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Literatuur

1 Inleiding

De plaats van de chirurgie in de behandeling van kinderen met kanker is divers en raakt aan 

bijna alle fasen van het ziekteverloop (zie tabel 10.1). Bij solide tumoren is de chirurg in de 

diagnostische fase betrokken bij de bioptname en bij de beslissing of er een primaire resectie 

of eerst chemotherapie moet plaatsvinden. Tumorbiopten voor microscopische diagnose 

kunnen op verschillende manieren worden afgenomen:

◾ via een percutane punctie (prik met speciale holle naald onder echoscopische controle);

◾ via een open benadering (snee in buik, borstkas, hals of ledemaat);

◾ via een minimaal invasieve kijkoperatie (laparoscopie, thoracoscopie, endoscopie).

Als de diagnose en het behandelplan bekend zijn en chemotherapie nodig is, plaatst de 

kinderchirurg een lijn of port-a-cath. Een dergelijke toegang kan langdurig (maanden tot jaren) 

gebruikt worden voor bloedafnames, bloedtransfusies en medicatietoediening.

Een belangrijke functie van de chirurgie in de behandeling van met name solide tumoren is de 

uiteindelijke verwijdering van de tumor om ‘lokale controle’ te verkrijgen, al dan niet in 

combinatie met radiotherapie. De wijze van verwijdering verschilt per tumorsoort. Ook het 

chirurgisch verwijderen van metastasen is een belangrijke taak van de chirurgie.

Eventuele complicaties van een behandeling – chirurgie, chemotherapie of radiotherapie – 

kunnen soms ook chirurgisch worden behandeld. Dit kan variëren van infectiehaarden bij 

kinderen in neutropenie (bijvoorbeeld een ingegroeide teennagel of darmperforatie) tot het 

behandelen van bijvoorbeeld darmstenosen na radiotherapie. Ten slotte is er ook een rol voor 

de chirurgie in het beperken van orgaanschade door radiotherapie op het bekken, voor 

eventuele fertiliteitspreservatie (hoewel deze technieken nog in de kinderschoenen staan) en 

zo nodig ook in de palliatieve setting.

Tabel 10.1 Chirurgie bij kinderen met kanker

Doel Methode

Verkrijgen van tumorweefsel door biopsie Open chirurgie, minimaal invasieve chirurgie, percutane 

echogeleide punctie
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Getunnelde centraal veneuze toegang voor 

lange duur

Broviac, Hickman, port-a-cath, perifeer ingebrachte 

centrale katheter

Lokale controle van solide tumoren Resectie via open of minimaal invasieve chirurgie

Behandelen van complicaties Bijvoorbeeld darmperforatie en subcutaan gelopen 

chemotherapie

Orgaanprotectie tegen radiotherapieschade Ophangen of verplaatsen van gonaden, tissue expander

Gonadale biopsie voor fertiliteitspreservatie Ovariumverwijdering, testisbiopten

Palliatieve behandeling Gastrostomie, jejunostomie, nefrostomie enzovoort

2 Centraal veneuze toegang

Bijna alle kinderen met kanker hebben tijdens de behandeling een centraal veneuze toegang 

nodig, die voldoende lang kan blijven zitten voor medicatietoediening, transfusies en 

bloedafnames. Er zijn verschillende soorten katheters geschikt voor dit doel (zie figuur 10.1). 

De keuze is afhankelijk van de leeftijd en de grootte van de patiënt, het onderliggend lijden, 

de geplande behandeling en de duur daarvan.

De katheters worden ingebracht onder algemene narcose, via (echogeleide) venepunctie of 

chirurgisch vrijleggen van een ader. Meestal wordt hiervoor een halsader gebruikt, soms een 

liesader als de halsaders niet toegankelijk zijn.

Zeldzame postoperatieve complicaties zijn klaplong (pneumothorax), nabloeding 

(voornamelijk bij plaatsing door punctie), lijninfectie en katheterdisfunctie (het niet meer 

kunnen aspireren van bloed of niet meer kunnen doorspuiten van de katheter). Dit laatste kan 

verschillende oorzaken hebben: accidentele lijndislocatie (de tip van de katheter zit niet meer 

centraal in het bloedvat, zie X-thorax), of katheterblokkade door veneuze klontervorming aan 

de tip (trombose), endotheliale kapselvorming of materiaalschade dan wel kinken (met 

eventueel balloneren of pseudoaneurysma). In geval van een port-a-cathdisfunctie moet 

steeds goed nagekeken worden of de poort correct aangeprikt werd, anders kan extravasatie 

optreden met potentieel ernstige gevolgen. Bij (vermoeden van) infectie zonder duidelijke 

oorzaak moeten bij elke patiënt met een getunnelde katheter een of meer bloedkweken 

worden afgenomen.

