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1.0 RATIONALE  

 
Fanconi anemie is een zeldzame erfelijke ziekte die klinisch gekenmerkt wordt door de 
volgende karakteristieken: 

1. het optreden van congenitale afwijkingen, alhoewel de afwezigheid van congenitale 
afwijkingen FA niet uitsluit 

2. een verhoogd risico op beenmergfalen (op 5-15 jarige leeftijd)1 
3. een verhoogd risico op maligniteiten zoals acute myeloide leukemie (ontstaat meestal 

tussen de 5 en 15 jaar) en solide tumoren (op jong-volwassen leeftijd)2-4  
4. andere verworven afwijkingen, met name endocrinopathie.5 

 
In Nederland zijn op dit moment ongeveer 20 tot 30 families bekend met één of meerdere 
gezinsleden met FA. 
 
Fanconi anemie is zowel klinisch als genetisch zeer heterogeen. Inmiddels zijn 13 
zogenaamde complementatie groepen gedocumenteerd, gebaseerd op cel-fusie experimenten 
(FA-A, B, C, D1, D2, E, F, G, I, J, L, M, N).6-11 Iedere complementatie groep representeert 
een ander gen – en inmiddels zijn alle 13 genen geïdentificeerd.7;9;10 Van de meeste genen zijn 
vele verschillende mutaties beschreven, met verschillende functionele consequenties. De 
ziekte is doorgaans autosomaal recessief, met uitzondering van het FANCB gen, dat op het X-
chromosoom gelegen is, en dus een geslachtsgebonden overervingpatroon heeft.12 In 
Nederland komt, in tegenstelling tot de rest van de wereld, met name de 322delG mutatie van 
het FANCC gen (gelegen op chromosoom 9q22.3) relatief vaak voor.13 De indruk bestaat dat 
dit gepaard gaat met een relatief mild fenotype. 
 
Tot op heden was er geen Nederlands diagnostiek en behandeladvies voor patiënten met 
Fanconi anemie. Tevens ontbraken adviezen ten aanzien van transplantatie-indicaties en 
systematische follow-up van patiënten – met name ook ten aanzien van de kans op solide 
tumoren. Evenmin bestaat er een centrale registratie van Fanconi anemie patiënten in 
Nederland – om de klinische en laboratorium parameters van deze patiënten systematisch te 
vervolgen en zo meer kennis op te bouwen omtrent de Nederlandse Fanconi anemie populatie.  
 
Doelstelling van deze richtlijn is het in Nederland bereiken van uniforme en geprotocolleerde 
patiëntenzorg voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van FA patiënten, om zo te 
streven naar het verbeteren van de levensduur en kwaliteit van leven van Fanconi anemie 
patiënten. Daarnaast zal een database worden opgezet bij de Stichting Kinderoncologie 
Nederland (SKION, www.skion.nl) , om de gegevens van de Nederlandse patiënten populatie 
in kaart te brengen. Dit is ook van belang voor Nederlandse participatie in internationale 
onderzoeken – zoals bijvoorbeeld de recente publicaties over het voorkomen van solide 
tumoren bij Fanconi anemie patiënten.  
 
 
 
 

http://www.skion.nl
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2.0 FANCONI ANEMIE: INLEIDING EN ACHTERGRONDEN 
 
Fanconi Anemie (FA) werd voor het eerst in 1927 beschreven door de Zwitserse arts Guido 
Fanconi, en sindsdien is zijn naam met dit ziektebeeld verbonden. Hij beschreef een familie 
met 3 aangedane kinderen met aangeboren afwijkingen en progressief beenmergfalen op de 
leeftijd van 4 à 5 jaar. 
 
2.1 Fanconi anemie: klinische verschijnselen 
 
De klinische problemen bij patiënten met FA vallen grofweg in 4 aandachtsgebieden uiteen, 
die achtereenvolgens worden besproken. 
 
1. Congenitale afwijkingen. Deze staan samengevat in tabel 1. Let wel: de congenitale 
afwijkingen zijn zeer variabel, en kunnen zelfs geheel afwezig of zeer discreet zijn, zodat de 
diagnose FA vaak pas overwogen wordt als er thrombopenie als uiting van beenmergfalen 
ontstaat.14 Ook bij een patiënt die chemotherapie krijgt voor een leukemie of een solide tumor 
en zeer heftige bijwerkingen (mucositis, zeer langdurige neutropenie) ervaart, moet – ook 
zonder congenitale afwijkingen - aan Fanconi anemie gedacht worden. 
 
Tabel 2.1. Congenitale afwijkingen bij Fanconi anemie 
 

Orgaan systeem Afwijkingen 
  
Skelet Radius (hypoplasie radius/duimen), heup dislocatie, scoliose, 

wervelafwijkingen, kleine gestalte, microcefalie 
Nieren Ectopische ligging (bekkennier), hoefijzer nier, mononier 
Huid Hyper- en hypopigmentatie, café-au-lait vlekken 
Ogen Microphthalmie 
Genitaal Jongens: hypogonadisme, hypospadie, cryoptorchisme 

Meisjes: onderontwikkelde genitalia, uterus afwijkingen 
Cerebrum Mentale retardatie (meestal mild), hydrocephalus, cysten 
Gastrointestinaal Anorectale of duodenum atresie, tracheo-oesophageale fistel 
Hart Ventrikel septum defect, pulmonaal stenose, aorta stenose, 

coarctatie 
Oren Gehoorsstoornissen, afwijkende vorm van de oren, nauwe 

gehoorgang 
  

 
2. Beenmergfalen: Treedt karakteristiek op tussen het 5e en 10e levensjaar, en begint vaak met 
thrombocytopenie en/of anemie.15 Het gaat hierbij in feite om een bijzondere vorm van 
aplastische anemie. Bij aplastische anemie dient dan ook altijd Fanconi Anemie te worden 
uitgesloten, zeker als er ook congenitale afwijkingen zijn (voor diagnostiek: p 10 en volgend). 
 
3. Verhoogd risico op maligniteiten: 

- Hematologische maligniteiten: met name een verhoogde kans op myelodysplastisch 
syndroom en AML (geschat: 10-15 %, afhankelijkheid van het genotype nog niet goed 
bekend), de kans hierop bestaat vanaf ongeveer het 10e levensjaar (mediane leeftijd 
voor het optreden van AML is 14 jaar)16;17; 

 
NB Bij de subtypes D1 en N is de levensverwachting < 5 jaar, waarbij de belangrijkste 
doodsoorzaken AML, medulloblastoom en Wilms tumor zijn. 

-  
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- Levertumoren (zowel adenomen en hepatomen, met name bij patiënten die met 
androgenen behandeld worden) 

- Solide tumoren: met name maligniteiten van het KNO-gebied, maar ook van de 
oesophagus, de anus, en bij vrouwen de genitalia interna en externa (cervix, vagina, 
vulva). De mediane leeftijd hiervoor is 25 jaar. In het KNO-gebied komen deze 
tumoren met name voor in de mondholte (65%). Zowel GVHD en een 
conditioneringschema dat radiotherapie bevat vergroten waarschijnlijk de kans op 
solide tumoren nog verder.2;18;19  

 
4. Endocrinologische afwijkingen zoals hypothyreoidie, groeihormoon uitval, diabetes 
mellitus, onvoldoende puberteitsontwikkeling, vroege menopauze, infertiliteit en 
osteoporose.20 
 
 
2.2 Fanconi Anemie: diagnostiek 
 
De diagnose Fanconi anemie wordt gesteld met een chromosoom-breuk-test (figuur 1). In 
zeldzame gevallen kan deze test ook positief zijn bij bijvoorbeeld ‘Nijmegen-breuk 
syndroom’.21 Een chromosoom-breuk-test bestaat uit het blootstellen van gestimuleerde 
lymfocyten aan mitomycine-C ( MMC ) of diepoxybutaan, waarna het aantal breuken 
gekwantificeerd wordt ten opzichte van een gezonde controle. Als de test negatief is, maar er 
een hoge klinische verdenking op FA bestaat, moet aan de mogelijkheid van mozaïcisme 
gedacht worden, en dient de test herhaald te worden met fibroblasten verkregen middels een 
huidbiopt.22;23 Dit zgn. ‘terugwaarts mozaicisme’ vindt z’n oorzaak in genetische reversie op 
het ziektelocus, als gevolg waarvan de betrokken cel weer fenotypisch normaal is geworden. 
Als dit vroeg in de ontwikkeling van het kind optreedt in een enkele stamcel van het 
beenmerg, dan kan deze cel gaandeweg een toenemende bijdrage aan de bloedvorming 
leveren. Dit kan zover doorgaan, dat de patiënt genezen lijkt van de beenmerginsufficiëntie en 
de chromosoom-breuk-test negatief uitvalt. FA kan dan nog wel worden aangetoond in 
huidfibroblasten.  
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Figuur 2.1. Mitomycine C (MMC)-geïnduceerde chromosomale breuktest in 
phytohemagglutinine gestimuleerde T-lymfocyten kweek.  
 
 
De MMC-test maakt onderscheid tussen Fanconi anemie (FA) patiënten (middelste figuur) en 
een gezonde controle (bovenste figuur). De onderste figuur schetst de situatie zoals die voor 
een mozaïek patiënt kan worden gevonden, namelijk sommige cellen met een normaal en 
sommige cellen met een verhoogd chromosoom breuken patroon. Zonodig moet de diagnose 
in dit soort gevallen bevestigd worden op fibroblasten.  
 
 

 
 
Fanconi anemie kan ook aangetoond worden middels flow cytometrie – waarbij een G2-
arrest gevonden wordt. Deze is karakteristiek voor Fanconi anemie cellen.24 Tegenwoordig 
wordt ook gebruik gemaakt van Western blotting – waarbij naar FANCD2 mono-
ubiquitinering gekeken wordt. Een klein deel van de Fanconi anemie patiënten zal echter geen 
defect in deze D2-ubiquitinering (voor uitleg: zie verderop) laten zien – zodat rekening 
gehouden moet worden met de mogelijkheid van een fout-negatieve uitslag.25 
 
Aansluitend wordt geadviseerd moleculaire typering uit te voeren. Allereerst in verband met 
het niet volledig specifiek zijn van de chromosoombreuk test, ten tweede omdat er inmiddels 
een aantal genotype-fenotype associaties beschreven zijn die verdere moleculaire subtypering 
rechtvaardigen (zie verderop), en ten derde in verband met genetisch advies en prenatale 
diagnostiek. In tabel 2 worden de verschillende gendefecten die bij Fanconi anemie 
beschreven zijn samengevat. Met de huidige technieken kan meer dan 95% van de mutaties 
worden opgespoord. 
Bijlage 2 beschrijft de praktische procedure voor het aanvragen van moleculaire diagnostiek. 
Deze is ook te vinden via www.dnadiagnostiek.nl. Hier is ook het aanvraagformulier te 
vinden. 

http://www.dnadiagnostiek.nl
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2.3 Genetische heterogeniteit bij Fanconi anemie. 
 
Genetisch Relatieve  Gen    Chromo- Eiwit  Referentiesb 
subtype prevalentiea     somale  (amino- 
  (%)      locatie  zuren) 
 
A  64   FANCA  16q24.3 1455 1,2 
B  2   FANCB  Xp22.31 859 3 
C  9   FANCC  9q22.3  558 4 
D1  3   FANCD1/BRCA2 13q12.3 3418 5 
D2  3   FANCD2  3p25.3  1451 6 
E  2   FANCE  6p21.3  536 7 
F  2   FANCF  11p15  374 8 
G  9   FANCG  9p13  622 9 
I  2   FANCI   15q25-26 1328 10-12 
J  3   FANCJ/BRIP1 17q22-24 1249 13,14 
L  <1   FANCL  2p16.1  375 15 
M  <1   FANCM  14q21.3 2014 16 
N  <1   FANCN/PALB2 16p12.1 1186 17,18 
 
a Geschatte werelwijde prevalentie, gebaseerd op 250 FA patiënten uit Europa, Afrika, China, 
India, Australie, Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Tot op heden zijn in Nederland 8 
subtypes (A, C t/m I) gevonden. C en A komen in Nederland het meest voor. 
 
b References: 1, Lo Ten Foe et al. 1996; 2, FA-breast cancer consortium, 1996; 3, Meetei 
et al. 2004; 4, Strathdee et al. 1992; 5, Howlett et al. 2002; 6, Timmers et al. 2001; 7, De 
Winter et al. 2000a; 8, De Winter et al. 2000b; 9, De Winter et al. 1998; 10, Dorsman et 
al. 2007; 11, Sims et al. 2007; 12, Smogorzewska et al. 2007; 13, Levitus et al. 2005; 14, 
Levran et al. 2005; 15, Meetei et al. 2003; 16, Meetei et al. 2005; 17, Xia et al. 2007;  18, 
Reid et al. 2007.   
 
