintig procent van de 65 volwassenen had een permanente 
hypoparathyreoïdie. De meeste deelnemers hadden een T- en Z-score binnen de 
normale range na zowel tijdens de eerste meting (mediane follow-up van 17 jaar) 
en na minimaal vijf jaar prospectieve follow-up na deze eerste meting. Dertien 
procent van de volwassenen had echter een lagere botdichtheidsmeting bij de 
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tweede DXA-scan (mediane follow-up van 23.5 jaar). De botdichtheidswaarden 
van de volwassenen met permanente hypoparathyreoïdie bleven stabiel tijdens 
beide metingen en verschilden niet van de volwassenen zonder deze conditie. De 
conclusie van deze studie is dan ook dat standaard monitoren van de botdichtheid 
in volwassenen die op de kinderleeftijd gediagnosticeerd zijn met DTC niet is 
geïndiceerd. Volwassenen met een hoger risico op een lagere botdichtheid zouden 
echter wel op een lage frequentie kunnen worden vervolgd.

Het vaststellen en behandelen van DTC op de kinderleeftijd kan 
consequenties hebben voor de psychosociale ontwikkeling. In hoofdstuk 9 
hebben we de psychosociale ontwikkeling (ontwikkelingsmijlpalen sociaal, 
autonomie en psychoseksueel) vergeleken tussen volwassen die op de 
kinderleeftijd gediagnosticeerd zijn met DTC, individuen zonder oncologische 
voorgeschiedenis (vergelijkbare leeftijd en geslacht) en volwassenen die op de 
kinderleeftijd behandeld zijn voor een andere kankersoort. In vergelijking met de 
individuen zonder oncologische voorgeschiedenis waren de ontwikkelingsmijlpalen 
vergelijkbaar. In vergelijking met volwassenen die op de kinderleeftijd behandeld 
zijn voor een andere kankersoort was de score op sociale ontwikkeling hoger. De 
scores op de domeinen autonomie en psychoseksueel waren gelijk tussen beide 
groepen. Concluderend, volwassen die op de kinderleeftijd gediagnosticeerd zijn 
met DTC hebben een vergelijkbare psychosociale ontwikkeling als individuen zonder 
oncologische voorgeschiedenis.

11
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Nederlandse samenvatting voor leken
De schildklier
De schildklier is een vlindervormig orgaan en zit in de hals. De schildklier maakt 
hormonen aan die betrokken zijn bij de stofwisseling van het lichaam. In de 
schildklier kan een kwaadaardige tumor ontstaan wat schildklierkanker wordt 
genoemd.

Schildklierkanker
Er zijn verschillende vormen van schildklierkanker. De meeste patiënten die 
schildklierkanker krijgen hebben gedifferentieerde schildklierkanker. Dit houdt 
in dat de kankercellen nog sterk lijken op de oorspronkelijke schildkliercellen. Er 
zijn ook vormen die totaal niet meer lijken op de oorspronkelijke schildkliercellen 
(ongedifferentieerd) en zich veel agressiever gedragen. In Nederland kregen in 
2020 ongeveer 700 volwassenen de gedifferentieerde vorm van schildklierkanker. 
Gedifferentieerde schildklierkanker komt ook bij kinderen voor maar is veel 
zeldzamer; ongeveer 10 tot 15 kinderen per jaar. De overlevingskans van 
gedifferentieerde schildklierkanker is zowel voor kinderen als volwassenen heel 
goed.

In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de gedifferentieerde vorm van 
schildklierkanker die vanaf nu ‘schildklierkanker’ wordt genoemd.

Behandeling en controles
Patiënten met schildklierkanker worden behandeld volgens een richtlijn. Deze 
richtlijn wordt gemaakt door experts op het gebied van schildklierkanker. Een richtlijn 
bestaat uit adviezen die artsen helpen om hun patiënten met schildklierkanker zo 
goed mogelijk te kunnen behandelen. Vaak heeft ieder land zijn eigen richtlijn. Een 
richtlijn is gebaseerd op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en wanneer 
deze niet beschikbaar zijn op basis van ervaring van experts.

