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Editorial  
Editorial bij de bijdrage van J.E.C. Bromberg, J.M.M. Gijtenbeek, A.M. Westerman, 

B.G. Baumert, R.W.M. van der Maazen, E. Kurt, P. Wesseling, A.Y.N. Schouten-

van Meeteren, getiteld ‘Medulloblastoom bij volwassenen; behandelprotocol 

Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie’

F. Van Calenbergh

(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:271-2)
Voor veel hersentumoren geldt nog steeds dat harde 
bewijzen voor de beste behandelwijze ontbreken, 
hoofdzakelijk doordat het verrichten van gecon-
troleerde, gerandomiseerde prospectieve studies 
bij relatief zeldzame aandoeningen problematisch 
is. In de loop van de laatste 30 jaar zien we op een 
aantal domeinen van de neuro-oncologie toch een 
groeiende consensus, hoewel deze consensus vaak 
door filosofische, ethische en economische motie-
ven beperkt wordt. Wetenschappelijke beperkingen 
spelen ook een grote rol: voor harde bewijzen zijn 
grote aantallen patiënten nodig, en dus veel geld: de 
meeste gerandomiseerde trials in de neuro-oncologie 
zijn ‘industry-driven’. Bovendien blijkt de tumor- 
biologie niet steeds samen te vallen met de histolo-
gie. Pediatrische hersentumoren vormen een geval 
apart: misschien door de speciale context van het 
zieke kind is een spontane samenwerking ontstaan 
binnen de wetenschappelijke organisaties Société 
Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOP), 
Société Française d’Oncologie Pediátrique (SFOP), 
‘Hirn Tumor’ (HIT-)studies van de German Society 
of Pediatric Hematology and Oncology (GPOH) en 
de Childrens Cancer Group (CCG). Door nauw-
keurige, observationele multicentrische studies zijn 
consensusprotocollen ontstaan, werd de beste dosis 
radiotherapie bepaald en worden chemotherapeuti-
sche behandelprotocollen geleidelijk verbeterd. Dit 
is nog steeds geen ‘level 1 evidence’, maar toch al een 

begin. Betere registratie van grote patiëntenpopula-
ties, nauwkeurige omschrijving van de doelstelling- 
en van de behandeling (MRI-criteria van respons, 
kwaliteit van leven) en aangepaste statistische 
methodologie (bij voorbeeld ‘recursive partitioning 
analysis’) zullen in de volgende jaren meer betrouw-
bare informatie geven.
De individuele patiënt kan hierop echter niet wach-
ten. In veel landen worden daarom, vaak op initia-
tief van de overheid, werkgroepen samengesteld om 
richtlijnen op te stellen die de behandelende neu-
rochirurg – radiotherapeut – neuroloog-oncoloog 
helpen om de juiste beslissing te nemen. In deze 
werkgroepen wordt een consensus bereikt die geba-
seerd is op de gepubliceerde literatuurgegevens, en 
(bij ontbreken hiervan) op de ervaring van de leden. 
Voor een zeldzame tumor als het medulloblastoma 
bij volwassenen (in Nederland een tiental patiënten 
per jaar), is het behandelprotocol van de Landelijke 
Werkgroep Neuro-Oncologie een goed instrument 
om de behandeling van de individuele patiënt min 
of meer uniform te laten verlopen. In België wer-
den analoge richtlijnen uitgewerkt in een werkgroep 
van het ‘College of Oncology’ en gepubliceerd op 
de website van het Ministerie van Volksgezondheid.1 
Zoals onze Nederlandse tegenhangers hebben ook 
wij vastgesteld dat er weinig kwalitatief betrouw-
baar onderzoek is gedaan naar de beste behande-
ling van volwassenen en dat de behandelprotocollen 
gebaseerd zijn op het medulloblastoma bij kinderen, 
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met aanpassingen gebaseerd op gezond klinisch 
nadenken. De indeling in standaard- en hoog-risico 
(behalve het aspect leeftijd) wordt overgenomen van 
het pediatrische medulloblastoma. Een onvolledige 
verwijdering (tumorrest >1,5 cm³) en metastasering 
(in cerebrospinaal vocht of op MRI vastgesteld) zijn 
de belangrijkste risicofactoren. Radiotherapie wordt 
beter verdragen terwijl de toxiciteit van chemo- 
therapie hoger lijkt bij volwassenen. Het enige onder-
scheid tussen de Nederlandse en Belgische richtlijn 
betreft de dosis radiotherapie op de volledige cra-
niospinale as bij de ‘standaard-risico’-patiënten: wij 
adviseren slechts 23,4 Gy en reserveren de dosis van 
36 Gy voor de ‘hoog-risico’-groep, maar uiteraard is 
dit ook gebaseerd op een interpretatie van verschil-
lende studies bij kinderen en niet op feiten.
Uiterst belangrijk is het registreren van alle gege-
vens, zodat een prospectieve database gecreëerd 

kan worden en later onderzoek gedaan kan worden 
naar voor- en nadelen van het uniforme protocol 
(en van de mate waarin het gevolgd werd). De richt- 
lijnen moeten inderdaad als zeer voorlopig worden 
beschouwd en voortdurend aangepast als grote inter-
nationale trials bekend worden, of indien een kri- 
tische lezing van het eigen patiëntenbestand hiertoe 
aanleiding geeft. Ik wens mijn Nederlandse collega’s 
veel succes toe bij deze uniforme therapie en regis- 
tratie, maar vermoed dat de therapeutische vrijheid 
en het beroepsgeheim nog te veel een belemmering 
vormen om hetzelfde ook in België te realiseren.
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