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1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke klachten kinderen kunnen hebben als uiting van een 

maligniteit. Deze presenterende klachten zijn vaak algemeen (aspecifiek) en kunnen dus ook 

het gevolg zijn van aandoeningen die veel frequenter voorkomen, zoals infectie of trauma. 

Wanneer klachten echter langer aanhouden dan te verwachten is op basis van de eerste 

diagnose, of wanneer ze progressief zijn of een afwijkend beloop hebben, dient een 

maligniteit overwogen te worden.

Een maligniteit kan echter ook meer specifieke uitingen hebben: klachten die kenmerkend zijn 

voor een bepaalde plek in het lichaam (locatie) of voor een bepaalde maligniteit 

(pathognomonische klachten). Deze alarmsymptomen zijn een indicatie voor spoedverwijzing 

naar een kinderarts. Ze worden in dit hoofdstuk herkenbaar gemaakt door een afwijkende 

kleur.

2 Algemene klachten

Algemene klachten en symptomen die kunnen voorkomen bij een maligniteit worden 

tractusgewijs beschreven in tabel 2.1.

Tabel 2.1 Algemene aspecifieke symptomen, passend bij een maligniteit

Algemeen Algehele malaise, moeheid

Ademhaling Benauwdheid, hoesten, recidiverende luchtweginfecties

Circulatie Bleekheid, vermoeidheid, bloedingsneiging, hypertensie

Neurologisch Hoofdpijn, braken, geprikkeld zijn, krachtsverlies, tintelingen, convulsies

Gastro-intestinaal Spugen, diarree, bolle buik, buikpijn

Infectieus/immunologisch Koorts, vergrote lymfeklieren, huidafwijkingen

Skelet (Bot)pijn, gewrichtszwelling, roodheid gewrichten

Kinderen met aangeboren syndromen hebben een grotere kans op een maligniteit. Kinderen 

met trisomie 21 (syndroom van Down) hebben een verhoogde kans op leukemie, kinderen 

met neurofibromatose een verhoogde kans op hersentumoren en schwannomen, en kinderen 

met het syndroom van Beckwith-Wiedemann een verhoogde kans op hepatoblastoom en 

wilmstumor. Bij kinderen met syndromen is dus extra alertheid vereist.

Soms is binnen een familie de kans op kanker verhoogd. Bekende familiaire 

tumorpredispositiesyndromen zijn het li-fraumenisyndroom of het DNA-mismatch repair 

deficiency syndrome (lynchsyndroom).

3 Symptomen die kunnen passen bij leukemie
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Leukemie (zie hoofdstuk 25-28, hoofdstuk 31) is de meest voorkomende maligniteit op de 

kinderleeftijd (135 kinderen per jaar in Nederland). Een combinatie van onderstaande 

klachten kan passen bij leukemie.

Met name acute myeloïde leukemie kan zich presenteren zonder evidente afwijkingen in het 

bloed maar door ophoping van leukemische infiltraten in organen, zoals de huid, nieren, 

hersenen, het zenuwstelsel of de testes. Dit worden extramedullaire (buiten het beenmerg 

gelegen) locaties genoemd (of ook wel chloromen).

Tabel 2.2 Specifieke klachten passend bij leukemie*

Benauwdheid Door stapeling van leukemische cellen in lymfeklieren in borstholte en thymus

Bleekheid Als gevolg van een tekort aan rode bloedcelaanmaak op basis van verdringing in 

het beenmerg

Vermoeidheid Als gevolg van bloedarmoede

Bloedingen Petechiën, hematomen en slijmvliesbloedingen door verdringing van de normale 

aanmaak van bloedplaatjes in het beenmerg

Neurologische 

klachten

Kunnen een uiting zijn van leukemie in centraal zenuwstelsel: hoofdpijn, 

visusklachten en facialisparese

Koorts Langer bestaande koorts, als gevolg van koortsmakende stoffen (cytokinen) door 

een verhoogd aantal of afwijkende witte bloedcellen (blasten)

Lymfeklierzwelling In hals, oksels of liezen door stapeling van leukemische blasten

Vergrote lever en 

milt

Door lokale stapeling van leukemische blasten, extra bloedaanmaak buiten het 

beenmerg (lever) of verhoogde afbraak van cellen (milt)

Pijn Botpijnen of gewrichtsklachten die niet een geheel bekende oorzaak hebben

Huidafwijkingen Afwijkingen in en op de huid door leukemische infiltraten

* Alarmsymptomen zijn aangegeven in een afwijkende kleur.

