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Aanleiding 

Een van de serieuze bijwerkingen van kinderkankerbehandeling betreft ototoxiciteit. Dit is schade aan het binnenoor wat zich 
kan uiten in gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) en/of vertigo (duizeligheid) [1, 2]. Deze audiologische complicaties kunnen 
een serieuze impact hebben op individuele patiënten. Frequente audiologische metingen zowel tijdens als na 
kinderkankerbehandeling zijn heel belangrijk om twee redenen: 1) preventie van ototoxiciteit door middel van vroege 
screening om zo asymptomatische verlies van de gehoorfunctie detecteren zodat de arts alternatieve behandeling kan 
overwegen, en 2) om vroeg te verwijzen naar een audioloog als gehoorverlies optreedt [3]. Tot op heden worden adviezen 
met betrekking tot de frequentie en timing van ototoxiciteit monitoring nog onvoldoende opgevolgd [4]. Hierom werd door 
de taakgroep Supportive Care van SKION het initiatief genomen een korte aanbeveling voor ototoxiciteit screening tijdens 
kinderkankerbehandeling te ontwikkelen, welke als leidraad in de klinische praktijk gebruikt kan worden. 

Aanbevelingen 

• Screening van ototoxiciteit is met name van toepassing bij hoog-risicogroepen: patiënten die behandeld worden 
met platinol derivaten, bestraling krijgen op de schedel waarbij de cochlea in het bestralingsgebied ligt, en/of 
chirurgische resectie van een hersentumor of lokale ooroperatie ondergaan; 

• De diagnostische procedures voor het vaststellen van gehoorverlies bestaan altijd uit de anamnese, otoscopie, 
tympanometrie en afname van een audiogram(men). Het advies voor het type gehoortest is gebaseerd op de 
betrouwbaarheid van de uitkomst per leeftijdscategorie  (0-6 maanden, 6 maanden-5 jaar en 5-18 jaar); 

• Er bestaan verschillende classificatiesystemen betreffende de gradering van ototoxiciteit en deze verschillen vaak 
per protocol. Indien niet duidelijk gespecificeerd, dan heeft de Muenster classificatie de voorkeur als vroegste 
voorspeller van ototoxiciteit; 

• Volledige monitoring bestaat uit een voormeting, metingen gedurende en aan het eind van de behandeling, tot 5 
jaar na therapie. Aangeraden wordt de frequentie en timing hiervan aan te houden zoals in het protocol vermeld 
staat. De uitgangssituatie is dat alle kinderen een baseline meting krijgen, ook als dit niet in het protocol staat 
aangegeven. Indien de verdere timing en frequentie niet duidelijk gespecifieerd zijn kunnen de adviezen uit SIOPEL 
VI gebruikt worden.   

• Indien de patiënt gehoorverlies heeft is voorzichtigheid geboden betreffende het geven van bepaalde soorten 
medicatie zoals aminoglycosiden, vancomycine, lis diuretica en hoge dosis salicylaten. 

Achtergrond 

Uit studies is gebleken dat 30-50% van de kinderen die met cisplatin zijn behandeld gehoorverlies ontwikkelen, afhankelijk 
van de behandeling, ototoxiciteit classificatie en tijd tot follow-up [5-9]. Dit begint meestal met verlies van hoge tonen, maar 
later worden ook de lage frequenties (inclusief spraakfrequenties) aangetast [10, 11]. Cisplatin stapelt zich op in het 
binnenoor en kan hier maanden tot jaren accumuleren, wat de lange termijn progressie van gehoorverlies bij kinderkanker 
survivors kan verklaren [12]. Uiteindelijk heeft 40% van de survivors die behandeld zijn met cisplatin op jonge leeftijd een 
hoortoestel nodig [5, 6]. Het is belangrijk aandacht te besteden aan ototoxiciteit  tijdens kinderkankerbehandeling, omdat  
gehoorverlies bij kinderen beperkingen van spraak- en taal ontwikkeling, schoolprestaties en sociale interacties kan geven 
[10, 13-15]. Dit kan wellicht voorkomen worden door vroege screening. Nieuwe middelen ter preventie van ototoxiciteit 
lijken veelbelovend, maar kunnen nog niet toegepast worden in de klinische praktijk omdat zij mogelijk ook de anti-tumor 
effectiviteit kunnen verminderen [16]. 