 
 
2.4 Fanconi anemie eiwitten en functie  
 
Inmiddels is bekend dat de eiwitten waar de Fanconi anemie genen voor coderen 
samenwerken in een complexe cascade in de cel (zie figuur 2.2). Deze eiwitten zijn betrokken 
bij dubbelstrengs DNA repair, zodat FA dan ook als een DNA repair stoornis kan worden 
opgevat.  
Een deel van de FA eiwitten werkt samen in een zogenaamd kerncomplex wat tot de mono-
ubiquitinering (het aanhechten van een ubiquitine eiwit) en daarmee activering van FANCD2 
leidt. Dit gebeurt waarschijnlijk onder invloed van het FANCL eiwit, wat een ubiquitine-
ligase is. Dit geactiveerde FANCD2 eiwit gaat dan naar zogenaamde DNA-reparatie foci in 
de kern, waarschijnlijk samen met BRCA1. In die reparatie foci bevinden zich ook andere 
DNA-reparatie eiwitten zoals BRCA2, FANCJ en RAD51. De cascade wordt onderverdeeld 
in eiwitten die actief zijn ‘upstream’ en ‘downstream’ van geubiquitineerd FANCD2, wat 
implicaties heeft voor de diagnostiek van FA.  
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Figuur 2.2. De complexe samenwerking van Fanconi anemie eiwitten bij de reparatie 
van DNA-schade. Het onlangs ontdekte FANCI eiwit vormt een complex met FANCD2 
en wordt evenals FANCD2 door het FA kerncomplex geubiquitineerd,  
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2.4. Genotype-fenotype relaties 
 
Op een paar uitzonderingen na blijken de verschillen binnen de genetische FA-subgroepen 
groter dan de verschillen tussen de groepen.28 Zelfs in families kunnen er forse verschillen 
zijn in de ernst van de symptomatologie tussen siblings.  
De FA-D1 en N subgroepen (met een mutatie in het BRCA2 gen) zijn patiënten die ernstige 
symptomatologie ontwikkelen met risico op leukemie op zeer jonge leeftijd (<5 jaar), maar 
ook de associatie met solide tumoren op de kinderleeftijd zoals medulloblastoom en/of Wilms 
tumor.29;30 Het BRCA2 gen is ook betrokken bij erfelijke borst- en ovarium kanker. Hierbij 
gaat het echter om een heterozygote mutatie met later verlies van het wild-type allel.31;32 In 
FA-D1 en –N families wordt ook het voorkomen van  borstkanker beschreven. 
Een andere subgroep die doorgaans vrij ernstig is aangedaan qua congenitale afwijkingen is 
de IVS4+4a>T mutatie in groep FA-C. Zeker wanneer dit afgezet wordt tegen de 322delG 
mutatie, de andere mutatie die in groep C patiënten voorkomt, en waarbij de patiënten juist 
relatief mild zijn aangedaan en bijvoorbeeld allen normale duimen hebben. Opvallend is dat 
deze afwijkingen geassocieerd zijn met specifieke populaties: de IVS4 mutatie komt met 
name voor bij mensen met een Ashkenazisch Joodse achtergrond, terwijl de 322delG met 
name in Nederland voorkomt (zie ook figuur 2.3). Dat wijst op een founder-effect (dat is het 
effect dat optreedt als een klein aantal individuen een groot aantal nakomelingen heeft).  
 
Figuur 2.3. De genetische achtergrond van de Nederlandse Fanconi anemie patiënten 
(n=22). 

 
De distributie van de FA groepen in Nederland wijkt af van de wereldwijde distributie. Wereldwijd komt met 
name FA-A voor (± 65-70%), terwijl in Nederland FA-C prevalenter is. De mutaties in Nederland betreffen alle 
zogenaamde 322delG mutaties in FANCC, in tegenstelling tot de ernstige mutatie in FA-C, de IVS4, die met 
name bij mensen van Ashkenazisch Joodse afkomst voorkomt.  
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2.5 Transplantatie voor beenmergfalen bij Fanconi anemie: achtergronden en 
overwegingen 
 
Allogene stamceltransplantatie is de enige curatieve behandelingsoptie voor aplastische 
anemie en voorkomt de ontwikkeling van MDS en/of AML. De cumulatieve incidentie van 
leukemie is ongeveer 10% op de leeftijd van 25 jaar.33;34 In Nederland komt Fanconi anemie 
type C met een homozygote (of heterozygote) 322delG mutatie opvallend vaak voor. Het lijkt 
erop dat de 322delG mutatie doorgaans tot een vrij mild fenotype leidt – ook qua 
hematologische parameters, alhoewel in deze groep inmiddels wel maligniteiten zijn 
vastgesteld, zowel AML alsook solide tumoren. Dit zou de noodzaak tot vroegtijdige allogene 
stamceltransplantatie kunnen beperken, maar exacte data over de follow-up van deze 
specifieke patiënten groep ontbreken momenteel. 
Een transplantatie wordt bij voorkeur verricht voordat frequente transfusies noodzakelijk zijn, 
om de risico’s op HLA - sensibilisatie en daardoor afstoting te verminderen. Daarnaast wordt 
bij voorkeur langdurige aplasie voorkomen, in verband met de kolonisatie met gisten en 
schimmels, wat bij een transplantatie tot dodelijke infecties aanleiding kan geven. Mede door 
deze factoren zijn de transplantatie resultaten van kinderen onder de 10 jaar vaak beter dan die 
van oudere kinderen. 
 
Er zijn duidelijke risico’s c.q. nadelen verbonden aan allogene stamceltransplantatie: de 
reguliere conditionering voor aplastische anemie moet aangepast worden om weefselschade 
(mucositis en huidlesies, etc.) te beperken, en er zijn aanzienlijke risico’s op het ontstaan van 
graft-versus-host disease en afstoting.35;36 Met name graft-versus-host disease als (in mindere 
mate) radiotherapie dragen bij aan het ontstaan van solide tumoren op jong-volwassen 
leeftijd, alhoewel ook niet-getransplanteerde patiënten dergelijke tumoren kunnen 
ontwikkelen.37 
 
Het resultaat van allogene stamceltransplantatie bij Fanconi anemie is tot dusverre in hoge 
mate bepaald door het al dan niet beschikbaar zijn van een HLA-identieke sibling donor. Bij 
transplantaties met identieke sibling donoren worden overlevingen gerapporteerd van 60–
70%, alhoewel langdurige follow-up lagere getallen laat zien qua overleving door het 
optreden van solide tumoren.38;39 In jongere kinderen zijn de transplantatie resultaten 
doorgaans nog iets beter, met ongeveer 80% overleving.40;41 Bij deze transplantaties moet wel 
gebruik gemaakt worden van aangepaste conditionering schema’s met lagere doseringen 
cyclophosphamide en bestraling.42;43 Een belangrijke vraag in de huidige transplantatie 
protocollen is of bij HLA-identieke transplantaties de bestraling achterwege gelaten kan 
worden als gebruik gemaakt wordt van een fludarabine bevattend conditionering schema, met 
als doel het optreden van solide tumoren te verminderen.44;45 Preventie van graft-versus-host 
disease is hierbij echter wellicht belangrijker, zodat (gedoseerde) T-cel depletie overwogen 
kan worden.46 
 
Indien met onverwante donoren wordt getransplanteerd lag de overleving tot voor kort op 
ongeveer 20 - 30%.47-49,52 Deze slechte resultaten zijn met name terug te voeren op toxiciteit 
van de conditionering, afstoting en infectie. Met de komst van fludarabine-gebaseerde 
conditionering schema’s zijn de korte termijn resultaten van onverwante allogene 
stamceltransplantatie bij Fanconi anemie patiënten aanzienlijk verbeterd.50;51 Zo was de 
overleving van met fludarabine geconditioneerde patiënten 57% versus 17% voor 
conditionering zonder fludarabine.52 In een andere recente studie in high-risk patiënten met 
Fanconi anemie (5 aplastische anemie, 5 MDS, 5 AML patiënten) waren 13 van de 15 
patiënten in leven na conditionering met fludarabine.51 Drie patiënten hadden een recidief 
MDS of AML, waarvan er 1 voor de 2e keer is getransplanteerd. Over het al dan niet 
gebruiken van T-cel depletie, ATG en bestraling bestaat geen consensus. In geval van een 



SKION Fanconi Anemie, versie 09- 2007 

 18

onverwante transplantatie zijn er groepen die een autologe back-up invriezen in een vroeg 
stadium voor het geval dat er non-engraftment zou optreden (maar onduidelijk is hoe ‘vitaal’ 
een dergelijke back-up is)53,56. Een dergelijke auto-graft zou ook van belang kunnen zijn als 
gentherapie voor Fanconi anemie realiteit wordt.   
 
Ook navelstrengbloed transplantaties van sibling donoren zijn gebruikt en leiden tot goede 
engraftments. Een recente publicatie over onverwante navelstrengbloed transplantaties liet 
resultaten zien overeenkomend met de oudere gegevens over onverwante transplantaties, maar 
ook hier werd een significante betere overleving gemeld voor een op fludarabine gebaseerde 
conditionering.57  
 
In de USA is recent een patiënt getransplanteerd waarbij tevoren een HLA-identiek niet 
aangedaan embryo was geselecteerd voor donatie van navelstrengbloed waarmee een 
geslaagde transplantatie is verricht (preimplantatie genetische diagnostiek en in-vitro 
fertilisatie).58  
 
2.6 Progressie van beenmergfalen naar myelodysplastisch syndroom (MDS) en acute 
myeloide leukemie (AML) 
 
Juist omdat AML bij Fanconi anemie een slechte prognose heeft,59 zou betrouwbare vroeg-
detectie belangrijk kunnen zijn om een transplantatie indicatie te stellen voor patiënten met 
slechts matig beenmergfalen maar wel een verhoogd leukemie risico.  
 