Het eerste aanvullende onderzoek ten behoeve van de diagnose ‘leukemie’ is 

laboratoriumonderzoek, bestaande uit een bloedbeeld (hemoglobine, leukocyten inclusief 

leukocytendifferentiatie, trombocyten) en een bepaling van lactaatdehydrogenase (LDH), 

urinezuur, fosfaat, kalium en creatinine (verhoogde celafbraak?). Daarnaast moeten de 

protrombinetijd (PT) en de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT) bepaald worden 

omdat bij sommige soorten leukemie diffuse intravasale stolling kan optreden, met kans op 

levensbedreigende bloedingen.

4 Klachten die passen bij een lymfoom

Maligne lymfomen (zie hoofdstuk 29 en hoofdstuk 30) zijn de op twee na meest voorkomende 

vorm van kinderkanker (90 kinderen per jaar). Met name het onderscheid met infecties, zowel 

lokaal (luchtweginfecties) als systemisch (EBV-infectie, kattenkrabziekte) is moeilijk.

Als lymfeklieren snel progressief groeien zonder tekenen van abcedering, roodheid of pijn, of 

wanneer ze langer dan zes weken aanwezig, groter zijn dan 1 cm en niet mobiel zijn en er 

geen andere redenen zijn voor hun aanwezigheid, is verder onderzoek naar een maligne 

lymfoom geïndiceerd.

Nachtzweten, koorts en gewichtsverlies zijn algemene klachten die kunnen passen bij een 

lymfoom (de zogeheten B-symptomen).

Tabel 2.3 Specifieke klachten passend bij lymfeklierkanker*

Benauwdheid Door stapeling van maligne lymfocyten in lymfeklieren in borstholte en in thymus en 

lymfeklieren, door druk op trachea of door pleuravocht

Verminderde 

mictie

Lymfekliermassa kan de afvoer van nieren of urinewegen verstoren door obstructie 

Buikpijn Lymfekliermassa in de buik, nieren of urinewegen kan pijn veroorzaken.

Geelzucht Kan specifiek gezien worden wanneer bilirubine door obstructie van de lever en 

galwegen niet naar de darmen kan aflopen en in de circulatie terechtkomt, maar ook 

bij obstructie van de urinewegen.

Lymfeklierzwelling Eenzijdige lymfeklierzwelling > 1,0 cm die vast aanvoelt, vastzit aan de onderlaag en 

niet rood of pijnlijk is. Indien de klieren boven of onder het sleutelbeen vergoot zijn, 

moet een maligniteit uitgesloten worden
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Invaginatie Een invaginatie bij kinderen ouder dan 6 jaar is een reden om het resectiemateriaal 

te laten bekijken door de patholoog-anatoom.

* Alarmsymptomen zijn aangegeven in een afwijkende kleur.

Het eerste aanvullend onderzoek zal bestaan uit beeldvormend onderzoek (echo, X-thorax) 

en bloedonderzoek (BSE, volledig bloedbeeld met leukocytendifferentiatie, LDH, urinezuur, 

nierfunctie en elektrolyten).

5 Klachten die passen bij een tumor van het centraal 

zenuwstelsel

Tumoren in het centraal zenuwstelsel worden in Nederland bij ongeveer 100 kinderen per jaar 

gediagnostiseerd (zie hoofdstuk 33-37).

Het is goed te beseffen dat bij kinderen jonger dan 18 maanden de schedelnaden nog niet 

gesloten zijn en de bekende klachten van hoofdpijn, ochtendbraken en dubbelzien (die 

ontstaan door verhoogde intracraniële druk) er dus niet altijd zullen zijn. Bij deze kinderen kan 

vooral een snelle toename van de hoofdomtrek de presenterende klacht zijn.

Tabel 2.4 Specifieke klachten passend bij een tumor van het centraal zenuwstelsel*

Hoofdpijn, misselijkheid, (ochtend)braken,

coördinatiestoornissen, dubbelzien.

Door verhoogde intracraniële druk

Toename van de schedelomtrek Bij kinderen < 1,5 jaar door verhoogde intracraniële druk 

(schedelnaden nog niet gesloten)

Verminderd bewustzijn Door verhoogde intracraniële druk

Convulsies (focaal of gegeneraliseerd) Door tumor in de grote hersenen

Coördinatieproblemen zoals breed 

looppatroon 

Door tumor in de vierde ventrikel of in de kleine hersenen

Scheelzien Door afwijkingen in de hersenstam

Veel plassen en drinken Door te weinig antidiuretisch hormoon bij tumor in de 

hypofyse of hypothalamus

Visusproblemen Door ingroei in die hersenstructuren (glioom) of door druk 

op de nervus opticus of het chiasma (hypofysetumor) 

Pubertas praecox Door druk op hypofyse (hypofysetumor, 

craniofaryngeoom)

Uitval van de blaas, ontlastingsproblemen Door druk op het ruggenmerg (tumor in het spinale 

kanaal)

Krachtsverlies of gevoelstoornissen Door druk op het ruggenmerg (tumor in het spinale 

kanaal)

* Alarmsymptomen zijn aangegeven in een afwijkende kleur.