Risicogroepen 

Ototoxiciteit screening is met name van toepassing bij drie hoog-risicogroepen:  

• Patiënten die platinol-bevattende chemotherapie krijgen (cisplatin, carboplatin en oxaliplatin). Met name cisplatin is 
zeer effectief om kinderkanker te behandelen maar geeft tegelijkertijd vaak ook de meeste ototoxische schade; 

• Patiënten die bestraling krijgen op de schedel, waarbij de cochlea in meer of mindere mate in het bestralingsgebied 
ligt. Vooral bij een hoge bestralingsdosis (boven de 30 Gy) is ototoxiciteit beschreven; 

• Patiënten die chirurgische resectie voor een hersentumor ondergaan of een lokale operatie in of rondom het oor 
krijgen, bijvoorbeeld een operatie aan het mastoid, stapedectomie, labyrinthectomie, tympanoplastiek en 
myingoplastiek. 

 



Diagnostiek 

De richtlijnen voor diagnostische procedures van ototoxiciteit verschillen binnen de kinderkankerprotocollen (tabel 1). Over 
het algemeen wordt qua diagnostiek per leeftijdscategorie onderstaande aangehouden: 

Alle leeftijden 

• Anamnese: uitvragen voorgeschiedenis, ontstaan en duur klachten, impact, bijkomende symptomen, etc.; 

• Otoscopie: onderzoeken van de oorschelp, uitwendige gehoorgang en trommelvlies; 

• Tympanometrie: functioneren van het middenoor bepalen en pathologie uitsluiten. 

Baby’s (0-6 maanden) (verwijzing audiologie bij alle metingen) 

• Oto-akoestische emissie (OAE): meten van zwakke geluiden die uit het oor komen na aanbieding van een korte 
geluidsstimulus (niet kwantitatief); 

• Hersenstamresponsies (ABR): opwekken van de elektrische activiteit van de nervus IIIV en het perifere auditieve 
stelsel door een klikkend geluid (kwantitatief). 

Jonge kinderen (tot 5 jaar) (verwijzing audiologie bij alle metingen) 

• Visual Reinforcement Audiometry (VRA) (6 à 9 maanden-3 jaar): geconditioneerde responsprocedure waarbij het 
kind bij het horen van het geluid in de richting van het geluid draait en daarvoor wordt beloond; 

• Spelaudiometrie (3-5 jaar): het kind wordt geleerd een bepaalde handeling te verrichten wanneer een geluid 
hoorbaar is; 

• Spraakaudiometrie (≥3 jaar): klank-herkenningstest waarbij het kind wordt woorden aangeboden welke nagezegd 
dienen te worden. 

Oudere kinderen (5-18 jaar) 

•  Toon- en hoogfrequente audiometrie:  vaststellen hoge tonen verlies op basis van hoe zacht een toon aangeboden 
kan worden om nog net hoorbaar te zijn voor de patiënt bij frequenties van 125 tot 20.000 Hz. 

Tabel 1. Veelgebruikte protocollen voor kinderkankerbehandeling waarin ototoxiciteit screening benoemd wordt. 

Protocol 
 

Cisplatin Carbo-
platin 

Craniale  
bestraling 

Ototoxiciteit screening aanbeveling 

ACNS0332* X X X Audiogram voor start behandeling en in week 10-12 na radiotherapie, voor 
elke chemotherapie cyclus en 1 maand na de 6e cyclus, en vanaf einde 
therapie elke 6 maanden tot 2 jaar; daarna eenmaal per jaar. 

EpSSG RMS2005*  X X Audiologische evaluatie elk jaar indien het oor binnen het bestralingsgebied 
viel. 