Hiervoor zouden diverse parameters wellicht gebruikt kunnen worden: 
1. Morfologie. Ontwikkeling van myelodysplastisch syndroom (MDS) komt bij ongeveer 7% 
van de Fanconi anemie patiënten voor, en blijkt een belangrijke predictor te zijn van een 
slechte prognose.60,61 MDS moet wel onderscheiden worden van de discrete dysplasie 
kenmerken die dikwijls worden gevonden bij patiënten met beenmergfalen. Dit zou een 
verklaring kunnen zijn voor de patiënten die beschreven zijn met “MDS” die geen progressie 
naar leukemie lieten zien. 
2. Clonale cytogenetische afwijkingen: de meest voorkomende afwijkingen zijn afwijkingen 
van chromosoom 1q, monosomie van chromosoom 7, 5q- en trisomie van chromosoom 8. 
Met name monosomie 7 wordt doorgaans geassocieerd met een slechte prognose, en 
beschouwd als transplantatie indicatie. Dit is niet onomstreden: de betekenis van clonale 
afwijkingen zonder myelodysplasie is onduidelijk. Naast clonale evolutie wordt namelijk ook 
het verdwijnen van cytogenetische afwijkende klonen waargenomen, alsmede het ontstaan 
van nieuwe clonen. In de studie van Alter et al. (n=41) werd vastgesteld dat patiënten met een 
cytogenetisch afwijkende cloon een slechtere outcome hadden dan patiënten zonder zo’n 
cloon (5-jaars overleving 40 vs. 94%), maar dysplasie bleek een betere voorspellende waarde 
te hebben dan de cytogenetische bevindingen (9 vs. 92%).62,63 Ook in een andere studie in 20 
patiënten werden met name monosomie 7 (n=9) en afwijkingen van 1q (n=4) vastgesteld.64  
3. Aanvullend moleculair genetisch onderzoek: Recentelijk publiceerden Tönnies et al. hun 
bevindingen over gain van chromosoom 3q26q29 in het beenmerg van patiënten met Fanconi 
anemie (met een normaal perifeer bloed karyotype) middels FISH.65 In een groep van 53 
patiënten, waren er 25 met een clonale afwijking, waarvan 18 een tri- of tetrasomie van 
chromosoom 3. In 16 patiënten werd serieel beenmergonderzoek gedaan, waarbij toename 
van de 3q gain werd vastgesteld in de tijd. In 3 patiënten ging een trisomie 3 over in een 
tetrasomie van chromosoom 3. Geen van de 3q afwijkingen verdween bij follow-up. Acht van 
de patiënten hadden ook een monosomie 7 (die bij 6 van de patiënten zich ontwikkelde  in de 
afwijkende 3q cloon) als secundair fenomeen. De 3q gain bleek significant geassocieerd met 
het optreden van AML, MDS en de prognose. Ondanks het feit dat deze studie bevestigd dient 
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te worden door andere onderzoeksgroepen bieden deze resultaten wellicht houvast voor het 
screenen van patiënten met Fanconi anemie voor het optreden van leukemische ontaarding.  
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3.0 DOELSTELLING 
 
Doelstelling van deze richtlijn is het in Nederland bereiken van uniforme en geprotocolleerde 
patiëntenzorg voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van FA patiënten, om zo te 
streven naar het verbeteren van de levensduur en kwaliteit van leven van Fanconi anemie 
patiënten. 
 
Concreet gaat het om de volgende doelstellingen: 
1. Retrospectieve en prospectieve inventarisatie van de Fanconi anemie patiënten in 
Nederland, de medische problematiek van deze patiënten en hun behandelingstraject.  

 
Het gaat hierbij om klinische en laboratoriumgegevens zoals leeftijd, geslacht, uitslag MMC-
test en moleculaire diagnostiek, congenitale afwijkingen, hematologische parameters, 
androgeen gebruik, transfusies, transplantatiegegevens, solide tumoren, endocrinopathie en 
doodsoorzaken. Deze gegevens zullen worden verzameld en opgeslagen in een centrale 
database bij de SKION.  

 
2. Geprotocolleerde diagnostiek voor Fanconi anemie patiënten, inclusief moleculaire 
subtypering. 
 
3. Gestandaardiseerde centrale review van bloed- en beenmerg preparaten via de SKION. Het 
opzetten van een celbank voor opslag van beenmerg- en bloedmonsters van Fanconi anemie 
patiënten bij de SKION. Deze celbank is bedoeld voor toekomstige onderzoeksinitiatieven. 
 
4. Het beschikbaar stellen van een “best available treatment “ behandelrichtlijn voor Fanconi 
anemie patiënten in Nederland.  
 
5. Langdurige follow-up van Fanconi anemie patiënten volgens een gestructureerd follow-up 
schema, om het verdere beloop, complicaties en het voorkomen van secundaire tumoren te 
registreren. 
 
6. De mogelijkheid bieden aan onderzoekers in en buiten Nederland verdere add-on studies te 
koppelen aan dit klinische protocol, dan wel te participeren in internationale studies naar FA. 
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4.0 FANCONI ANEMIE: INITIËLE DIAGNOSTIEK 
 
A  Diagnostiek van (pan)cytopenie zie Appendix 1. 
 
 
B  Diagnostiek Fanconi anemie 
De diagnose Fanconi anemie moet gesteld worden middels een zogenaamde chromosoom-
breuktest waarbij blootsteling van gestimuleerde lymfocyten aan mitomycine-C (MMC) of 
diepoxybutaan (DEB) plaatsvindt en het aantal chromosoombreuken ten opzichte van een 
controle wordt gekwantificeerd. Indien er een negatieve chromosoom breuktest gevonden 
wordt bij een sterke klinische verdenking op Fanconi anemie moet de test herhaald worden op 
fibroblasten.  
 
Als de diagnose Fanconi anemie gesteld is dient moleculaire subtypering verricht te worden.  
 
Adressen en procedures voor deze diagnostiek vindt u in de bijlage. 
 
Tabel 4.1 Inventariserend onderzoek bij initiële diagnose 

 
Inventariserend Radiologisch Onderzoek 
- Skelet status ter inventarisatie aangeboren skeletafwijkingen 
- Echo abdomen (vorm en lokalisatie nieren, bij meisjes: genitalia interna) 
- Botdensitometrie 
- X-linker pols (skeletleeftijd) 
- ECG, echo hart (en consult cardioloog) 
- Op indicatie: MRI cerebrum 

Orgaansysteem Anamnese en lichamelijk onderzoek gericht op: 
Groei Lengte, gewicht, schedelomtrek 
Skelet Dysmorfe kenmerken, met name radius, duim, wervelkolom, 

ribben, heupen, oren, gehoorgang, ogen, genitalia externa 
Huid café au lait vlekken, hyper- en/of hypo-pigmentaties 
KNO Vorm oren, gehoorgang en gehoor vastleggen 
Hart Souffles, tekenen van decompensatio cordis 
Gastro-
intestinaal 

- oesophagus, duodenum atresie, anus atresie 
- na oesophagus-atresie: reflux klachten 
- na duodenum-atresie: buikpijn, blind-loop syndroom, 
mobiliteitsstoornissen 
- na anus atresie: soiling, encopresis 

Psycho-motore 
ontwikkeling 

(Milde) Mentale retardatie in 10% van de patiënten 

Renaal 21% heeft aanlegstoornis; ong 25% heeft hypertensie 
CZS / ogen 23% heeft oogafwijkingen; cerebrale aanlegstoornissen 
Genitalia  Jongens: hypogonadisme, puberteit 

Meisjes: vagina-afwijkingen, puberteit, menstruatie 
Meisjes vanaf 15 jaar: gynaecologisch onderzoek  

Familie 
anamnese 

Consanguiniteit, andere (mogelijk) aangedane kinderen ? 
Kanker in de familie ? 
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Inventariserend Laboratorium Onderzoek 
- Volledig bloedbeeld, reticulocyten, indices, hand-differentiatie 
- Foetaal hemoglobine 
- Mitomycine-C of DEB-test  
(eventueel herhalen op fibroblasten indien test op lymfocyten negatief en sterke      
verdenking op FA) 
- Moleculaire subtypering zie Bijlage 2 
- Nierfunctie (glomerulair en tubulair) 
- Leverfunctie 
- Virus status HSV, EBV, VZV, Hep.reeks, CMV (voor eventuele 
transplantatie/transfusies) 
- Endocrinologische parameters: IGF1, IGF-BP3, vrijT4 en TSH, LH, FSH, 
testosteron of oestradiol (afh van geslacht), PTH en vitamine D 
- Glucose, zo nodig HbA1c (bij transfusies is dat laatste niet betrouwbaar) 
- IJzerstatus 

 
Inventariserend onderzoek: consulten (op indicatie) 
- Cardioloog: uitsluiten aangeboren cardiale afwijkingen 
- Audioloog: gehoor evaluatie 
- Oogarts: microphthalmie, scheelzien, visus 
- Tandarts/mondhygiëniste 
- Orthopedie/plastische chirurgie voor potentiële correctie radius en/of andere 
skeletafwijkingen 
- Vanaf leeftijd 15 jaar: 3-maandelijks KNO-arts (screening solide tumoren) 
- Vanaf leeftijd 15 jaar: voor meisjes/vrouwen jaarlijks gynaecoloog inspectie 
vulva/vagina, cervixcytologie, menstruatiepatroon, vervroegde menopauze en evt. 
hormonale substitutie, kinderwens. 
- Bij zwangerschapswens prenataal consult in perinatologisch centrum. 
- Zwangerschapscontroles in perinatologisch centrum. 
- Klinische genetica (erfelijkheidsvoorlichting, antenatale screening, etc.): direct bij 
verdere kinderwens 
Inventariserend onderzoek bij tekenen van beenmergfalen 
- Beenmergpunctie: morfologie, karyotypering, FISH op chromosoom 3 en 
monosomie 7, Hemoblok naar het centraal laboratorium van de SKION 
NB: FISH chromosoom 3 evt. verzenden naar dr. A. Nieuwint, cytogenetisch 
laboratorium, VU medisch centrum of: mw Dr B Beverloo, cytogenetica Erasmus 
Medisch Centrum (zie bijlage). 
- Botbiopt: morfologie 
- Op indicatie: HLA-typering inzetten, aanmelden transplantatie centrum 

 
Overweeg ten aanzien van siblings/gezin 
- Screenen siblings op Fanconi anemie (NB: MMC-test spoort geen carriers op, 
DNA-diagnostiek wel) 
- Consult klinische genetica  
- HLA-typering inzetten 
- Bij zwangerschap van ouders van een Fanconi anemie patiënt en bij 
zwangerschap van een Fanconi anemie patiënte zelf overweeg:  
     - prenatale diagnostiek 
     - navelstrengbloed opvangen (Eurocord) 
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5.0 BEHANDEL ADVIEZEN  
 
5.1 Classificatie aplastische anemie 
 
Hier wordt verwezen naar de algemene paragraaf over aplastische anemie in de richtlijn 
Aplastische Anemie bij kinderen van SKION.  
Aplastische anemie wordt gekarakteriseerd door een hypocellulair beenmerg zonder tekenen 
van MDS, en kan worden ingedeeld naar ernst als ‘moderate (MAA), severe (SAA) en very 
severe aplastic anemia (VSAA)’ op grond van perifeer bloed cytopenie.  
 
Tabel 5.1. Classificatie van de ernst van aplastische anemie 
 

Ernst aplasie Beenmerg 
cellulariteit 

Neutrofielen 
aantal 

Reticulocyten 
( N : 5-25 
promille )  

Trombocyten 

Matig ernstige aplastische anemie 
     (MAA) 

hypocellulair 500- 1500 x 
106  / l 

< 40 x 109 / l 20 – 100 x 
109 / l 

Ernstige aplastische anemie 
     (SAA) 

< 30 % < 500 < 20 x 109 / l 
< 10 promille 

< 20 x 109 / l 
 

Zeer ernstige aplastische anemie 
     (VSAA) 

< 30 % < 200 < 20 x 109 / l 
< 10 promille 

< 20 x 109 /l 

 
5.2 Conservatieve behandeling van beenmergfalen  
 
De conservatieve behandeling van beenmergfalen bij patiënten met Fanconi anemie kan 
bestaan uit diverse maatregelen, die hieronder besproken worden. Van belang is dat bij 
progressief beenmergfalen, waarbij transfusie behoefte of verhoogde infectie gevoeligheid 
ontstaat, dan wel andere risico-factoren gevonden worden (zie tabel 5.3), er wordt overwogen 
of een stamceltransplantatie mogelijk is. Dat is de enige beschikbare curatieve voor 
beenmergfalen bij Fanconi anemie. De conservatieve behandeling kan gebruikt worden om 
tijd te overbruggen of indien geen geschikte donor voorhanden is. 
 