Wanneer iemand de diagnose schildklierkanker krijgt wordt er vaak een 
operatie gedaan waarbij de schildklier wordt verwijderd. Omdat patiënten 
met schildklierkanker na de operatie geen schildklier meer hebben die 
schildklierhormonen kan maken moeten ze deze hormonen in tabletvorm voor de 
rest van hun leven slikken. Na de operatie krijgt de patiënt een behandeling met 
radioactief jodium om mogelijke cellen die zijn achtergebleven tijdens de operatie te 
vernietigen. Gezonde en kwaadaardige schildkliercellen kunnen namelijk heel goed 
radioactief jodium opnemen en op deze manier worden de cellen van binnenuit 
kapot gemaakt.

Jodiumbeperkt dieet en de jodiumstatus van het lichaam
Voordat een patiënt radioactief jodium krijgt moet hij een jodiumbeperkt dieet 
volgen. Bij dit dieet mag de patiënt heel weinig jodium eten op een dag. Door dit 
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dieet te volgen krijgen de (kwaadaardige) schildkliercellen minder jodium en worden 
ze ‘hongerig naar jodium’. Ze zullen dan het radioactieve jodium beter opnemen 
wanneer dit aan de patiënt wordt gegeven die minder jodium eet. Het advies over 
het aantal dagen dat een patiënt een jodiumbeperkt dieet moet volgen voor een 
behandeling met radioactief jodium verschilt per ziekenhuis en richtlijn. Sommige 
richtlijnen adviseren 7 dagen maar dit kan oplopen tot 21 dagen. Patiënten die dit 
jodiumbeperkt dieet moeten volgen vinden dit vaak lastig en stressvol omdat wij in 
Nederland gewend zijn veel producten te eten waar jodium in zit zoals brood, kaas 
en melk. Het is hierdoor voor patiënten een uitdaging om tijdens dit dieet voldoende 
en gevarieerd te blijven eten.

Om te onderzoeken of patiënten het jodiumbeperkt dieet goed hebben 
gevolgd kan worden gekeken naar de hoeveelheid jodium in de urine. Hoe lager 
het jodium in de urine, hoe minder jodium de patiënt heeft gegeten. Om de 
hoeveelheid jodium in urine nauwkeurig te meten moet de patiënt 24 uur lang zijn 
urine verzamelen wat ongemakkelijk kan zijn voor de patiënt.

Schildkliereiwit thyreoglobuline en thyreoglobuline antistoffen
Wanneer een patiënt met schildklierkanker is behandeld komt hij regelmatig terug 
in het ziekenhuis voor een controle. Tijdens deze controle wordt er bloed geprikt 
waarbij ook wordt gekeken hoe hoog het schildkliereiwit thyreoglobuline (Tg) is. Het 
schildkliereiwit Tg wordt alleen gemaakt door schildkliercellen, zowel door normale 
als door kwaadaardige. Dit betekent dat wanneer de operatie is geslaagd en de 
behandeling met radioactief jodium goed is gegaan er geen schildkliercellen meer 
in het lichaam zouden moeten zitten. Hierdoor kan er ook geen Tg meer worden 
gemaakt. Wanneer er dus nog wel Tg wordt gevonden in het bloed van de patiënt 
met schildklierkanker kan dit betekenen dat er nog kwaadaardige schildkliercellen in 
het lichaam zitten. Op deze manier kan blijvende of terugkerende schildklierkanker 
worden opgespoord. Omdat het belangrijk is dat we Tg goed kunnen meten in het 
bloed hebben we goede en betrouwbare laboratoriumbepalingen nodig. In sommige 
gevallen zijn deze laboratoriumbepalingen echter niet betrouwbaar. Ze kunnen 
namelijk beïnvloed worden door antistoffen tegen Tg. Deze antistoffen tegen Tg, 
afgekort als TgAbs, komen voor in 25% van de patiënten met schildklierkanker. De 
TgAbs zorgen ervoor dat de laboratoriumbepalingen soms verkeerd meten waardoor 
de Tg waarden te hoog of te laag worden. Wanneer de Tg waarde onterecht te hoog 
wordt door de TgAbs kan er worden gedacht dat er schildklierkanker aanwezig is 
terwijl dat niet zo is. Wanneer de Tg waarde onterecht te laag wordt door de TgAbs 
kan de aanwezigheid van schildklierkanker juist niet worden opgemerkt.
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Schildklierkanker bij kinderen