Port-a-caths oftewel poortkatheters zijn er in verschillende maten (volwassen, low profile, 

babymaat), met een of twee lumina.

Bron: www.mskcc.org 

Figuur 10.1 Poortkatheter voor langdurige centraal veneuze toegang
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Bron: http://surgery.med.umich.edu 

Figuur 10.2 Getunnelde centraal veneuze katheters 

(Broviac, Hickman) met een of twee lumina

Bron: www.mskcc.org 

Figuur 10.3 Perifeer ingebrachte centrale katheters

Nota bene

Voor de precieze handelwijze bij infecties bestaan lokale protocollen. Bij culturen die groei tonen 

van schimmels, gisten of Staphylococcus aureus moet de katheter verwijderd worden. Bij infecties 

door andere bacteriën zal men, als de toestand van de patiënt het toelaat, pogen de katheter te 

redden door behandeling met intraveneuze antibiotica en eventueel ook door afsluiten van de 

katheter met een katheterslot (met antibiotica).

3 Chirurgie bij lymfomen

Lymfomen reageren meestal goed op behandeling met chemo(radio)therapie en de rol van de 

chirurgie is voornamelijk diagnostisch: het aanleveren van voldoende representatief weefsel 

voor histologie. Aangezien percutane biopten vaak onvoldoende weefsel opleveren, is 

daarvoor meestal een open, chirurgische bioptname nodig. Wanneer bij de responsevaluatie 

na de behandeling persisterende of nieuwe haarden gevonden worden (met name op de 

PET-scan), is een chirurgische representatieve biopsie soms aangewezen om de 

aanwezigheid van residu of recidief te bevestigen of uit te sluiten.

4 Chirurgie bij solide tumoren

4.1 Niertumoren
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Bij de meest voorkomende niertumor bij kinderen, het nefroblastoom (wilmstumor), is volgens 

het SIOP-protocol meestal geen diagnostische biopsie nodig. Enkel als er bij het 

beeldvormend onderzoek ernstige twijfel is over de aard van de tumor is een biopsie 

aangewezen. Als de verdenking op maligniteit erg laag is en als het kind erg jong is (< 6 

maanden) kan primaire tumorresectie overwogen worden.

Het nefroblastoom is een voorbeeld van het succes van de multidisciplinaire benadering, 

waarbij neoadjuvante chemotherapie gevolgd wordt door radicale tumornefrectomie. De 

richtlijn is complete en intacte resectie van de nier met de tumor en het omliggende 

vetweefsel via een dwarse bovenbuikslaparotomie, aangevuld met een representatieve 

lymfekliersampling. Het is mogelijk dit via minimaal invasieve chirurgie te doen, maar alleen 

bij kleine niertumoren en zeker nog niet als standaardbehandeling.

Bilaterale nefroblastomen zijn zeldzaam en worden idealiter niersparend geopereerd om zo 

veel mogelijk nefronen en nierfunctie over te houden – maar zonder compromissen voor de 

resectie van de volledig intacte tumor. Daarom duurt de neoadjuvante chemotherapie in dit 

geval ook veel langer om de tumoren zo veel mogelijk te verkleinen. Steeds meer chirurgen 

bepleiten nu ook niersparende chirurgie voor unilaterale niertumoren, maar de 

langetermijnresultaten moeten nog bestudeerd worden.

Indien onder de microscoop uitzaaiingen worden vastgesteld in bloedvaten of lymfevaten en 

lymfeklieren, als de tumor niet geheel verwijderd blijkt of als er tumorruptuur optreedt, zal 

radiotherapie volgen.

4.2 Neuroblastoom

Het neuroblastoom is de meest voorkomende solide tumor bij kinderen en hierbij is voldoende 

weefselbiopsie onontbeerlijk voor een correcte pathologische diagnose en risicogroep 

bepaling. Dit weefsel kan verkregen worden door middel van meerdere representatieve 

echogeleide percutane naaldbiopsieën of met een chirurgische incisiebiopsie (open of 

minimaal invasief).