Opties voor conservatieve behandeling zijn: 

• Transfusie therapie. Bij een ernstig lymfocytair immuundefekt dienen bestraalde 
bloedproducten gegeven te worden. Bestraling doodt lymfocyten in het 
transfusiebloed die – op grond van een volledige HLA mismatch zeer ernstige – 
transfusie-gerelateerde graft-versus-host kunnen veroozaken in een immuundeficiënte 
ontvanger. De indicatie voor bestralen van bloedproducten is een lymfocytenaantal   
< 500 x 106 /l. Om donor-expositie te reduceren verdient het gebruik van single-donor 
bloedproducten de voorkeur. Bij Parvo B-19 negatieve ontvangers wordt B-19 
negatief bloed geadviseerd. Bestrijdt tijdig eventuele ijzerstapeling in verband met een 
mogelijke transplantatie in de toekomst.  

• Androgenen. In ongeveer 60% van de patiënten kan een respons op androgenen 
worden verwacht, met name voor wat betreft de anemie en bloedplaatjes. Het effect op 
granulocyten is meestal minder uitgesproken.66 Meestal wordt gekozen voor 
oxymethalon, 2-5 mg/kg/dag.  
Bij een respons kan na 3 maanden geprobeerd worden de dosering langzaam 
stapsgewijs te verlagen (bv. 10-20% elke 2-4 maand). Als na 2-4 maanden geen 
respons is opgetreden is de kans op respons erg klein en moet overwogen worden het 
middel te staken.  
Er zijn nog zeer weinig data over oxandrolon, dat minder viriliserende bijwerkingen 
heeft dan oxymethalon. Ook danazol wordt wel gebruikt – en zou minder viriliserend 
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zijn – alhoewel goede vergelijkende studies ontbreken. Met name de ontwikkeling van 
levertumoren is een beruchte bijwerking van deze middelen, al is niet bekend wat de 
incidentie is.67 Derhalve moet regelmatig een echo van de lever gecontroleerd worden 
tijdens androgenen therapie. Ook dient dan 2x per jaar een skeletleeftijd bepaald te 
worden. 
Gezien de levertoxiciteit moeten androgenen niet gegeven worden als een 
beenmergtranplantatie binnen relatief korte tijd het uiteindelijke doel is. 
De bijwerkingen zijn samengevat in tabel 5.2.68  

 
Tabel 5.2 Bijwerkingen androgenen 

Masculinisatie 
Groei-spurt met premature sluiting groeischijven 
Gedragsverandering 
Cholestatische icterus en/of transaminasen stijging 
Lever adenoom, hepatoom of hepatocellulair carcinoom 
Peliosis hepatis 
Hypertensie 

 
• Groeifactoren. Bij diepe neutropenie (bv. bij <500x106 granulocyten) kan GCSF 5 

microgram/kg/dag subcutaan overwogen worden. Soms is toediening op 3 dagen per 
week voldoende (om de dag). Het streven is de granulocyten > 1000x106 te houden 
met een zo laag mogelijke dosis. Bij clonale cytogenetische afwijkingen is men 
doorgaans terughoudend met GCSF, omdat niet goed bekend is of dit tot progressie 
kan leiden. 

• Infectie profylaxe: Ter preventie van infecties kan gestart worden met infectie 
profylaxe. Bij granulopenie bestaat er met name kans op schimmelinfecties, zoals 
candida en aspergillus. Daarnaast kan cotrimoxazol gegeven worden ter preventie van 
PCP-infecties, met name bij diepe lymfopenie. 

o Anti-schimmel profylaxe (bijvoorbeeld itraconazol) bij granulocyten 
<500x106/l  

o Bactrimel in PCP-dosering (18 mg/kg, 3x per week). 
 
5.3 Indicaties voor stamceltransplantatie 
 
Met name het optreden van een van de volgende factoren is een reden om over te gaan tot een 
stamcel transplantatie (samengevat in tabel 5.3): 

- progressieve aplastische anemie (in de richting van VSAA) met transfusiebehoefte of 
verhoogd infectierisico, of  

- tekenen wijzend op maligne ontaarding, inclusief: ontwikkeling van een MDS en het 
ontstaan van clonale afwijkingen zoals een gain van chromosoom 3q en 
persisterend/progressief monosomie 7. 

 
Het is dubieus of een stabiele matig ernstige aplastische anemie zonder kenmerken van 
maligniteit en zonder transfusiebehoefte of verhoogd infectierisico voldoende reden is om de 
patiënt te transplanteren, mede gezien de risico’s op acute en late morbiditeit/mortaliteit (zie 
bespreking in hoofdstuk 2). 
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Tabel 5.3. Indicatie stelling voor stamcel transplantatie 
 

Type donor Transplantatie indicatie indien: 
HLA-identieke 
(sibling) donor 

Aplastische anemie met: 
1) transfusiebefhoefte met risico van sensibilisatie en/of 
ijzerstapeling 
2) neutropenie onder de 500x106 /l met een klinisch aangetoonde 
verhoogde infectie gevoeligheid 
3) tri- of tetrasomie chromosoom 3 in >50% van de cellen, of 
persisterend/progressief optreden van monosomie 7 
4) myelodysplastisch syndroom (niet: discrete dysplasie) met of 
zonder een clonale cytogenetische afwijking 
5) de aanwezigheid van leukemische blasten (ontwikkeling 
AML) 
6) high-risk mutaties zoals een IVS4 mutatie in het FANCC of N  
gen of een mutatie in het FANCD1/BRCA2 gen 
NB: een geïsoleerde clonale cytogenetische afwijking anders dan 
hierboven beschreven is geen evidente transplantatie indicatie, 
evenals stabiele MAA. Wel dient herhaald beenmergonderzoek 
plaats te vinden. 

MUD-donor 
(1-2 mismatches) 

Aplastische anemie met: 
1) beenmergfalen met transfusie behoefte of verhoogd infectie 
risico (granulocyten <200x106/l) of klinisch aangetoonde 
verhoogde infectie gevoeligheid 
2) toename van clonale afwijkingen: tri- of tetrasomie van 
chromosoom 3 in >50% van de cellen, of ontwikkeling van 
persisterende/progressieve monosomie 7 
3) myelodysplastisch syndroom (niet: discrete dysplasie) met of 
zonder een clonale cytogenetische afwijking  
4) de aanwezigheid van leukemische blasten (ontwikkeling 
AML) 
5) high-risk mutaties zoals een IVS4 mutatie in het FANCC of N 
gen of een mutatie in het FANCD1/BRCA2 gen 
NB: een geïsoleerde clonale cytogenetische afwijking anders dan 
hierboven beschreven is geen evidente transplantatie indicatie. 
Wel dient herhaald beenmergonderzoek plaats te vinden. 

Mismatched 
related/unrelated  

Aplastische anemie met: 
- myelodysplastisch syndroom (niet: discrete dysplasie) met of 
zonder een clonale cytogenetische afwijking  
- de aanwezigheid van leukemische blasten (ontwikkeling AML) 
- transfusiebehoefte 

 
5.4 Testen van de donor op Fanconi anemie 
 
Familie donoren moeten worden getest met een chromosoom breuk test. Indien deze geen 
afwijkingen laat zien is Fanconi anemie bij de donor voldoende uitgesloten. Fanconi anemie 
dragers mogen wel als donor fungeren, omdat er geen bewijs is voor een verhoogd risico op 
beenmerg falen bij dragers. Dragers worden overigens alleen gedetecteerd met DNA-
diagnostiek; een chromosoom-breuk test is bij dragers niet afwijkend. 
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5.5 Conditionering voor stamceltransplantatie. 
 
Fludarabine bevattende conditioneringsschema’s verdienen tegenwoordig de voorkeur. 
Daarnaast moet – zo mogelijk - radiotherapie in de conditionering vermeden worden, gezien 
de bijdrage aan het later optreden van solide tumoren. Ook ernstige graft-versus-host ziekte 
draagt waarschijnlijk bij aan het optreden van solide tumoren. Zie hoofdstuk 2 voor een 
bespreking van deze problematiek. 
Tabel 5.5 beschrijft de in dit protocol voorgestelde conditionering.  
 
Tabel 5.5 Conditionering 
 

Type donor Conditionering GVHD-profylaxe 
HLA-identieke 
sibling donor 

Fludarabine 30 mg/m2/dg; x 5 
(dag -10 t/m -6) 
Cyclofosfamide 10 mg/kg x 3 
(dag -4, -3, -2) 
Indien polytransfusée: 
ATG (Genzyme, rabbit, 2,5 
mg/kg/dg; 4 dagen) toevoegen  
 

Ciclosporine A  
(streef initieel naar dalspiegels 
van 0.15-0.20 mg/l) 
Methotrexaat dag 1 en 3: 
resp 15 en 10 mg/m2 

Matched unrelated 
donors 

Fludarabine 30 mg/m2/dg; x 5 
(dag -10 t/m -6) 
Cyclofosfamide 10 mg/kg x 3 
(dag -4, -3, -2) 
ATG (Genzyme, rabbit, 2,5 
mg/kg/dg; 4 dagen)  

Ciclosporine A 
(streef initieel naar dalspiegels 
van 0.15-0.20 mg/l) 
Methotrexaat dag 1 en 3: 
resp 15 en 10 mg/m2 

 
 
Er bestaat lokaal expertise in geval van bijzondere donorkeuze of stamcelbron (haplo-
identieke transplantatie, navelstrengbloed). In dergelijke gevallen graag overleg met een 
gespecialiseerd centrum, evt via de protocolvoorzitter.  
 
 



SKION Fanconi Anemie, versie 09- 2007 

 27

6.0 LANGDURIGE FOLLOW-UP VAN FANCONI ANEMIE 
PATIËNTEN 
 
6.1 Solide tumoren; algemeen 
Het is essentieel dat Fanconi anemie patiënten gevolgd worden op het optreden van solide 
tumoren.2,16,69 Het cumulatieve risico op kanker in het KNO gebied is ongeveer 14% op 40-
jarige leeftijd. Het gaat hierbij om plaveiselcelcarcinomen van het KNO-gebied (65% 
mondholte, 10% oropharynx, 10% hypopharynx, 10% larynx, 5% onbekend). Maar ook de 
oesophagus, alsmede de anus kunnen zijn aangedaan. Vulvacarcinoom en cervixcarcinoom 
worden eveneens vaker beschreven (zie 6.3.3). Het risico is voor alle patiënten verhoogd, 
maar neemt toe na voorafgaande transplantatie en met name na immuunsuppressie voor graft-
versus-host-disease en/of bestraling.70 Overigens, ook bij niet getransplanteerde Fanconi 
patiënten worden hoofd/hals tumoren op jong volwassen leeftijd gezien. Tweede primaire 
tumoren worden in 63% van de patiënten gezien, tegen 15% voor plaveiselcelcarcinoom in 
non-Fanconi anemie patiënten.68 De discussie over de rol van het humaan papilloma virus als 
oorzakelijk agens voor deze maligniteiten is nog niet gesloten.71,72 Maligniteiten in de lever 
zijn met name gerelateerd aan androgenen gebruik. 
 
Een belangrijke overweging om te screenen hierbij is dat de premaligne afwijkingen vaak nog 
wel curabel zijn (bv. met chirurgisch ingrijpen), maar dat chemotherapie en of bestraling vaak 
tot zeer grote complicaties leiden gezien de overgevoeligheid van het gezonde weefsel voor 
DNA-schade.  
 
Gezien de lokalisatie van de solide tumoren is frequente controle door de KNO-arts en bij 
meisjes/vrouwen door de gynaecoloog geïndiceerd. Verdachte laesies dienen vroegtijdig 
gebiopteerd te worden.  
 
Ter preventie is het bespreken van beperking van roken en alcohol gebruik relevant. Tevens 
bevelen wij HPV vaccinatie aan. 
 