Beeldvormend onderzoek zal in de acute situatie (bij verhoogde intracraniële druk) bestaan uit 

en CT-scan van de hersenen. Een MRI van de hersenen en/of het spinale kanaal is daarna 

het aangewezen meer specifieke onderzoek (zie hoofdstuk 6).

6 Klachten die passen bij een solide tumor in de borstholte

Solide tumoren in de borstholte, zoals kiemceltumoren (zie hoofdstuk 40, hoofdstuk 43), 

neuroblastomen (zie hoofdstuk 39) of metastasen van andere maligniteiten zoals niertumoren 

(zie hoofdstuk 40) en bottumoren (zie hoofdstuk 41), kunnen zich presenteren met algemene 

klachten. Voorbeelden zijn benauwdheid door druk op de trachea of door verdrukking van 

longweefsel, of het ontstaan van pleuravocht door metastasen in de pleuraholte.

Tabel 2.5 Specifieke klachten bij kinderen met een solide tumor in de borstholte*

Benauwdheid Door druk op de trachea, verdrukking van longweefsel of het ontstaan van 

pleuravocht 

Circulatieprobleem Verminderde pompfunctie van het hart door uitsroombelemmering (tumor in het 

mediastinum)
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Uitval van blaas, 

darmen of benen

Uitval van de zenuwfunctie van de blaas, darmen of benen door ingroei in het 

ruggenmerg vanuit wervels (ewingsarcoom) of vanuit sympathische 

zenuwbanen (neuroblastomen)

Pijn Door ingroei van tumoren in de pleura (met name metastasen van bottumoren) 

of in de wervels (ewingsarcoom of neuroblastoom)

* Alarmsymptomen zijn aangegeven in een afwijkende kleur.

Het eerste aanvullend onderzoek is een X-thorax, voor-achterwaarts én dwars. Tumoren in 

het middelste of voorste mediastinum (aan de voorkant van de longen, voor of bij het hart) zijn 

veelal lymfomen, leukemie of kiemceltumoren. Tumoren in het achterste mediastinum zijn 

meestal een neuroblastoom/ganglioneuroom of een ewingsarcoom. Metastasen van primaire 

tumoren zijn vaak kleine, ronde bolvormige afwijkingen aan de uiteinden van de longen en 

verspreid over de longvelden. Een CT-thorax kan vervolgens gedetailleerdere informatie 

geven.

Markers voor een kiemceltumor (AFP en bèta-hCG) kunnen in het bloed worden aangetoond 

(zie hoofdstuk 40 en hoofdstuk 43). Ook als deze markers niet afwijkend zijn, staat een 

kiemceltumor nog altijd in de differentiaaldiagnose, maar meestal is het dan een goedaardige 

en meer uitgerijpte vorm (matuur teratoom). Ander bloedonderzoek draagt meestal niet bij 

aan de diagnose van solide tumoren.

Tumormarkers voor een neuroblastoom kunnen bepaald worden in urine. Afbraakproducten 

van de catecholaminestofwisseling (vanuit het sympathische zenuwstelsel) zijn onder andere 

vanillylamandelzuur (VMA) en homovanillinezuur (HVA).

7 Klachten die passen bij een solide tumor in de buikholte

Solide tumoren in de buikholte presenteren zich vaak met een bolle buik of buikpijn. Solide 

tumoren in de buik zijn bijvoorbeeld wilmstumoren (zie hoofdstuk 40), neuroblastomen (zie 

hoofdstuk 39), kiemceltumoren en hepatoblastomen (zie hoofdstuk 43).

Ook ewingsarcomen (uitgaand van bot/steunweefsel) en rabdomyosarcomen (uitgaande van 

dwars- en gladgestreept spierweefsel) kunnen zich ook als buiktumor presenteren.

Tabel 2.6 Specifieke klachten passend bij een solide tumor in de buikholte*

Bolle buik Door een grote tumor in een van de buikorganen (hierdoor kan met name bij 

jonge kinderen ook benauwdheid ontstaan doordat de borstholte omhoog 

gedrukt kunnen worden)

Hypertensie Door ingroei in nierweefsel (wilmstumor) of verhoogde catecholamine 

uitscheiding (neuroblastoom)

Verminderde mictie Door obstructie van nier en/of urinewegen

Urine-incontinentie Door ingroei in het ruggenmerg (neuroblastoom, ewingsarcoom)

Obstipatie Door ingroei in het ruggenmerg (neuroblastoom, ewingsarcoom)

Krachtsverlies in de 

benen

Door ingroei in het ruggenmerg (neuroblastoom, ewingsarcoom)

Verminderde eetlust of 

progressief braken

Door obstructie van de maag of darmen

Geelzucht Door obstructie van de galwegen

Pijnloze zwelling in de 

buik

Soms per toeval gevonden (wilmstumor, kiemceltumor, hepatoblastoom)

Hematurie Door ingroei in het nierparenchym (wilmstumor)

Uitwendige zwelling 

vanuit de vagina

Rabdomyosarcoom

* Alarmsymptomen zijn aangegeven in een afwijkende kleur.