De resectie van een neuroblastoom is vaak een uitdagende procedure. Aangezien 

neuroblastomen solide tumoren zijn die ontstaan uit sympathisch zenuwweefsel nabij de 

wervelkolom en vaak naast en rondom grote bloedvaten zoals vena cava en aorta, zal de 

betrokkenheid van belangrijke bloedvaten bepalen of en hoe lang neoadjuvante 

chemotherapie moet worden toegediend. Idealiter wordt bij de resectie al het tumorweefsel 

weggenomen zonder daarbij vitale organen te beschadigen zoals darm, nier en grote 

bloedvaten. Bij (grote) neuroblastomen is dit echter niet altijd mogelijk. In dat geval wordt zo 

veel mogelijk tumorweefsel chirurgisch verwijderd (de zogeheten macroscopisch complete 

resectie) en worden eventuele tumorresten gemarkeerd met titaniumclips en 

gedocumenteerd, zodat ze vervolgens bestraald kunnen worden. Kleinere tumoren in de 

borst- of buikholte kunnen soms via een kijkoperatie (thoraco- of laparoscopie) verwijderd 

worden. Tumoren in borst- én buikholte dienen te worden verwijderd via een 

thoracofrenolaparotomie (grote open benadering). Door verwijdering van meer dan 95% van 

de tumor (macroscopisch complete resectie) lijkt de overleving van deze patiënten toe te 

nemen, maar de precieze waarde van een zeer uitgebreide resectie blijft onduidelijk.

Na de chirurgie wordt tegenwoordig vaak aanvullende radiotherapie en daarna vaak ook 

immunotherapie gegeven.

4.3 Levertumoren

De meest voorkomende levertumor bij kinderen is het hepatoblastoom. Bij jonge kinderen is 

de diagnose vrij eenvoudig te stellen aan de hand van een verhoogde concentratie 

alfafoetoproteïne, maar bijna altijd wordt een biopsie verricht om een hepatocellulair 

carcinoom of een andere zeldzame tumor uit te sluiten.

Na neoadjuvante chemotherapie wordt de tumor chirurgisch gereseceerd door de helft van de 

lever te verwijderen. Om de resectiekansen goed te kunnen inschatten is de PRETEXT-

classificatie ontwikkeld (figuur 10.4). In gevallen waarbij er tumor op meerdere plaatsen in de 

lever zit of centraal tussen/nabij de grote leverbloedvaten, is een volledige leverresectie met 

transplantatie de behandeling van keuze. De overlevingskansen hiervan zijn dan even goed 

als een primaire resectie bij een wel verwijderbare tumor, maar er zijn uiteraard meer nadelen 

en neveneffecten op korte en langere termijn.
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Figuur 10.4 PRETEXT-classificatie van levertumoren

4.4 Kiemceltumoren

Kiemceltumoren kunnen uitgaan van een eierstok of teelbal, maar vormen zich soms ook 

buiten deze structuren, in het algemeen op de middenlijn, bijvoorbeeld aan de stuit 

(sacrococcygeaal teratoom), in de buik- of borstholte of in de hals. Vaak zijn deze tumoren 

goedaardig (matuur) en is een preoperatieve biopsie niet nodig. Wanneer echter 

tumormarkers in het bloed verhoogd zijn, neemt de kans toe op immaturiteit en maligniteit.

Bij zeer grote tumoren of bij metastasen wordt eerst neoadjuvante chemotherapie gegeven 

om daarna de tumor compleet te reseceren, indien mogelijk met inbegrip van de testikel of 

eierstok. Bij goedaardige tumoren zal steeds geprobeerd worden een deel van de eierstok of 

testikel te sparen.

4.5 Sarcomen

Sarcomen zijn zeldzame maligne wekedelentumoren. De belangrijkste sarcomen bij kinderen 

zijn:

◾ het rabdomyosarcoom, uitgaande van spierweefsel, met name in ledematen of buik;

◾ het osteosarcoom, uitgaande van bot;

◾ het ewingsarcoom, uitgaande van beenmerg.

Na een weefselbiopsie (percutaan of per incisie) worden de meeste kindersarcomen 

voorbehandeld met chemotherapie. Radicale resectie dient te worden verricht met een marge 

van gezond weefsel om de tumor heen, zodat de tumor niet in het resectievlak komt. Vaak 

wordt postoperatief extra radiotherapie gegeven om de kans op een lokaal recidief te 

verkleinen.

4.6 Zeldzame tumoren

Zeldzame tumoren, die in Nederland of in België minder dan vijf keer per jaar voorkomen bij 

kinderen, zijn onder andere carcinomen en melanomen. Deze tumoren zijn eigenlijk 

kenmerkend voor de volwassen leeftijd en de behandelopties zijn vaak anders. Daarom is 

voor deze patiënten multidisciplinaire samenwerking met de volwassenenoncologie en 

-chirurgie aangewezen. Een bijzondere genetische aanleg moet altijd worden nagekeken en 

uitgesloten.

