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Inleiding 
Radiotherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling van de meeste hersentumoren bij kinderen. Een 
ernstige complicatie van radiotherapie is radiatie-geïnduceerde schade van het peritumorale normale 
hersenparenchym, ook wel radionecrose genoemd. Radionecrose kan optreden nadat de radiotherapie is 
afgerond, meestal na maanden tot soms zelfs jaren later.  
 
De diagnose is meestal gebaseerd op klinische en radiologische kenmerken. Het onderscheid tussen 
radionecrose en tumorprogressie is vaak moeilijk op conventionele MRI te maken. Het verkrijgen van histologie 
is vaak niet mogelijk of gewenst vanwege het opnieuw verrichten van een operatie, het operatie risico of 
sampling error bij een biopt. In de meeste gevallen wordt geprobeerd om met aanvullende beeldvormende 
technieken zoals perfusie, diffusie MR sequenties, MR-spectroscopie en nucleaire methodes zoals een PET-scan 
tot een waarschijnlijkheidsdiagnose te komen.  
 
Bij symptomatische radionecrose worden als eerstelijnsbehandeling corticosteroiden voorgeschreven. 
Behandeling met corticosteroïden gaat echter vaak gepaard met veel bijwerkingen, waardoor dit bij voorkeur 
niet langdurig gegeven wordt. Bevacizumab, een gehumaniseerd monoclonaal antilichaam tegen VEGF, kan 
door zijn angiogeneseremmende werking een goede behandeling zijn voor radionecrose. Patiënten die niet of 
weinig reageren op corticosteroïden kunnen baat hebben bij een behandeling met Bevacizumab.  Een andere 
indicatie is voor patiënten die veel last hebben van de bijwerkingen van corticosteroiden, of het langdurig 
gebruikt hebben, waarbij het gebruik van Bevacizumab als voordeel heeft dat de corticosteroiden (sneller) 
kunnen worden afgebouwd. 
Volwassenen met symptomatische radionecrose, die reeds worden behandeld met corticosteroïden, en hier 
niet (meer) op reageren of ernstige bijwerkingen hebben, worden eveneens behandeld volgens de richtlijn 
‘Bevacizumab bij radionecrose bij hersenmetastasen’ van de Federatie van Medisch Specialisten (1,2).  
 
Naar schatting treedt radionecrose op bij ongeveer 5% van de kinderen die bestraald worden vanwege een 
hersentumor. Er is een relatie tussen de hoogte van de bestraling en de kans op ontstaan van necrose. Een 
systematisch review bij kinderen uit 2016 van Drezner et al. (3) analyseerde meerdere studies van één tot 236 
patiënten. Van in totaal 806 patiënten, ontwikkelden 37 patiënten cerebrale radionecrose (4.6%). Mediane 
periode tot het ontwikkelen hiervan was 5 maanden. Patiënten die protonen bestraling kregen waren 
significant jonger en ontwikkelden in kortere tijd cerebrale radionecrose. Corticosteroïden was de eerste 
behandeling van keuze in ongeveer 90 % van de patiënten die medicatie kreeg voor de afwijkingen. Veel 
patiënten hdden last van bijwerkingen van langdurige steroïde therapie, of ontwikkelden opnieuw 
neurologische symptomen na het afbouwen van de corticosteroïden. Daarnaast was steroïde monotherapie 
vaker niet effectief in oudere patiënten (gemiddeld 9,8 jaar) vergeleken met jongere patiënten (gem. 6.5 jaar). 
Van de 37 patiënten kregen 11 patiënten Bevacizumab, waarbij 10/11 vermindering van symptomen en 
verbetering van radiologie afwijkingen lieten zien. Ook twee meer recente studies (4,5) tonen het gunstig effect 
aan van Bevacizumab bij kinderen met radionecrose, waarbij de corticosteroiden succesvol werden afgebouwd  
en er een verbetering van neurologische symptomen en radiologische afwijkingen optrad.  
 
Indicatie:  
Patiënten met symptomatische radionecrose in het centrale zenuwstelsel, na behandeling met 
(stereotactische) radiotherapie met de volgende voorwaarden: 

- De diagnose radionecrose is aannemelijk gemaakt of bewezen door middel van radiologische follow-
up, inclusief advanced imaging (zoals MRI-technieken (perfusie, spectroscopie), PET of  SPECT) dan wel 
bewezen middels histologisch onderzoek.  

