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Introductie

In Nederland worden bij kinderen jaarlijks 6-8 maligne levertumoren gediagnostiseerd. De meerderheid hiervan 
bestaat uit hepatoblastomen en hepatocellulaire carcinomen (HCC), waarbij resectie de enige curatieve optie 
biedt. Sinds 2014 is in Nederland de kinderoncologische zorg gecentraliseerd.

Methode

In deze nationale, retrospectieve observationele studie zijn alle kinderen (leeftijd <18 jaar) met een 
hepatoblastoom of HCC die een leverresectie of levertransplantatie ondergaan hebben in de periode van januari 
2014 tot april 2021 geïncludeerd. Informatie betreffende tumorkarakteristieken, diagnostiek, behandeling, 
complicaties en overleving werden verzameld, met als doel inzicht te krijgen in de chirurgische uitkomsten na 
centralisatie van zorg. De uitkomstmaten waren majeure complicaties (Clavien-Dindo>3a) binnen 90 dagen en 
algehele overleving.

Resultaten

Er werden 24 kinderen geïncludeerd, waarvan 16 (67%) met een hepatoblastoom (mediane leeftijd 17 maanden) 
en 8 (33%) met een HCC (mediane leeftijd 122 maanden). Vijftien kinderen met een hepatoblastoom (94%) en 
3 kinderen met een HCC (38%) kregen neoadjuvante chemotherapie. Hepatoblastomen konden bij 14 kinderen 
gereseceerd worden, en 2 kinderen ondergingen een levertransplantatie. De HCC’s konden bij 3 kinderen 
gereseceerd worden, terwijl 5 kinderen een levertransplantatie ondergingen. Radicale resectie (R0, marge 
?1mm) werd in 16 van de 17 resecties bereikt, zonder aanwijzingen voor lokaal tumorrecidief in follow-up. 
Majeure complicaties traden bij 29% van de kinderen op na resectie, en 57% na levertransplantatie. Actuariële 
vijfjaarsoverleving na resectie van hepatoblastoom is 100%, en voor HCC 83% (Figuur).  



Figuur: Vijfjaarsoverleving na resectie vanwege hepatoblastoom of hepatocellulair carcinoom in Nederland in 
de periode 2014 tot 2021.

Conclusie

Door nationale, intensieve samenwerking in de behandeling van maligne levertumoren bij kinderen zijn de 
afgelopen jaren goede chirurgische en oncologische uitkomsten behaald.
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