EU-RHAB  X X Audiometrie of BERA voor start behandeling en na 9e cyclus audiometrie / 
ENT consult. Jaar 1 en 2 na einde therapie jaarlijks een ENT consult, daarna 
alleen bij symptomen. 

EURAMOS-1* X   Baseline meting, meting voor 3e en 4e AP cyclus en meting na laatste 
chemotherapie cyclus. 

LGG-2004 X X X Pre- of postoperatief toonaudiogram indien mogelijk (leeftijd >3 jaar), anders 
OAE’s voor kinderen die chemotherapie en/of bestraling hebben gehad, of als 
de auditieve zenuwbanen aangetast worden door tumor.  Jaar 1-3 na therapie 
elke 6 maanden een audiogram, in jaar 4 en 5  indien normaal gehoor geen 
indicatie. Bij graad 3-4 ototoxiciteit cisplatin vervangen door carboplatin, bij 
verdere verslechtering geen carboplatin meer geven. 

MAKEI 2005* X   Audiogram voor start behandeling en voor iedere chemotherapie kuur. 

NBL2009* X X X Tijdens MRG audiometrie voor 1e, 2e en 3e N5; tijdens HRG  audiometrie voor 
1e MIBG, voor 1e en 2e N5, en voor start ASCT. Daarna een audiogram na 
einde therapie. Bij graad 2 ototoxiciteit cisplatin vervangen voor carboplatin. 

PHITT X X  Audiogram voor start therapie, voor cyclus 1  en bij einde therapie. Daarna 
volgt een jaarlijkse meting. De cisplatin dosis moet in principe niet aangepast 
worden op basis van audiologisch onderzoek / verlies van gehoor.  

UMBRELLA SIOP-
RTSG 2016 

 X  Audiogram in week 1 na operatie, in week 10 na operatie en bij einde 
therapie. 

* Type gehoortest aanhouden zoals in deze aanbeveling beschreven staat. 



Ernst kwantificeren van ototoxiciteit 

Het graderen van de ernst van ototoxiciteit is belangrijk om de impact van de behandeling te onderzoeken. Dit kan door 
middel van het verrichten van audiogrammen. Er zijn veel verschillende classificaties beschikbaar, zoals de National Cancer 
Institute (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) criteria, de American Speech-Hearing-Language 
Association (ASHA) criteria, de International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Boston gradatie, en de Chang-, Brock-, en 
Muenster classificatie [17] (tabel 2). Welke classificatie gebruikt dient te worden is per kinderkankerprotocol anders 
beschreven. Indien dit niet gespecificeerd is, wordt aangeraden de Muenster classificatie aan te houden, omdat deze 
beschouwd kan worden als een sterke en vroege voorspeller voor het optreden van een dusdanig ernstig gehoorverlies dat 
een gehoorapparaat nodig is [18]. 

 
Frequentie en timing van audiologische evaluaties 

Er is vastgesteld dat volledige monitoring bestaat uit een voormeting, metingen gedurende en aan het eind van de 
behandeling, tot 5 jaar na therapie [4, 19, 20]. Een baselinemeting is cruciaal om enige vorm van al bestaand gehoorverlies 
uit te sluiten, deze dient het liefst voor aanvang van de kuur tot maximaal 24 uur na de kuur plaats te vinden [3, 21, 22]. 
Audiologische evaluaties tijdens de behandeling zijn belangrijk om vroege ototoxiciteit vast te stellen zodat clinici het 
protocol van de kinderkankerbehandeling eventueel kunnen aanpassen. Na therapie moet audiologische monitoring door 
blijven gaan, om vertraagd ontstaan van gehoorverlies vast te stellen [3].  
Als onderdeel van optimale zorg is het belangrijk dat artsen de audiologische metingen aanhouden zoals in de verschillende 
protocollen aangegeven staan (zie tabel 1). Andere protocollen hebben vaak geen specifieke screeningsaanbevelingen voor 
jonge kinderen. De uitgangssituatie is dat alle kinderen een baseline meting krijgen, ook als dit niet in het protocol staat 
aangegeven. Indien de verdere frequentie en timing niet (goed) beschreven staat in het protocol, is de afspraak dat men 
deze aanhoudt zoals in SIOPEL VI beschreven staat: een audiologische meting (otoscopie, tympanometrie, gehoordrempels 
(obv VRA/spelaudiometrie/toonaudiogram) en/of OAE’s) vindt plaats voor start therapie, na elke tweede cisplatin kuur, 
binnen 6-12 weken na het einde van de behandeling, jaarlijks tot v5 jaar, en daarna alleen op indicatie [23]. 