Echografisch onderzoek is veelal het eerste onderzoek dat verricht wordt. Bij een gevonden 

tumor wordt een MRI-scan van het abdomen gemaakt (zie hoofdstuk 6).

In het bloed kunnen markers voor een kiemceltumor worden bepaald: AFP en bèta-hCG. 

Indien deze markers niet afwijkend zijn, staat een kiemceltumor nog wel in de 
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differentiaaldiagnose, maar meestal is het dan de goedaardige, uitgerijpte vorm (matuur 

teratoom). Ook bij een hepatoblastoom wordt een sterk verhoogd AFP gevonden.

Tumormarkers voor een neuroblastoom kunnen bepaald worden in urine. Afbraakproducten 

van de catecholaminestofwisseling (vanuit het sympathische zenuwstelsel) zijn onder andere 

vanillylamandelzuur (VMA) en homovanillinezuur (HVA).

Verder aanvullend onderzoek wordt verricht op geleide van de symptomen van de 

buikklachten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de lever- en nierfunctie.

8 Klachten die passen bij een tumor van spieren, weke delen 

en botten

Tumoren van het skelet (osteosarcomen en ewingsarcomen, zie hoofdstuk 41) en van de 

spieren (rabdomyosarcomen, zie hoofdstuk 42) zijn soms moeilijk tijdig te herkennen. 

Beginnende klachten lijken veel op goedaardige aandoeningen of aandoeningen die vanzelf 

voorbijgaan, zoals groeipijn of sportblessures. Systemische, algemene klachten (zie tabel 2.1) 

staan niet op de voorgrond.

Tabel 2.7 Specifieke klachten van een bot- of wekedelentumor*

Zwelling Van een bot, gewricht of spier door tumorgroei

Pijn Met name nachtelijke, eenzijdige pijn of zenuwpijn door ingroei van de tumor 

in bot of zenuwstreng

Bewegingsbeperking Van een gewricht of ledemaat door ingroei van de tumor en lokale zwelling

Urine-incontinentie Door ingroei in het ruggenmerg (ewingsarcoom)

Obstipatie Door ingroei in het ruggenmerg (ewingsarcoom)

Krachtsverlies in de 

benen

Door ingroei in het ruggenmerg (ewingsarcoom)

Bedreigde visus Door ingroei van de tumor vanuit het spierweefsel rondom het oog 

(rabdomyosarcoom)

* Alarmsymptomen zijn aangegeven in een afwijkende kleur.

Beeldvormend onderzoek is het onderzoek van eerste keus bij een verdenking op een bot- of 

wekedelentumor. Een röntgenfoto van het gewricht of van de betrokken botten, zoals 

wervelkolom, bekken en heup, kan kenmerkende afwijkingen laten zien. Als de tumor uitgaat 

van de weke delen zal een echo van de zwelling gemaakt worden. Vervolgonderzoek bestaat 

meestal uit een MRI van het aangedane lichaamsdeel (zie hoofdstuk 6).

9 Conclusie

Kinderen met kanker kunnen zich met verschillende klachten presenteren. Deze klachten 

lijken, zeker in het begin, op klachten die bij een goedaardige of voorbijgaande aandoening 

passen.

Wanneer de klachten niet vanzelf verdwijnen of als er een afwijkend beloop van klachten is, 

dan zal er aan een maligniteit gedacht moeten worden en is verder onderzoek geïndiceerd.

Alarmerende klachten zijn benauwdheid, bloedingsneiging, verminderd bewustzijn, 

convulsies, dreigende dwarslaesie en bedreigde visus. Spoedverwijzing naar een kinderarts is 

dan geïndiceerd.

Indien er een sterke verdenking is op een maligniteit, kan rechtstreeks verwezen worden naar 

een kinderoncologisch centrum.

Kernpunten

◾ Kanker is een zeldzame ziekte. De in dit hoofdstuk genoemde klachten passen veel vaker bij 

een zelflimiterende ziekte, maar kunnen bij afwijkend beloop een aanwijzing zijn voor 

maligniteit.

◾ Levensbedreigende klachten zoals benauwdheid, ernstige bloedingsneiging verminderd 

bewustzijn, bedreigde visus of een dreigende dwarslaesie vragen acute verwijzing naar een 

kinderarts en bij sterke verdenking op een maligniteit naar het kinderoncologisch centrum.
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Titel Colofon
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