6.2 Hoofd-halsoncologie 
Het meest relevante probleem bij FA patiënten in het KNO gebied is het ontstaan van kanker. 
FA patiënten hebben een zeer groot risico op plaveiselcelcarcinomen (PCC) met name in de 
mondholte 2,3, en er wordt geschat dat het risico gedurende het leven de 100% nadert. Zeker 
nu FA patiënten ouder worden door betere behandelingsmogelijkheden voor het 
beenmergfalen, neemt het risico op PCC toe. Deze tumoren kunnen ook reeds op zeer vroege 
leeftijd optreden. Er zijn patiënten beschreven van slechts 11! jaar oud terwijl de 
piekincidentie van de sporadische patiënten populatie rond de 62 jaar ligt. Eerder onderzoek 
heeft aangetoond dat het Humane Papillomavirus (HPV) een rol zou spelen bij het ontstaan 
van deze tumoren 71. Op het VU medisch centrum bleek echter slechts een klein deel van de 
tumoren HPV-positief. In tegenstelling tot een publikatie uit de VS dat 21/25 
plaveiselceltumoren (hoofd-hals, slokdarm en anogenitaal) bij FA patiënten positief was voor 
HPV 71, vond men op het VUmc dat slechts in 2/15 tumoren, hetgeen niet verschilt met de 
frequentie in de sporadische patiënten populatie. Ook in de vier plaveiselcarcinoom cellijnen 
die er bestaan van FA patiënten werd geen HPV gevonden 72. Er zijn verschillende redenen te 
bedenken voor dit verschil waaronder de kwaliteit van weefselmateriaal, meestal uit het 
paraffine archief, en de precieze test die wordt toegepast. Dit maakt het belangrijk om meer 
plaveisel cellijnen van FA patiënten te ontwikkelen om dit helder te krijgen. Graag wordt 
prof. RH Brakenhoff dan ook op de hoogte gesteld indien er FA patiënten met een 
plaveiselcelcarcinoom worden gediagnosticeerd opdat getracht kan worden vers 
tumormateriaal te verkrijgen voor het maken van cellijnen (detail gegevens: zie bijlage 1: 
Laboratoria). In afwachting van verder onderzoek raden wij aan om FA patiënten te 
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vaccineren voor HPV om iedere mogelijke maligne ontaarding te voorkomen, maar 
regelmatige controles blijven van groot belang. 
Behandeling 
Er zijn verschillende behandelingen voor kanker in het hoofdhalsgebied. Tumoren die in een 
vroeg stadium worden gediagnostiseerd worden behandeld met chirurgie of bestraling. Deze 
behandelingen hebben beperkte morbiditeit terwijl de prognose relatief gunstig is. 
Vergevorderde stadia worden behandeld met chirurgie en bestraling. Daarnaast kunnen 
tumoren behandeld worden met chemoradiotherapie waarbij cisplatinum toediening 
gecombineerd wordt met bestraling. Het blijkt dat FA patiënten een sterk verhoogd risico 
hebben op bestralings-geassocieerde toxiciteit (m.n. mucositis en dermatitis) en men dient dan 
ook de dosis aan te passen indien bestraling nodig is. FA patiënten kunnen absoluut geen 
cisplatinum verdragen (een DNA cross-linker net als MMC) en daarmee is het probleem in de 
behandeling duidelijk. In feite is er alleen chirurgie beschikbaar. Vroegdiagnostiek en een 
agressieve policy van biopsie cq excisie is derhalve noodzakelijk bij deze patiënten. Het is 
ook van belang dat FA patiënten en hun ouders dit kenbaar maken bij de behandelend hoofd-
halschirurg, en liefst worden ze behandeld door een hoofd-halschirug die ervaring heeft met 
FA patiënten. Wordt bij sporadische patiënten nog wel eens een afwachtend beleid gevoerd, 
bij FA patiënten is dat onjuist en moet bij twijfel vroegtijdig worden ingegrepen. 
Klinisch onderzoek 
Het frequent optreden van tumoren in het hoofd-halsgebied en het ontstaan op relatief jonge 
leeftijd heeft er in Amerika toe geleid dat FA patiënten vanaf hun tiende jaar worden 
gecontroleerd door een hoofd-halschirurg cq kaakchirurg met ervaring in de oncologie. In 
Nederland wordt aanbevolen dat in ieder geval vanaf 15 jaar te doen. Belangrijk hierbij is te 
verwijzen naar gespecialiseerde centra. De Instituten die hoofd-halskanker patiënten 
behandelen zijn de academische centra en daarnaast NKI/AvL. Ervaring van de hoofd-
halschirurg om voorloperafwijkingen in het slijmvlies te herkennen, is hierbij van groot 
belang. In het VUmedisch centrum vindt ook experimenteel onderzoek plaats bij FA 
patiënten, ondermeer naar vroegdiagnostiek van voorloperafwijkingen in het mondslijmvlies 
met een niet-invasieve moleculaire test. Daarnaast is zelfonderzoek van de mondholte 
belangrijk. Bij verdachte plekken dient altijd een hoofd-halschirug geconsulteerd te worden in 
een van de gespecialiseerde centra. 
 
Bij het vaststellen van een solide tumor in de follow-up graag verder overleggen met de 
protocol commissie.  
 
6.3 Endocrinopathie 
 
Endocrinopathie kan zowel primair voorkomen behorende bij de Fanconi anemie, maar ook 
secundair zijn aan de chemotherapie en/of radiotherapie die veel van deze patiënten hebben 
ontvangen in het kader van de behandeling van beenmergfalen. Daarnaast komt virilisatie 
voor bij androgeen gebruik.  
 
De origine van de endocrinopathie lijkt soms centraal (groeihormoon) en soms perifeer 
gelegen te zijn (schildklier, diabetes mellitus). 
 
6.3.1. Lengte groei. De meeste patiënten met Fanconi anemie hebben een kleine gestalte 
(gemiddeld –2.4 SD). Bij patiënten met groeihormoondeficiëntie of hypothyreoidie is de 
lengte-achterstand groter. Overigens heeft een klein deel van de patiënten (11.5%) een lengte 
boven de 0 SD. De verminderde lengte is bij ongeveer 25% van de patiënten mede te wijten 
aan gastro-intestinale problematiek, omdat zij qua gewicht een groter deficit hebben dan voor 
hun lengte. Het is niet goed bekend of het achterlopen in skelet-leeftijd ook daadwerkelijk 
resulteert in een langere groei-periode bij Fanconi anemie patiënten. Overigens is niet alle 
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lengteachterstand te wijten aan endocrinopathie – kleine gestalte komt ook voor zonder 
aantoonbare endocriene afwijkingen. 
6.3.2. Hypothyreoidie. Dit komt voor bij ongeveer 40% van de patiënten met Fanconi anemie, 
en de schildklierfunctie dienst dus regelmatig (elke 6-12 maanden) vervolgd te worden.73  
6.3.3. Diabetes mellitus. Dit komt waarschijnlijk ook vaker voor bij Fanconi anemie 
patiënten, alhoewel de echte frequentie niet bekend is. Opvallend is dat ook veel 
hyperinsulinemie en insuline resistentie werd gevonden (70-80%), en dat het vervolgen van 
deze populatie waarschijnlijk meer diabetes aan het licht zal brengen.74 Het HbA1c gehalte is 
in niet-getransplanteerde patiënten onbetrouwbaar door de hogere turn-over van hemoglobine 
(vals-negatieve uitslagen). Het huidige advies is om glucose in een urineportie te meten, in 
serum een nuchtere glucose en insuline te bepalen en pas in 2e instantie een OGTT te 
verrichten. Hyperinsulinisme en insuline-resistentie kunnen dan in eerste instantie met 
levensmaatregelen behandeld worden.  
6.3.4. Puberteit en fertiliteit. Zowel meisjes als jongens met Fanconi anemie komen vaak 
relatief laat in de puberteit. Meisjes hebben een vervoegde menopauze – en indien ze 
vruchtbaar zijn is de periode dat ze vruchtbaar zijn dus kort. Mannen hebben vaak 
azoospermie – maar niet altijd. Eventueel valt cryopreservatie dan te overwegen.  
6.3.5. Groeihormoon deficiëntie. Een aanzienlijk deel van de patiënten ontwikkelt 
groeihormoon deficiëntie. Meestal lijkt er sprake te zijn van neuro-secretoire dysfunctie. Een 
probleem is dat onbekend is of groeihormoon behandeling bijdraagt aan de kans op de 
ontwikkeling van maligniteiten bij Fanconi anemie patiënten, zodat men meestal 
terughoudend is met groeihormoon behandeling. 
6.3.6. Overig. Naast deze endocriene stoornissen komen bij jongens ook vaak afwijkingen als 
kleine testikels, cryptorchisme, en hypospadie voor.  
 
6.4 Gynaecologie 
6.4.1 Voortplanting en fertiliteit  
De menarche treedt bij vrouwen met FA later op dan gemiddeld, vaak vanaf het 15e levensjaar 
en ook vroegtijdige menopauze komt frequent voor. Hormonale substitutie is een optie bij 
ernstige overgangsklachten zoals flushes. Congenitale afwijkingen van de tractus genitalis 
worden vaker beschreven bij patiënten met FA. Door hypogonadisme treedt vaker 
oligomenoorrhoe op waardoor de fertiliteit verder vermindert. 
Ondanks de sterk verminderde fertiliteit komen er zwangerschappen voor, ook na 
stamceltransplantatie51,52. Prenatale consultatie in een perinatologisch centrum wordt 
aangeraden. Dit geldt natuurlijk ook voor de perinatale zorg. 
6.4.2 Gynaecologie 
Hypermenorroe kan optreden ten gevolge van trombocytopenie. Irregulair vaginaal 
bloedverlies kan ook een teken zijn van cervicale neoplasie en nadere evaluatie is 
aangewezen. Orale anticonceptiva continu of levonorgestrel bevattende intrauterine device 
(Mirena®) kunnen gegeven worden en verminderen de hoeveelheid bloedverlies. Ook 
androgenen veroorzaken vaak amenorrhoe. Indien andere oorzaken zijn uitgesloten kan 
hysterectomie of endometriumablatie een oplossing zijn voor persisterend vaginaal 
bloedverlies. Medicamenteus kan tranexaminezuur (Cyklokapron 50 mg/kg/dg in 3-4 doses 
po) overwogen worden. 
6.3.3 Gynecologische oncologie 
Cervixcarcinoom, vulvacarcinoom en vaginacarcinoom komen vaker en op jongere leeftijd 
voor dan in de algemene populatie2,3.en zijn mogelijk Humaan Papilloma Virus geassocieerd. 
De enkele casus die in de literatuur beschreven zijn komen voor onder de 25 jaar. Jaarlijkse 
screening met inspectie van de vulva en cervixcytologie wordt aangeraden. Bij klachten van 
vulvaire jeuk/pijn, irregulair vaginaal bloedverlies, abnormale fluor of vaginaal bloedverlies 
na seksueel contact dient gynaecologisch onderzoek plaats te vinden. 
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Recent zijn twee vaccins op de markt verschenen die beschermen tegen cervicale 
intraepitheliale neoplasie en waarschijnlijk ook tegen vulvaire en vaginale intraepitheliale 
neoplasie veroorzaakt door infectie met HPV type 16 en 18. Eén van de vaccins beschermt 
eveneens tegen genitale wratten. Hoewel de maximale follow-up nog van korte duur is (60 
maanden), blijven de beschermende antilichaam titers gedurende deze tijd aanwezig. 53,54 De 
vaccins, 3 vaccinaties om de 3 maanden, hadden geen ernstige bijwerkingen in de 
onderzochte, gezonde, populatie. Vaccinatie op 11 jarige leeftijd van patiënten met FA is nog 
niet beschreven, maar verdient aanbeveling.  
 
6.5. Follow-up schema Fanconi anemie patiënten 
 
Op basis van bovenstaande gegevens is een follow-up schema voor Fanconi anemie patiënten 
gemaakt dat u in onderstaande tabel 6.3 aantreft. 
 