5 Chirurgie in specifieke situaties

5.1 Metastasen (of uitzaaiingen)

Deze openbaren zich tegelijk met de oorspronkelijke tumor of soms pas later, als ‘recidief op 

afstand’ van de initiële tumorlocatie. Soms kan de diagnose alleen gesteld worden na 

chirurgische biopsie. De meerderheid van de metastasen zit in long, lever of bot en hun 

behandeling verschilt per tumorsoort en locatie. Afhankelijk van het soort primaire tumor is de 

prognose redelijk of zeer slecht. Soms is chemotherapie zeer effectief en soms dienen 

metastasen chirurgisch verwijderd te worden. Een voorbeeld zijn de longmetastasen bij 

osteosarcomen, die zich pas enige tijd na het einde van de behandeling manifesteren. Door 

chirurgische resectie is hier nog een overleving van 30% te behalen.
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5.2 Complicaties

Complicaties waarvoor chirurgische behandeling nodig is, zijn te verdelen in twee groepen: 

allereerst de gevolgen van de ziekte zelf, bijvoorbeeld bloeding in een tumor, obstructie van 

een darm of urineleider, dwarslaesie of trombose van een bloedvat. Daarnaast zijn er 

complicaties van de behandeling: directe gevolgen van chirurgie (nabloeding, wondinfecties, 

anastomoselek of onbedoeld orgaanletsel), van chemotherapie (infecties door verminderde 

weerstand) of van radiotherapie (darmschade).

De meest voorkomende chirurgische consequentie van verminderde weerstand of 

neutropenie is het verwijderen van een geïnfecteerde getunnelde centrale katheter.

5.3 Orgaanprotectie

Bij uitwendige radiotherapie, bijvoorbeeld ter hoogte van het bekken, kan ongewenste 

orgaanschade voorkomen worden door bijvoorbeeld het operatief ophangen van de 

eierstokken buiten het bestralingsgebied of door het tijdelijk inbrengen van tissue expanders

in het bekken zodat de darmlissen uit het bestralingsveld liggen.

5.4 Fertiliteitspreservatie

Wanneer jonge patiënten een behandeling moeten krijgen met chemotherapie of bestraling 

waarvan bekend is dat hierdoor onvruchtbaarheid zeer waarschijnlijk is, kan de chirurg een 

(deel van een) eierstok of testikel wegnemen zodat dit ingevroren kan worden voor zogeheten 

cryopreservatie. Vaak kan dit met een minimaal invasieve benadering (kleine sneetjes). De 

resultaten van cryopreservatie bij kinderen met kanker zijn echter nog onbekend.

5.5 Palliatie

Ten slotte is er ook een rol voor de chirurgie in de palliatieve fase. Vaak gaat het om 

verlichting bij problemen bij de spijsvertering, bijvoorbeeld een maag- of dunnedarmfistel voor 

sondevoeding, een darmstoma bij darmobstructie of een nefrostomie bij obstructie van een 

urineleider.

6 Conclusie

Chirurgie heeft bij bijna elk kind met kanker een ondersteunende, diagnostische of 

therapeutische rol. De chirurg zal dan ook bij elke nieuwe patiënt vanaf het begin betrokken 

zijn bij het multidisciplinair overleg.

Kernpunten

◾ De chirurg is belangrijk voor de diagnose en lokale controle van solide tumoren en lymfomen.

◾ Naast het plaatsen van de centraal veneuze toegang bij bijna elk kind met kanker, heeft de 

chirurg ook een rol in de behandeling van mogelijke complicaties, orgaan- en 

fertiliteitspreservatie en palliatie.

Literatuur

◾ Carachi R, Grosfeld JL. The surgery of childhood tumors. 3rd ed. Berlin/Heidelberg: 

Springer; 2016.

◾ Monclair T, Brodeur GM, Ambros PF, et al. The International Neuroblastoma Risk Group 

(INRG) Staging System: An INRG Task Force Report. J Clin Oncol 2009;27:298-303.

◾ Roebuck DJ, Aronson D, Clapuyt P, et al.; International Childhood Liver Tumor Strategy 

Group. 2005 PRETEXT: a revised staging system for primary malignant liver tumours of 

childhood developed by the SIOPEL group. Pediatric Radiology 2007;37:123-32.

Titel Colofon

pagina 6 van 6Uitgeverij de Tijdstroom B.V. | Leerboek kinderoncologie | 10 Therapeutische basi...

28-12-2020https://www.leeromgeving-boom.tijdstroom.nl/leerboek/kindonc/deel_1/10-therapeuti...