Optimale zorg voor kinderen met schildklierkanker
Schildklierkanker bij kinderen is zeldzaam en tot voor kort was er ook weinig bekend 
over deze ziekte. Hierdoor zijn deze kinderen lange tijd hetzelfde behandeld als 
volwassenen met schildklierkanker. De laatste jaren wordt er echter steeds meer 
onderzoek gedaan naar deze ziekte bij kinderen en komen we er achter dat de 
ziekte zich soms anders gedraagt dan bij volwassenen. Om deze reden hebben 
Amerikaanse experts een richtlijn geschreven voor kinderen met schildklierkanker. 
Het zorgsysteem in Amerika is echter anders waardoor het ook belangrijk is om een 
Europese en landelijke kinderrichtlijn te schrijven.

Lange termijneffecten van schildklierkanker bij kinderen
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de lange termijn gevolgen van 
deze ziekte. De overlevingskans van schildklierkanker bij kinderen is namelijk heel 
goed waardoor deze kinderen als volwassenen nog steeds last kunnen hebben 
van de bijwerkingen van hun behandeling. Zo kan er tijdens de schildklieroperatie 
bijvoorbeeld schade ontstaan aan de zenuwen van de stembanden waardoor 
patiënten last houden van hun stem. Daarnaast kunnen de speekselklieren van 
de mond worden aangetast door het radioactieve jodium waardoor patiënten 
gedurende hun hele leven last houden van een droge mond. Met onderzoek 
proberen we er achter te komen welke klachten worden veroorzaakt door de 
behandeling en hoe we de kans hierop kunnen verkleinen.

Proefschrift
In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar onderwerpen waar nog veel 
onduidelijkheid over is in de richtlijnen voor schildklierkanker. Hierbij hebben we 
adviezen geschreven voor artsen die dagelijks betrokken zijn bij de behandeling 
van patiënten met schildklierkanker. In hoofdstuk 1 van dit proefschrift hebben wij 
onze onderzoeksvragen geformuleerd.

Jodiumbeperkt dieet en de jodiumstatus van het lichaam
In hoofdstuk 2 hebben wij onderzocht of een jodiumbeperkt dieet van vier dagen 
ook voldoende verlaging geeft van de hoeveelheid jodium in het lichaam om de 
normale en kwaadaardige schildkliercellen ‘hongerig’ te maken voor het radioactieve 
jodium. Om dit te onderzoeken hebben wij patiënten die werden behandeld voor 
schildklierkanker in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) of het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) gevraagd om mee te doen met 
deze studie. Patiënten moesten zeven dagen lang een jodiumbeperkt dieet volgen 
en op dag vier en zeven van dit dieet verzamelden zij hun urine gedurende 24 
uur. Daarnaast hielden zij drie dagen vóór het dieet en vier dagen tijdens het dieet 
een voedingsdagboek bij. Als laatste vulden zij een vragenlijst in die ging over hun 
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ervaring met het dieet. De hoeveelheid jodium in de urine op dag vier en zeven 
van het dieet was gelijk. Het doorzetten van het dieet na dag vier dag zorgt dus 
niet voor een belangrijke vermindering van de hoeveelheid jodium in het lichaam. 
Daarnaast bleek uit de evaluatie van de voedingsdagboeken dat de patiënten veel 
minder voedingsstoffen binnenkregen tijdens het dieet dan de week ervoor. In de 
vragenlijst gaven de meeste patiënten aan dat ze niet belemmerd werden door 
het dieet maar sommige patiënten waren wel bang om fouten te maken. Met deze 
studie hebben wij laten zien dat een jodiumbeperkt dieet van vier dagen voldoende 
is als voorbereiding op de behandeling met radioactief jodium. Verkorten van het 
jodiumbeperkt dieet van zeven naar vier dagen zou er ook toe kunnen leiden dat 
patiënten minder lang onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgen.