Dit schema kan zo nodig worden aangepast aan evt. andere bij diagnose vastgestelde 
afwijkingen, zoals nierfunctie stoornissen, gehoorsafwijkingen, oogafwijkingen, etc. 
Vanzelfsprekend dient bij getransplanteerde patiënten de toxiciteit van de transplantatie ook 
vervolgd te worden. Dat is niet opgenomen in dit schema – omdat het afhangt van de 
gebruikte conditionering. 
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Tabel 6.3. Follow-up schema Fanconi anemie patiënten 
Het aangegeven schema beschrijft minimale follow-up 

Onderzoek maandelijks 1 x per 
kwartaal 

Jaarlijks Op 
indicatie 

Bloedbeeld + reti’s  X X  X 
Bij cytopenie: BM + chrom. + FISH   2X PER 

JAAR 
X 

Groei: lengte, gewicht, 
puberteitsstadium, zithoogte, 
schedelomtrek 

 X   

Endocrinologie (TSH, FT4, IGF1, 
IGFBP3, LH, FSH, testosteron of 
oestradiol, PTH, VitD, 
skeletleeftijd) en consult 
endocrinoloog 

  X X 

Glucose in urineportie, serum: 
nuchtere glucose en insuline, evt 
OGTT 

  X X 

Post-menopausaal Dexa-scans 
(osteoporose) 

  X X 

Tandarts   X X 
> 10-15 jaar: consult KNO-arts, 
laagdrempelig biopteren van 
verdachte pre-maligne lesies 
(mondholte zelfscreening !) 

 X  X 

♀ > 15-20 jaar consult gynaecologie 
(inspectie, PAP-smear en HPV 
diagnostiek) 

  X X 

♀ > 15-20 jaar screening mamma 
carcinoom (zelfscreening !) 

 X  X 

Bij androgenen gebruik: leverfunctie 
en echo lever 

 X  X 

IJzerstatus (bij frequente transfusies) 
Zn ontijzering 

 X   

Botdichtheid   1 X PER 2 
JAAR 

 



SKION Fanconi Anemie, versie 09- 2007 

 32

APPENDIX 1: DIAGNOSTIEK VAN (PAN) CYTOPENIE 
 

SKION PROTOCOL DIAGNOSTIEK BEENMERGFALEN 
 
 
 
Doelstellingen van dit protocol: 
 

• Differentiaal diagnostisch handvat voor beenmergfalen 
• Efficiënte diagnose stelling 
• Criteria voor registratie bij het SKION 
• Criteria voor aanlevering van materiaal (bloed, beenmerg, botbiopt) voor revisie en 

cell-banking bij de SKION 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen single-cel cytopenie versus uitval van meerdere 
cellijnen. Voor cytopenie is de factor tijd van belang, waarbij beenmergfalen waarschijnlijker 
wordt bij langer bestaande cytopenie (>3 maanden).  
 
 
Stappenplan: 
 
Stap 1: Diagnoses uit te sluiten vóór start diagnostiek beenmergfalen 
  In dit stadium wordt patiënt nog niet aangemeld bij de SKION 
 
Stap 2: Diagnostiek gericht op beenmergfalen  

 Patiënt gegevens en materiaal (bloed, beenmerg, botbiopt) naar SKION 
 
Stap 3: Bevestiging met moleculaire diagnostiek 
 
 
Opmerkingen: 
 

• Het protocol dient als overzicht en zal worden samengevoegd met de diverse ziekte-
georiënteerde protocollen van de SKION. In die protocollen staat de verdere 
diagnostiek en behandeling per ziektebeeld omschreven. 

 
• Disclaimer: dit protocol dekt niet de volledige differentiaal diagnose, is gericht op 

beenmergfalen diagnostiek en zeer zeldzame ziekte beelden zijn bewust buiten 
beschouwing gebleven.  
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I. SINGLE CEL CYTOPENIE VAN DE RODE REEKS 
 
Stap 1: Diagnoses uit te sluiten vóór start diagnostiek beenmergfalen 
  In dit stadium wordt patiënt nog niet aangemeld bij de SKION 
 

Afbraak Hemolytische anemie 
Hb-pathie 
Auto-immuun 
Membraan defecten 

Microangiopathie 
Enzym tekorten 

Verbruik Hypersplenisme   

Deficiënties IJzer 
Vit B12 Foliumzuur 

Viral infecties CMV, EBV, ParvoB19  
Medicatie   
Chronische ziekten   

Aanmaak 

Lood-intoxicatie   
Minimale 
diagnostiek: 

Volledig bloedbeeld, reticulocyten, bili, haptoglobine, LDH, Vit B12, 
foliumzuur, HbF, TIJBC, ferritine, virusserologie 

 
 
Stap 2: Diagnostiek beenmergfalen (persisterende anemie > 3 maanden!) 

 Patiënt gegevens en materiaal (bloed, beenmerg, botbiopt) naar SKION 
 

 DBA MDS/RA SA Pearson CDA 
Anamnese  
Pre-dysmaturiteit +/- - - + - 

Leeftijd 1e klachten <1 jaar Variabel >1 jaar Post-nataal >1 jaar 
Groeistoornis +/- - - + - 

Familie +/- - +/- - +/- 
Steatorrhoe - - - + - 

Lichamelijk onderzoek 
kleine 
lengte 

Cong. Afw. 

splenomegalie 
kan - 

klein, mager, 
bolle buik, 
retardatie 

icterus mogelijk 

Lab  
     bili & LDH↑ hapto↓ 

HbF HbF ↑ HbF ↑ HbF ↑ HbF ↑ HbF ↑ 
ADA in erys ADA kan ↑      

HEMPAS serum 
lysis test     + bij type II CDA 

Beenmerg  
Celrijkdom rood ↓↓↓ Normaal tot ↓ normaal tot ↑ normaal normaal tot ↑ 

Dysplasie - + + - ++ 

IJzerkleuring gb gb ring 
sideroblasten 

ring 
sideroblasten gb 

Specifieke kenmerken    vacuolisatie macrocytose, 
bi/multinucl. cellen 

Cytogenetica normaal clonaal / 
monosomie 7 normaal normaal normaal 

Botbiopt  
Cellulariteit normaal ↑ of ↓ ↓ normaal tot ↑ ↑ 

CD34 kleuring normaal ↑ normaal normaal normaal 
Architectuur normaal verstoord kan verstoord normaal normaal 

DBA = Blackfan-Diamond anemie  SA = Heriditaire sideroblastaire anemie 
MDS = Myelodysplastisch syndroom          CDA = Congenitale dyserythropoietischeanemie 
RA = Refractaire anemie  
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NB: TEC (transient erythroblastopenia of childhood) heeft een piek incidentie tussen 1-3 jaar, 
meestal worden geen aanvullende afwijkingen gevonden bij anamnese, lichamelijk 
onderzoek, bloed-, beenmerg-, en botonderzoek. Het grootste deel van de patiënten zijn na 3 
maanden herstellend. Deze diagnose hoeft niet geregistreerd te worden bij SKION 
 
 
Stap 3: Bevestiging met moleculaire diagnostiek 
 
 

Standaard DNA-diagnostiek: 1-2 buizen 5 ml EDTA-bloed (volwassenen 20 ml EDTA) 
Internationale diagnostiek: Altijd overleg per email/telefoon met de betreffende kontakt persoon 

 
 

Ziekte Gen LOCATIE PRODUCT % DIAGNOSTIEK 

DBA1 19q13.3 Ribo prot 25 

DBA2 8p23.2-p22 S19 40 
Diamond Blackfan anemie 
(DBA) 

onbekend   35 

VUMC ( Hans Gille) 
 jjp.Gille@VUmc.nl 
Spoed: 1 mnd; normaal 3 mnd 
(zie standaard aanvraagformulier) 

ALAS2    
Unidade de Anemias Congenitas 
Hospital Pediatrico de Coimbra 
Janet Pareira (uhm@hpc.chc.min-saude.pt)  Hereditaire sideroblastische 

anemie (SA) 
ATP7    Momenteel geen gendiagnostiek beschikbaar 

Pearson syndroom 
Deleties  
mitochondr  
DNA 

  100 
Sheffield Children’s Hospital, UK 
Contact persoon: Jo Martindale MSc MRCPath 
Joanne.Martindale@sch.nhs.uk  

CDAN1 15q15.1-15.3 Codanin-1  

CDAN2 20q11.2   

CDAN3 15q22   

Medical genetics Napoli 
Head of lab: Prof Achille Iolascon 
iolascon@dbbm.unina.it 

Congenitale 
dyserythropoietische anemie 
(CDA) 

CDNA4-7    Alleen klinisch beschreven 

 

mailto:jjp.Gille@VUmc.nl
mailto:uhm@hpc.chc.min-saude.pt
mailto:Joanne.Martindale@sch.nhs.uk
mailto:iolascon@dbbm.unina.it
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II. SINGLE CEL CYTOPENIE VAN DE MEGAKARYOCYTAIRE REEKS 
 
Stap 1: Diagnoses uit te sluiten vóór start diagnostiek beenmergfalen 
  In dit stadium wordt patiënt nog niet aangemeld bij de SKION 
 

Afbraak Immuun-gemedieerd   
Hypersplenisme   

Verbruik Stollingsactivatie Micro-angiopathie 
Kasabach-Merritt 

Chronische DIC 
 

Deficienties Vit B12 Foliumzuur 
Virale infecties EBV, CMV, ParvoB19  Aanmaak 
Medicatie oa anti-epileptica  
Wiscott Aldrich Syndroom (WAS)   Thrombocytopathie Giant platelets   

Minimale diagnostiek: Volledig bloedbeeld, MPV, thrombopoietine (TPO), glycocalicine (GC), Vit B12, 
foliumzuur, virusserologie 

 
 
Stap 2: Diagnostiek beenmergfalen (persisterende anemie > 3 maanden!) 

 Patiënt gegevens en materiaal (bloed, beenmerg, botbiopt) naar SKION 
 
 

 CAMT TAR FA MDS Dysmega- 
karyopoiese 

Anamnese  
Dysmaturit
eit - - +/- - - 

Leeftijd 1e 
klachten < 1 jaar < 1 jaar variabel variabel < 1 jaar 

Groeistoornis - - +/- - - 
+/-  +/- - +/- Familie      

Skeletafwijking - radius duim, radius en andere - - 

Lichamelijk 
onderzoek  

radius aplasie 
hoefijzer nier 

card. afwijkingen 

duim, radius aplasie en 
andere cong afwijkingen; 

cafė-au-lait vlekken 

soms 
splenomegalie  

Lab  
TPO ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑ normaal of ↑ 
GC ↓↓ ↓↓ N/↓ N/↓↓ N/↓↓ 
Lab fase II      

HbF Normaal/↑ normaal ↑ ↑ normaal 
MMC-test normaal normaal verhoogde gevoeligheid normaal normaal 

Beenmerg  
 megakaryocyten afwezig afwezig ↓ ↓ of ↑ normaal 
Dysplasie - - - ++ +++ 

Cytogenetica normaal normaal Clonale afwijkingen Clonale afw./ 
monosomie 7 normaal 

Botbiopt  
Cellularitei
t verlaagd geen megakar. ↓ ↓ of ↑ normaal 

 
 
CAMT : congenitale amegakaryocytaire thrombopenie 
TAR : thrombocytopenia with absent radius 
FA : Fanconi anemia 
MDS : myelodysplatisch syndrome 
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Stap 3: Bevestiging met moleculaire diagnostiek 
 
 

Standaard DNA-diagnostiek: 1-2 buizen 5 ml EDTA-bloed (volwassenen 20 ml EDTA) 
Internationale diagnostiek: Altijd overleg per email/telefoon met de betreffende kontakt persoon 
 

 
 

Ziekte Gen  LOCATIE PRODUCT % DIAGNOSTIEK 

Congenitale 
amegakaryocytaire 
thrombopenie (CAMT) 

C-MPL 1p35  100 Masja de Haas, Sanquin (op research basis) 
M.deHaas@sanquin.nl 

Thrombocytopenia with 
absent radius (TAR) onbekend    Momenteel geen gendiagnostiek mogelijk 

FANC-A 16q24.3 1455 27 

FANC-B Xp22.31   

FANC-C 13q 558 35 

FANC-D1 9q22.3 3418 5 

FANC-D2 3q12.3 1451 9 

FANC-E 6p21.3 536 5 

FANC-F 11p15 374 9 

FANC-G 9p13 622 5 

FANC-I 15q25  5 

FANC-J    

FANC-L 2p16.1   

Fanconi anemie (FA) 

FANC-M    

De hier beschreven percentuele verdeling is de 
Nederlandse verdeling, deze wijkt af van de 
internationale verdeling. 
 