Consequenties 

Bij tekenen van slechthorendheid dienen onderstaande punten in acht genomen te worden: 

• Bij symptomatische slechthorendheid, symptomatische tinnitus, symptomatische vertigo, otitis media of refractaire 
otitis externa is verwijzing naar een KNO arts geïndiceerd; 

• Gehoorverlies geclassificeerd als ASHA graad C, CTCAE graad ≥2, SIOP graad ≥2, Chang graad ≥2a, Brock graad ≥2 en 
Muenster graad ≥2b is zorgelijk, verwijs hierbij door naar een audioloog; 

• Bij zorgelijk gehoorverlies kan gedacht worden aan wijzigingen in de kinderkankerbehandeling, bijvoorbeeld een 
switch van cisplatin naar carboplatin. Of deze overweging gemaakt kan worden verschilt per protocol en per patiënt; 

• Indien de patiënt gehoorverlies heeft is voorzichtigheid geboden betreffende het geven van bepaalde soorten 
medicatie zoals aminoglycosiden, vancomycine, lis diuretica en hoge dosis salicylaten: deze kunnen allen 
ototoxiciteit induceren of verergeren.  

• Zorg voor adequate voorlichting over verdere verslechtering van het gehoor door geluidsoverbelasting, hierbij valt 
te denken aan gehoorbescherming en geluidsbegrensde apparatuur. 

Tabel 2. Ototoxiciteit classificaties. 

ASHA CTCAEv4.03 
 

SIOP Chang Brock Muenster 

A: ≥20dB HL bij ≥1 
freq. 

0: <20dB HL  
bij alle freq. 

0: <20B HL 
bij alle freq. 

0: <20dB HL  
bij 1,2 en 4kHz 

0: <40dB HL 
bij alle freq. 

0: ≤10dB HL  
bij alle freq. 

B: ≥10dB HL bij twee 
opeenvolgende freq. 

1: >20dB HL  
bij 8kHz 

1: >20dB HL 
bij >4kHz 

1a: ≥40dB HL bij 6-12kHz 
1b: >20-<40dB HL bij 4kHz 

1: ≥40dB HL 
bij 8kHz 

1: >10-20dB HL  
bij  ≥1 freq. 

C: verlies van respons 
bij drie opeen-
volgende freq. 

2: >20dB HL  
bij ≥4kHz 

2: >20dB HL 
bij ≥4kHz 

2a: ≥40dB HL bij ≥4kHz 
2b: >20-<40dB HL 

bij <4kHz 

2: ≥40dB HL 
bij ≥4kHz 

2a: >20-≤40dB HL bij ≥4kHz 
2b: >40-≤60dB HL bij ≥4kHz 

2c: >60dB HL bij ≥4kHz 

 3: >20dB HL  
bij ≥3kHz 

3: >20dB HL 
bij 2 of 3kHz 

3: ≥40dB HL  
bij ≥2 of 3kHz 

3: ≥40dB HL 
bij ≥2kHz 

3a: >20-≤40dB HL bij <4kHz 
3b: >40-≤60dB HL bij <4kHz 

3c: >60dB HL bij <4kHz 

 4: ≥50dB HL 
bij ≥1kHz  

4: >40dB HL 
bij ≥2 kHz 

4: ≥40dB HL  
bij ≥1kHz 

4: ≥40dB HL 
bij ≥1kHz 

4:  ≥80dB HL 
bij <4kHz 
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