In hoofdstuk 3 hebben wij onderzocht of deze urineverzameling vervangen 
kan worden door een speekselverzameling. In speeksel zit namelijk ook jodium en 
dit kunnen we meten. Voor deze studie werden drie groepen mensen benaderd die 
allemaal een andere hoeveelheid jodium binnenkregen. De eerste groep bestond 
uit 20 gezonde vrijwilligers. De tweede groep uit 10 patiënten met schildklierkanker 
die net een jodiumbeperkt dieet hadden gevolgd waardoor de hoeveelheid 
jodium in hun lichaam laag was. De laatste groep bestond uit 10 patiënten die 
amiodaron gebruikten. Amiodaron is een jodium bevattend medicijn dat wordt 
gebruikt bij hartritmestoornissen en hierdoor hadden deze patiënten juist veel 
jodium in hun lichaam. De resultaten van deze studie lieten zien dat de hoeveelheid 
jodium in het lichaam ook kan worden bepaald met een speekselmeting. Een 
speekselmeting is vergeleken met een urinemeting veel sneller, gemakkelijker 
en minder oncomfortabel. Deze speekselmeting kan niet alleen worden gebruikt 
door patiënten met schildklierkanker. Het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt in 
studies waarbij onderzocht wordt of we in Nederland wel voldoende jodium eten.

Schildkliereiwit thyreoglobuline en thyreoglobuline antistoffen
Tijdens de controles van schildklierkankerpatiënten helpt schildkliereiwit 

Tg bij het opsporen van eventuele terugkerende ziekte. Het daarom belangrijk 
dat de laboratoriumbepalingen die Tg kunnen meten goed werken. Bij een kwart 
van de schildklierkankerpatiënten komen er Tg antistoffen (TgAbs) voor in het 
bloed waardoor de laboratoriumbepaling foute Tg uitslagen kan geven. Of de Tg 
laboratoriumbepaling foute uitslagen geeft ligt aan de concentratie van de TgAbs. 
Hoe meer TgAbs in het bloed, hoe groter de kans op foute Tg uitslagen. De meeste 
patiënten met TgAbs hebben lage TgAb concentraties. Wanneer de kans op een 
foute Tg uitslag groot is kan de arts geen gebruik meer maken van Tg tijdens de 
controles. Hierdoor moet de patiënt extra onderzoeken ondergaan om eventuele 
ziekte op te sporen. Experts die onderzoek doen naar deze TgAbs zijn het er echter 
niet over eens bij welke concentratie van TgAbs de Tg uitslagen soms minder 
betrouwbaar zijn. De verschillende concentraties die worden voorgesteld door 
deze experts noemen we afkapwaarden. Wanneer lagere TgAb concentraties (lagere 
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afkapwaarden) al als mogelijk verstorend voor de Tg uitslag worden gezien zullen 
meer patiënten extra onderzoeken moeten ondergaan omdat Tg dan niet meer 
als betrouwbaar wordt gezien. In hoofdstuk 4 en 5 hebben we onderzocht welke 
afkapwaarden voor TgAbs het beste kunnen worden gebruikt. Met andere woorden; 
bij welke TgAb concentratie is de Tg uitslag nog betrouwbaar? Wij vonden dat lage 
TgAb concentraties (lagere afkapwaarden) weinig invloed hadden op de Tg uitslag. 
Wanneer er dus bij patiënten lage TgAb concentraties worden gevonden kan de arts 
varen op de gewone Tg uitslag en zijn extra onderzoeken niet nodig.