-  Geen of onvoldoende effect van corticosteroïden, ernstige bijwerkingen van corticosteroïden, en/of 
een langdurig verwachte behandelduur met dexamethason (>6 maanden (?)). 

- De indicatie wordt gesteld in de landelijke Tumor Board Neuro-Oncologie. 
 
 



Algemene vereisten:  

• Patiënten mogen geopereerd zijn. Indien geopereerd, dan dient de operatie (alle types chirurgie) 
minstens 4 weken voor start behandeling te zijn verricht en dient de patiënt te zijn hersteld. 
Craniotomie of intracraniële biopsie site dient voldoende geheeld te zijn. Een centrale lijn kan worden 
geplaatst worden (tot) 2 dagen voor start behandeling. 

• Afwezigheid van enige trombose of bloeding zoals: Geen recente bloeding op MRI van de hersenen 
(dit geldt niet voor asymptomatische hemosiderine deposities, bloedingen in relatie met operatie of 
puntbloedingen in de tumor). Geen geschiedenis van erfelijke bloedingsziekten, arteriële of veneuze 
bloeding binnen 6 maand voor start behandeling. 

• Geen intracraniële abces, ernstige niet-helende wonden, actieve huidzweren of onvolledig geheelde 
botfracturen. Geen actieve gastro-intestinale zweren. Geen (gastro-intestinale) fistels, perforaties of 
abces binnen 6 maand voor aanvang therapie. 

 
Startvoorwaarden voorafgaand aan elke Bevacizumab gift 
Urine eiwit negatief en bij urine eiwit 2+ of meer eerst eiwit/creatinine ratio bepalen 
Laboratoriumvoorwaarden: ASAT en bilirubine < 5x boven normaalwaarden 
Bloeddruk <P95 afhankelijk van de leeftijd 
 
Dosering 
De meest gebruikte dosering van Bevacizumab is 10 mg/kg, en de dosering varieerde tussen de 5 en 10 mg/kg, 
toegediend elke 2 of 3 weken met een gemiddelde van 4  doses (range, 2-7 doses)(1-5). 
Op basis van deze gegevens hebben we in het Prinses Máximacentrum voor kinderoncologie gekozen voor de 
dosering van Bevacizumab 7,5 mg/kg elke 3 weken, voor 4 giften met evaluatie na iedere 2de gift. Bij recidief 
klachten is herhaalde behandeling met 2-4 giften te overwegen.  
 
Mogelijke toxiciteit  
Meest voorkomend slijmvliesbloedingen, hypertensie, proteïnurie. 
Trombose, trombo-embolieën, gestoorde wondgenezing. 
Soms huid verkleuring, en zeer droge huid. 
Tumor geassocieerde bloedingen, gastro-intestinale perforaties en/of fistels. Bij optreden hiervan GEEN 
Bevacizumab meer toedienen. 
Minder vaak: moeheid, misselijkheid, hoofdpijn.  
 
Dosisreducties  
Er worden geen dosisaanpassingen geadviseerd. Bij ernstige toxiciteit wordt de Bevacizumab gestaakt. 
 
Respons evaluatie  
Respons evaluatie vindt in eerste instantie plaats op basis van klinische beoordeling door de behandelend 
kinderneuroloog en kinderoncoloog, na 2 en 4 kuren. Bij klinische verbetering en/of mogelijkheid tot afbouw 
van dexamethason zal alleen na 4 giften Bevacizumab (=12 weken) radiologische evaluatie plaatsvinden door 
middel van een MRI. Bij klinische progressie en indien er na 2 giften geen klinische verbetering optreedt zal er 
een MRI-hersenen worden gemaakt. Indien er een radiologische respons is, zal de behandeling met 
Bevacizumab gecontinueerd worden. Bij stabiele ziekte of radiologische progressie wordt deze gestaakt.  
Voor start van de behandeling wordt een MRI gepland na 6 en 12 weken, waarbij de MRI na 2 giften wordt 
afgezegd bij klinische verbetering. 
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