NB 1e lijns diagnostiek fanconi:  
• Chromosoom breuk onderzoek 
• Lab voor chromosoom diagnostiek VUMC 
• Aanvragen indienen in overleg: 
• Tel: 020-4440745 of 020-4440157 
• 5-10 ml heparinebloed 
• Standaard aanvraag duurt 4 weken 
• Insturen op ma/di/vr voor 15.00 uur 
 
Gendiagnostiek: 
VUMC (Gerard Pals of Hans Gille) 
G.Pals@VUMC.nl of jjp.Gille@VUMC.nl 
 (zie standaard aanvraagformulier) 

GATA-1    

FLi-1    

FOG-1    

NF-E2    

Dysmegakaryopoiese 

Gfi-1b    

GATA-1 kan binnenkort worden bepaald in een 
Rotterdamse research setting 
Monique den Boer, Sophia Kinderziekenhuis 
m.l.denboer@erasmusmc.nl 
010-46388224 of 010-46388340 (lab) 

 

mailto:M.deHaas@sanquin.nl
mailto:G.Pals@VUMC.nl
mailto:jjp.Gille@VUMC.nl
mailto:m.l.denboer@erasmusmc.nl
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III. SINGLE CEL CYTOPENIE VAN DE MYELOIDE REEKS 
 
Stap 1: Diagnoses uit te sluiten vóór start diagnostiek beenmergfalen 
  In dit stadium wordt patiënt nog niet aangemeld bij de SKION 
 
Afbraak Imuun-gemedieerd   
Verbruik Hypersplenisme   

Virale infecties CMV, EBV, Parvo B19 Hepatitis A, B, C 
Deficienties Vit B12 foliumzuur Aanmaak 
Medicatie oa anti-epileptica  

Minimale 
diagnostiek: 

Volledig bloedbeeld, Vit B12, foliumzuur, virusserologie, antistoffen tegen 
neutrofielen, immunoglobulines 

 
 
 
Stap 2: Diagnostiek beenmergfalen (persisterende anemie > 3 maanden!) 

 Patiënt gegevens en materiaal (bloed, beenmerg, botbiopt) naar SKION 
 
 

 
SCN, 

Kostmann 
syndroom* 

Cyclische 
neutropenie 

Reticulaire 
dysgenesie 

Shwach-
man 

Dyskeratosis 
Congenita 

Cartilage 
hair 

hypoplasia 
Chediak-
Higashi 

Anamnese  
Pre-
dysmaturiteit - - +/- - - - - 

1e klachten < 3 maand variabel <3 maand variabel variabel variabel variabel 
Groeistoornis - - +/- + - ++ - 

Familie +/- +/- +/- +/- +/- - - 

Overig laat afvallen 
navelstreng 

Periodieke 
infecties  steatorrhoe    

Lichamelijk 
onderzoek     

nageldystrofie; 
hyperpigmentatie; 

leukoplakie 

Dun/ongepig-
menteerd 

haar 

oculaire 
blindheid; 
albinisme 

Lab  

  

ANC variatie 
met 

periodiciteit 
20-24 dgn. 

lymfocyten 
verminderd 
en functie 
gestoord 

  
 

lymfocyten 
verminderd 
en functie 
gestoord 

granulae 
in de 

neutrofielen 

fase II lab 
diagnostiek    

exocriene 
pancreas; 

metafysaire 
dysostose 

 metafysaire 
dysostose  

Beenmerg  

Myeloide reeks 
Rijpingsstop 
promyelocyt 

nivo 

kan 
verminderde 
witte reeks 

hebben 

afwezige 
myelo- en 

lymfopoiese 
hypocellulair hypocellulair hypocellulair 

dysplastisch, 
niet 

hypocellulair 

Botbiopt Cellulariteit: zie beenmerg 
 

SCN = severe congenital neutropenia 
NB: let op gingiva hyperplasie – dat hebben vrijwel alle patiënten. 
• er bestaan ook SCN (severe congenital neutropenia) beelden met eenzelfde rijpingsstop die NIET 

op GCSF reageren. 
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Stap 3: Bevestiging met moleculaire diagnostiek 
 
 

Standaard DNA-diagnostiek: 1-2 buizen 5 ml EDTA-bloed (volwassenen 20 ml EDTA) 
Internationale diagnostiek: Altijd overleg per email/telefoon met de betreffende kontakt persoon 
 

 
 

Ziekte Gen LOCATIE PRODUCT % DIAGNOSTIEK 

ELA2 19q13.3  90 Diagnostiek wordt opgezet in het WKZ 
Dr Marry Bruin (M.Bruin@umcutrecht.nl) Severe congenital 

neutropenia (SCN) 
GCSF-rec   10 Research Rotterdam: Prof dr Ivo Touw 

(i.touw@erasmusmc.nl of 010-4087837) 

Cyclische neutropenie ELA2 19q13.3  90 Diagnostiek wordt opgezet in het WKZ 
Dr Marry Bruin (M.Bruin@umcutrecht.nl) 

Reticulaire dysgenesie     Momenteel geen gendiagnostiek mogelijk 

Shwachman-Diamond SDBS 7q11 250 90 AMC (Mariel Alders, pieper 58960) 
KG_DNA@amc.uva.nl 

DKC1    
Dyskeratosis congenita (DC) 

TERC    

Imperial College London 
 Hammersmith Hospital 
Tom Vulliamy (t.vulliamy@imperial.ac.uk) 

Cartilage Hair syndroom RMRP  267  Klinische diagnose 

Chediak-Higashi CHS1 1q42.1-42.2 LYST 100 

Segregatie analyse van polymorfe markers die 
gelinkt zijn aan Chediak-Higashi. 
Hospital Necker-Enfants Malades Paris 
Dr G. de Saint Basile (sbasile@necker.fr) 

 

mailto:(M.Bruin@umcutrecht.nl)
mailto:(i.touw@erasmusmc.nl
mailto:(M.Bruin@umcutrecht.nl)
mailto:KG_DNA@amc.uva.nl
mailto:(t.vulliamy@imperial.ac.uk
mailto:sbasile@necker.fr
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IV. UITVAL MEERDERE CELLIJNEN (2 OF MEER) 
 
Stap 1: Diagnoses uit te sluiten vóór start diagnostiek beenmergfalen 
  In dit stadium wordt patiënt nog niet aangemeld bij de SKION 
 
Afbraak Imuun-gemedieerd   

Hypersplenisme   Verbruik Hemofagocytair syndroom (zie SKION protocol)  
Deficienties Vit B12 foliumzuur 
Medicatie oa anti-epileptica  
Virale infecties EBV, CMV, ParvoB19 Hepatitis A, B, C 
Leishmaniasis    

Aanmaak 

Verdringing Leukemie solide tumoren 

Metabool 

Osteopetrosis 
Methylmalaonzuur acidaemie 
Organoacidurie 
Aminoacidurie 

  

Minimale 
diagnostiek: 

Volledig bloedbeeld, reticulocyten, bili, haptoglobine, LDH, Vit B12, foliumzuur, 
ferritine, fibrinogeen, triglyceriden, virusserologie 

 
 
Stap 2: Diagnostiek beenmergfalen (hier geldt geen 3 maanden criterium!) 

 Patiënt gegevens en materiaal (bloed, beenmerg, botbiopt) naar SKION 
 
 

 AA FA PNH MDS Osteopetrose 
Anamnese  
Pre-
dysmaturiteit - + - - - 

1e klachten variabel variabel variabel variabel < 1 jaar 
Groeistoornis - + - - macrocephaal 

Familie - +/- - - +/- 
Overig -  buikpijn  hersenzenuwuitval 

Lichamelijk 
onderzoek  

duim radius skelet 
afw 

congenitale afw 
cafe-au-lait vlekken 

  
hersenzenuwuitval, 

hepato-spleno 
megalie,macrocephalie 

Lab  

  MMC-test 
PI-

verankerde 
eiwitten 

 

extramedullaire 
hematopoiese 

(erythroblasten in 
perifere bloed), 

hemolyse 
Beenmerg  

cellulariteit ↓ ↓ variabel ↓ of ↑  

Cytogenetica * * * clonaal + 
monosomie 7  

Botbiopt  
Cellulariteit ↓ ↓ variabel ↓ of ↑ ↓ 
Dysplasie - - - ++ + 

Reticuline - - - toename 
reticuline toename reticuline 

 
AA: aplastische anemie    PNH: paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie 
FA: Fanconi anemie    MDS: myelodysplastisch syndroom 
 
 
* bij een pure aplastische anemie hoeft geen cytogenetische afwijking gevonden te worden, wat niet uitsluit 
dat deze later in het beloop kunnen ontstaan. 
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Stap 3: Bevestiging met moleculaire diagnostiek 
 
 

Standaard DNA-diagnostiek: 1-2 buizen 5 ml EDTA-bloed (volwassenen 20 ml EDTA) 
Internationale diagnostiek: Altijd overleg per email/telefoon met de betreffende kontakt persoon 
 

 
 

Ziekte Gen LOCATIE PRODUCT % DIAGNOSTIEK 

Aplastische anemie (AA) TERT 5p15.33   Klinische diagnose, geen gendiagnostiek 

FANC-A  1455 27 

FANC-B 16q24.3   

FANC-C 13q 558 35 

FANC-D1 9q22.3 3418 5 

FANC-D2 3q12.3 1451 9 

FANC-E 6p21.3 536 5 

FANC-F 11p15 374 9 

FANC-G 9p13 622 5 

FANC-I   5 

FANC-J    

FANC-L 2p16.1   

Fanconi anemie (FA) 

FANC-M    

 
 

De hier beschreven percentuele verdeling is de 
Nederlandse verdeling, deze wijkt af van de 
internationale verdeling. 
 
NB 1e lijns diagnostiek fanconi:  
• Chromosoom breuk onderzoek 
• Lab voor chromosoom diagnostiek VUMC 
• Aanvragen indienen in overleg: 
• Tel: 020-4440745 of 020-4440157 
• 5-10 ml heparinebloed 
• Standaard aanvraag duurt 4 weken 
• Insturen op ma/di/vr voor 15.00 uur 
 
Gendiagnostiek: 
VUMC ( Hans Gille) 
 jjp.Gille@VUMC.nl 
 (zie standaard aanvraagformulier) 

 
 

Paroxysmale nocturneale 
hemoglobinurie (PNH) PIG-A X-p22.1 GPI-AP 100 (zie SKION protocol) 

 
 
V. LABORATORIA VOOR MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK 
 
Gendiagnostiek wordt in principe aangevraagd via het eigen klinische genetisch centrum. 
Informatie over gendiagnostiek kan gevonden worden op de volgende websites: 
 
Nederland:  http://www.dnadiagnostiek.nl/ 
 
Europa:  http://www.eddnal.com/ 
 
Verenigde Staten: http://www.genetests.org/ 
 
 
Aanvraagformulieren voor moleculaire diagnostiek in de Nederlandse centra: 
 
http://www.dnadiagnostiek.nl/formulieren_nl.php 

mailto:jjp.Gille@VUMC.nl
http://www.dnadiagnostiek.nl/
http://www.eddnal.com/
http://www.genetests.org/
http://www.dnadiagnostiek.nl/formulieren_nl.php
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BIJLAGE 1. LABORATORIA 
 
Chromosoom breuk onderzoek 
 
Dit onderzoek is in de meeste klinisch genetisch centra beschikbaar, bij vragen is overleg 
mogelijk met: 
 
VU medisch centrum 
Laboratorium voor chromosoom diagnostiek 
Mw. Drs. S Bhola en Mw. Drs. A.W.M. Nieuwint 
Polikliniek VU medisch centrum, PK 0X 011  
De Boelelaan 1118, AMSTERDAM  
Tel. 020 - 44 40745/40157 
 
Erasmus Medisch Centrum 
Mw Dr H B Beverloo 
Afd Klinische Genetica 
Postbus 1738 
3000 DR Rotterdam 
Tel 010 – 4088315 
b.beverloo@erasmusmc.nl 
 
DNA-diagnostiek 
 
Zie Bijlage 2 
 
Dr. R. Vervenne 
Laboratorium voor DNA- en eiwitdiagnostiek 
VU medisch centrum – locatie Medische Faculteit 
Van der Boechorststraat 7 
1081 BT  AMSTERDAM  
Tel. 020 - 44 48278 
E-mail: r.vervenne@vumc.nl 
 
 
Plaveiselceltumoren 
 
VU medisch centrum 
Sectie Tumorbiologie, Afd KNO-Hoofd/halschirurgie 
Prof. dr. R.H. Brakenhoff 
Postbus 7057 
1007 MB Amsterdam 
Tel: 020-44 40953 
Email:rh.brakenhoff@vumc.nl 
 

 
 
 
 
 

mailto:b.beverloo@erasmusmc.nl
mailto:r.vervenne@vumc.nl
mailto:Email:rh.brakenhoff@vumc.nl
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  Bijlage 2:  MOLECULAIRE DIAGNOSTIEK. 
 