Schildklierkanker bij kinderen

Optimale zorg voor kinderen met schildklierkanker
Schildklierkanker op de kinderleeftijd is een zeldzame ziekte en om meer kennis 
en ervaring op te doen is samenwerken met andere (buitenlandse) ziekenhuizen 
belangrijk. In hoofdstuk 6 is onderzocht hoe kinderen met schildklierkanker in 
andere Europese landen worden behandeld. Deze informatie werd verkregen via 
een vragenlijst die aan verschillende Europese artsen werd gestuurd. Hieruit bleek 
dat kinderen met schildklierkanker in verschillende ziekenhuizen worden behandeld 
waardoor het aantal behandelde kinderen per ziekenhuis erg laag is. Daarnaast 
zagen we dat artsen verschillende behandelrichtlijnen gebruiken om deze kinderen 
te behandelen.

Om de zorg voor kinderen met schildklierkanker te verbeteren is het 
verstandiger om het aantal ziekenhuizen dat deze kinderen behandeld te beperken 
zodat de ervaring per arts kan toenemen. Dit wordt centralisatie van zorg genoemd. 
Om centralisatie van zorg voor kinderen met schildklierkanker in Nederland 
te verbeteren werd er een groep van experts gevormd om een Nederlandse 
kinderrichtlijn te schrijven. In hoofdstuk 7 staat een samenvatting van deze 
richtlijn en een van de belangrijkste adviezen van deze richtlijn is samenwerking. 
Door samenwerking kan de behandeling worden verbeterd en kunnen de lange 
termijn gevolgen van deze ziekte worden beperkt. In Nederland werken artsen 
nu meer samen en vindt er een keer per twee tot drie maanden een landelijke 
bespreking plaats tussen het Prinses Máxima Centrum en de UMC’s waar kinderen 
met schildklierkanker worden behandeld.

Lange termijneffecten van schildklierkanker bij kinderen
Kinderen met schildklierkanker moeten de rest van hun leven schildklierhormoon 
slikken omdat hun schildklier is verwijderd. Vaak krijgen zij een iets te hoge dosis 
omdat dit de groei van schildkliercellen remt en zo de kans op groei van eventuele 
kwaadaardige schildkliercellen verkleind. Deze schildklierhormonen spelen echter 
een rol bij de groei van botten en er is weinig bekend over het effect van deze iets 
te hoge dosis aan schildklierhormoon op de sterkte en kwaliteit van de botten 
(botdichtheid). In hoofdstuk 8 is de sterkte van de botten van volwassenen die op 
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de kinderleeftijd zijn behandeld voor schildklierkanker onderzocht. De patiënten 
kregen een botdichtheidsmeting die na vijf jaar nog een keer werd herhaald. De 
meeste patiënten hadden tijdens beide metingen een normale botdichtheid, 13% 
had een lagere botdichtheid. Uit dit onderzoek blijkt dat de sterkte van de botten 
bij volwassenen die op de kinderleeftijd zijn behandeld voor schildklierkanker vaak 
normaal is en dat extra botcontroles niet nodig zijn. Bij patiënten die om andere 
redenen een grotere kans hebben op een lagere botdichtheid blijft dit uiteraard 
wel zinvol.

De diagnose schildklierkanker is een grote levensgebeurtenis en dit kan 
invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. In hoofdstuk 9 is de ontwikkeling 
van volwassenen die als kind behandeld zijn voor schildklierkanker onderzocht 
waarbij er werd gekeken naar drie verschillende ontwikkelingsmijlpalen (sociaal, 
autonomie en psychoseksueel). De studie bestond uit drie verschillende groepen; 
volwassenen die op de kinderleeftijd behandeld zijn voor schildklierkanker, 
controlepersonen die nog nooit voor kanker zijn behandeld en volwassenen die voor 
een andere kinderkanker zijn behandeld. Wij vonden geen verschil in ontwikkeling 
met de controlepersonen. In vergelijking met volwassenen die behandeld zijn voor 
een andere kinderkanker was de sociale ontwikkeling beter maar de autonome en 
psychoseksuele ontwikkeling waren gelijk. Op basis van deze studie blijkt dat de 
diagnose en behandeling voor schildklierkanker op de kinderleeftijd gelukkig geen 
invloed heeft op de ontwikkeling.

11
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