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Kanker bij kinderen
De genezing voorbij…
Kinderkankers kennen globaal genomen een van hoogste genezingspercentages. Steeds meer kinderen overwinnen kanker, groeien op en
worden volwassen na kanker. Maar terwijl driekwart van de kinderen
herstelt, heeft 90% van hen later in het leven last van bijwerkingen.
De hamvraag is nu: hoe kunnen we voorkomen
dat ze de prijs voor hun genezing op de lange
termijn duur betalen?
Onderzoekers gefinancierd door
Stichting
Stichting tegen Kanker proberen
tegen Kanker
dit moeilijk probleem op te lossen.
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(Steeds) Meer kinderen genezen
Dankzij wetenschappelijke ontdekkingen is de behandeling van kinderkanker aanzienlijk verbeterd, met
een hele grote bonus als resultaat. Jammer genoeg is er, zoals steeds, ook een keerzijde aan de medaille.

A

Terwijl in de jaren zeventig een kind met kanker slechts 5 tot 30% kans had om te overleven
(afhankelijk van het type kanker), is dit vandaag
alle kankers bij elkaar genomen 75%! “Dit is echter een
gemiddelde”, verduidelijkt dr. Ann Uyttebroeck, kinderhemato-oncoloog aan het UZ Leuven. “De genezingskansen variëren afhankelijk van het type kanker: soms
is het percentage zo hoog als 90%, zoals voor acute lymfoblastische leukemie, bij andere bedraagt dit slechts
30 tot 40%, zoals het geval is voor neuroblastoom.”
Er is dus nog veel werk aan de winkel en er moet

vooral nog veel vooruitgang worden geboekt om de
vooruitzichten voor alle kinderen te verbeteren. Dit
geldt met name voor hersentumoren, een kanker
waar veel onderzoekers zich momenteel op richten.
Ook al is dit geen eenvoudige opgave, het resultaat
mag er zijn: de toekomst van kinderen met dit type
kanker is op korte en middellange termijn veel minder somber dan een paar decennia geleden. Artsen
zijn verheugd dat ze meer jonge levens kunnen
redden, maar hopen het tij dus nog meer te
kunnen keren.

90% heeft last van bijwerkingen en gevolgen op lange termijn
Dankzij de aanzienlijk toegenomen overlevingskans
zijn meer en meer ex-kankerpatiëntjes intussen
volwassen geworden. Deze ‘overlevers’ worden nog
steeds medisch gevolgd en studies tonen aan dat ze
op middellange en lange termijn, jaren en zelfs tientallen jaren na kanker, een zeer hoog risico lopen
op bepaalde gezondheidsproblemen. Onvruchtbaarheid, een risico op een tweede kanker, hart- en
longproblemen, hersenaandoeningen... Die risico’s
zijn afhankelijk van de leeftijd waarop ze werden
behandeld (bepaalde organen zijn bv. extra gevoelig
omdat ze tijdens de behandeling nog in ontwik-

keling waren), alsook het type behandeling en de
ontvangen doses.
Veel bewegingsruimte hebben artsen niet om de
risico’s op bijwerkingen op lange termijn te ver-

De meest voorkomende vormen
van kanker bij kinderen
zijn leukemie, lymfomen
en hersentumoren.
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minderen. In sommige gevallen kan men
de behandelingsdoses verfijnen of andere
behandelingsopties aanbieden (zoals
protontherapie in plaats van conventionele radiotherapie). Maar jammer genoeg
heeft men vaak niet veel keuze en is een
agressieve behandelaanpak de enige
optie. Er is een fijne lijn tussen een
maximale genezingskans en de
beste levenskwaliteit op lange
termijn. “Bedraagt de overlevingskans van een kind minder dan 50%, dan is het primaire doel van de behandeling
overleving. Intensieve therapie
is dan doorgaans onvermijdelijk. Is de kans op overleving
daarentegen vrij hoog, zeg
80% tot 90%, dan zal men bij
de keuze van de behandeling
meer rekening kunnen houden met het terugdringen van
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In 2016 werd er bij 341 kinderen
in België kanker vastgesteld.

complicaties en bijwerkingen op lange termijn. We
maken een compromis door bijvoorbeeld te kiezen
voor een lagere dosis straling of minder heftige

chemotherapie, zonder de overlevingskans in het
gedrang te brengen”, zegt professor Uyttebroeck.

Een grotere focus op herstel en levenskwaliteit
Artsen en onderzoekers weten dat ze rekening moeten houden met de levenskwaliteit van zieke kinderen, niet alleen op korte, maar ook op lange termijn.
Want vele van deze kinderen groeien op en worden
volwassen. Prof. Ann Uyttebroeck is een van de
onderzoekers die voor haar werk een wetenschappelijke Grant van Stichting tegen Kanker ontving.
“We willen een nationale database ontwikkelen en

Bijna elke dag krijgt
een kind in België te horen
dat het kanker heeft.
(Bron: Stichting Kankerregister)
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identificeren welke secundaire tumoren voorkomen.
Daarnaast willen we de late effecten bestuderen
van nieuwe therapieën, met name hartschade na de
ziekte van Hodgkin. Dit onderzoek zal de huidige
therapeutische strategieën verbeteren en ons helpen
om betere richtlijnen op te stellen voor de opvolging,
screening en preventie van de late bijwerkingen
van kankerbehandelingen. Het uiteindelijke doel is
uiteraard het verbeteren van de levenskwaliteit van
kinderen die de ziekte hebben overwonnen”, aldus
professor Uyttebroeck.
Trama A. et al. Survival of European adolescents and young adults diagnosed
with cancer in 2000 –07: population-based data from EUROCARE-5. The Lancet
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Het onderzoeksproject van prof. Ann Uyttebroeck is erg
belangrijk en vraagt om een samenwerking op zowel
nationaal als internationaal niveau. “Kanker komt bij
kinderen (gelukkig!) aanzienlijk minder vaak voor dan
bij volwassenen. Om de gegevens die we verkrijgen
uit de levenslange opvolging te kunnen analyseren en
bruikbare conclusies te kunnen trekken, moeten we
voldoende kinderen bestuderen en opvolgen, rekening
houdend met verschillende variabelen: om welke kanker ging het, welke behandeling, wat was het resultaat…
Hiervoor is een samenwerking tussen Belgische,
Europese en internationale behandelcentra essentieel.”

Elk kind telt.

“Dit type samenwerkingen interesseert noch de
farmaceutische industrie, noch de overheden.
Terwijl het aanzienlijke financiële middelen vergt,
om databases te creëren en beheren, gegevens te
analyseren, diagnostische technieken te ontwikkelen
die uiteindelijk tot nieuwe behandelingen leiden, etc.
Dankzij de steun van Stichting tegen Kanker kunnen we dit project voortzetten. Het doel is duidelijk:
artsen in staat stellen om jonge patiëntjes de meest
effectieve behandelingen met de minste negatieve
langetermijneffecten te kunnen bieden”, besluit
de onderzoekster.

Stichting tegen Kanker
staat aan hun zijde…

… en financiert momenteel
6 onderzoeken rond kanker
bij kinderen.

Steun de strijd tegen kanker
en doe een gift
BE45-0000-0000-8989
Voor giften vanaf € 40 per jaar ontvangt u een fiscaal attest.
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Onderzoek financieren waarin farmaceutische bedrijven
niet zijn geïnteresseerd…
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