Before a molecular diagnosis for FA can be considered the diagnosis of a chromosomal 
instability disease should be firmly established on the basis of a chromosomal breakage test (a 
suitable test protocol is available upon request). Since the breakage test does not distinguish 
between FA and other cross-linker sensitive syndromes (such as Nijmegen breakage 
syndrome), molecular diagnosis by mutation screening is required to determine the defective 
gene. As of January 2007 there are 13 genuine FA genes known (FANCA, -B, -C, -D1 
(=BRCA2), -D2, -E, -F, -G,-I, -J, -L, -M, -N) while at least one putative FA gene remains to 
be identified. 
  
 
 
Protocol for mutation screening 
The tests are performed in steps: 

1. Complete mutation screening of the FANC-A gene by direct sequencing and detection 
of large deletions and duplications by MLPA.  

2. Complete mutation screening of the Fanc-C, -E, -F, and -G genes by DHPLC and 
direct sequencing.  Step 1 and 2 together detect mutations in  >95% of all Fanconi 
anemia patiënts. 

3. Should no pathogenic mutations be found in step 1 and 2, FANC-J and –D1(BRCA2) 
is subsequently screened for mutations (i.e., the gene defective in FA 
complementation group D1), or, depending on the mode of inheritance, FANC-B, 
which is on the X-chromosome. 

4. If step 3 is negative too, the FANC-D2, -I, –L, -M and –N genes are screened. The 
analysis of FANC-D2 requires the availability of cDNA from growing cells 
(lymphoblasts, fibroblasts), because the analysis of genomic DNA is hampered by the 
presence of pseudogenes. 

5. If no mutations can be detected in any of these genes, the analysis will be continued 
on a research basis, at no further charge. This includes screening of the NBS1 gene 
and, if negative, a functional complementation analysis to determine the FA 
complementation group. Finally, gene cloning studies will be carried out to determine 
the gene that is defective in the patiënt. 
Since this work directly results from the request for mutation analysis there is no 
requirement for explicit informed consent to cover this extended analysis. Any new 
FA genes to be discovered will be added to the list of genes to be screened for 
mutations (step 1-3). 
 

 
 
Note. In cases where lymphocyte mosaicism has been observed or suspected, the cause of the 
reversion can be determined by comparing the mutations in lymphoblasts and skin fibroblasts 
(please inquire). 
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Turnaround time 
We aim for turnaround times of 2 months for each step. For research studies no turnaround 
time can be given. 
 
Prenatal DNA testing (only available after mutations have been found) is usually completed 
within one week. 
 
For further information please contact: 
Resie Vervenne-van Spaendonk Ph.D., Laboratory of DNA Diagnostics, VU University 
Medical Center, Van der Boechorststraat 7, NL-1081 BT Amsterdam, Netherlands - phone: 
+31-20-4446087; fax: +31-20-4448293 
Email: r.vervenne@vumc.nl or jjp.gille@vumc.nl 
 
 
 
 

Sample requirements 
For tests 1, 2 and 3: genomic DNA from blood or cultured cells is used, for test 4: cDNA 
from cultured cells. For (5) and all other tests: cell lines (lymphoblasts and fibroblasts) are 
needed. For transplanted patiënts and patiënts with suspected lymphocyte mosaicism a skin 
biopsy or fibroblast culture is required. 
 
For complete testing we need: 
from patiënts:  

- Blood (EDTA or heparin): 20 ml, or DNA (>20 μg) 
- Skin biopsy or fibroblast culture. 

from parents and sibs: 
- Blood (EDTA or heparin): 5 ml, or DNA: at least 1 microgram 

for prenatal DNA testing: 
- chorionic villi sample (30 mg) or amniotic fluid (10 ml) 
- If not tested previously, DNA or blood from both parents is necessary to assess 

carrier status 
 

Shipping directions 
 
Note that all materials are kept at room temperature at all times and should never be 
frozen. 

• Complete a ‘aanvraagformulier voor DNA- en eiwitonderzoek’ form (can be 
downloaded from www.dnadiagnostiek.nl ). 

• Shipping at room temperature and in accordance with IATA rules. 
• Cultured cells (lymphoblasts or fibroblasts) may be shipped in suspension in tissue 

culture media with 5% fetal calf serum in 2 ml cryostorage tubes. At room 
temperature cells remain viable for at least one week. 

• To avoid possible complications (logistic or otherwise) please contact us by e-mail 
before shipping any samples (DNAdiagnostiek@vumc.nl). 

 
 
Shipping address: 

mailto:r.vervenne@vumc.nl
mailto:jjp.gille@vumc.nl
http://www.dnadiagnostiek.nl
mailto:(DNAdiagnostiek@vumc.nl)
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Dr. R. Vervenne/Dr. J.J.P. Gille,  
Laboratorium DNA en Eiwitdiagnostiek 

Gebouw Faculteit Geneeskunde 
Van der Boechortstraat 7 

1081 BT Amsterdam 
The Netherlands 

 
phone: +31-20-4448346   
Fax: +31-20-4448293     
Email: DNAdiagnostiek@vumc.nl 
 
 
Zie ook : www.dnadiagnostiek.nl voor het aanvraagformulier 

mailto:DNAdiagnostiek@vumc.nl
http://www.dnadiagnostiek.nl
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BIJLAGE 3  Patiënteninformatie en Informed consents  
 
Patiënteninformatie Fanconi anemie 
 
Voor ouders en/of verzorgers 
 
Bij Uw kind is de diagnose Fanconi anemie gesteld. Uw behandelend arts heeft U al  
uitgebreid verteld wat deze diagnose inhoudt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. 
Het is niet de bedoeling van deze brief om die gesprekken te vervangen. Wij willen U 
hier uitleggen wat de rol van de Stichting Kinderoncologie Nederland en de door haar 
uitgegeven behandelrichtlijn is.  
 
De SKION (Stichting KinderOncologie Nederland) is een landelijk samenwerkingsverband 
van alle Nederlandse kinderartsen en andere hulpverleners, die gespecialiseerd zijn in 
onderzoek en behandeling van kinderen met kanker of aandoeningen die kunnen leiden tot 
een vorm van kanker. De activiteiten van de SKION betreffen kinderen en adolescenten in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar. De SKION is een door de zorgverzekeraars erkend instituut in de 
gezondheidszorg en stelt zich ten doel: 
• Optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker en 

voorstadia daarvan 
• Bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de kinder- en 

adolescenten leeftijd. 
De SKION heeft een centraal bureau waar gegevens over de ziekte en behandeling van deze 
groep kinderen en adolescenten worden geregistreerd om zo de kwaliteit van de behandeling 
te kunnen controleren. Daarnaast registreert de SKION gegevens van alle kinderen in 
Nederland met kanker, beenmergfalen of goedaardige hersentumoren. Dit is een centrale 
registratie die voor wetenschappenlijke doeleinden gebruikt wordt. Alle gegevens in deze 
registratie zijn gecodeerd en niet herleidbaar tot uw kind. Deze basisregistratie wordt ook 
gebruikt voor opvolging van de ziekte van uw kind op langere termijn.  
 
Tevens willen we U – in vervolg op de basisregistratie bij SKION – vragen of U  
toestemming wilt geven voor anoniem gebruik van gegevens en opslag van 
restmateriaal van diagnostisch onderzoek. 
 
Zoals U inmiddels weet is Fanconi anemie een aangeboren, erfelijke ziekte die kan leiden tot 
een aantal problemen. SKION is betrokken bij Fanconi anemie omdat er een verhoogd risico 
op beenmergaandoeningen is. Enerzijds kan het beenmerg onvoldoende bloed gaan 
produceren, anderzijds kan er kwaadaardige ontaarding van de bloedaanmaak ontstaan. In het 
geval van verminderde aanmaak kan dit voor elk van de 3 in het beenmerg geproduceerde 
celtypes optreden: erytrocyten (rode bloedcellen): een tekort hiervan leidt tot bloedarmoede 
hetgeen zich meestal uit als bleekheid, verhoogde vermoeidheid en verminderd 
inspanningsvermogen. 
Bij een tekort aan trombocyten (bloedplaatjes) kan er een verhoogde bloedingsneiging (zich 
bijvoorbeeld uitend als blauwe plekken of bloedneuzen) optreden. Het derde celtype zijn de 
witte bloedcellen of leucocyten. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de afweer tegen 
infecties. Bij tekorten kan iemand ongewone of ongewoon heftig verlopende infecties krijgen. 
Bij een teveel aan aanmaak kan er sprake zijn van een kwaadaardige ontaarding, meestal in de 
aanmaak van leucocyten: leukemie. 
Patiënten met Fanconi anemie hebben in het algemeen een verhoogd risico op het krijgen van 
kanker. Ze kunnen zich slecht verdedigen tegen de schadelijke invloeden uit onze 
leefomgeving waar wij allemaal bloot aan staan. Die schadelijke invloeden (zonlicht, licht, 
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giftige stoffen) beschadigen ons DNA. Ons lichaam is doorgaans in staat die DNA schade te 
repareren. Bij Fanconi anemie patiënten werkt dit onvoldoende. 
Als zich beenmerguitval voordoet en liefst ook vóór het optreden van leukemie kan een 
stamceltransplantatie (vroeger meestal aangeduid als beenmergtransplantatie) het 
beenmergprobleem oplossen. Het voert te ver om in dit kader alle voor- en nadelen van 
stamceltransplantatie te bespreken, raadpleegt U hiervoor Uw behandelend arts. 
 
Er zijn nog veel vragen rond Fanconi anemie. Dit komt o.a. doordat het een tamelijk zeldzame 
ziekte is. Daarnaast zijn er verschillende genetische defekten beschreven die allemaal tot 
Fanconi anemie leiden. Mogelijk zijn die verschillende defekten niet helemaal gelijk  voor 
wat betreft de problemen die ze veroorzaken voor patiënten. 
 
Wij willen graag een bijdrage leveren aan de optimale behandeling van Fanconi anemie en 
tegelijkertijd de kans aangrijpen om meer te leren over het beloop van de ziekte. Daarom 
vragen wij Uw toestemming om de verkregen gegevens geanonimiseerd op te slaan in een 
gegevensbestand bij de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).  
Omdat we nog onvoldoende weten van het beloop van beenmergproblemen bij Fanconi 
anemie patiënten stellen wij in deze richtlijn voor om hier in principe jaarlijks onderzoek naar 
te doen. Naast algemeen gebruikelijke technieken zoals het beoordelen van het beenmerg 
onder een microscoop willen we ook geavanceerder onderzoek doen naar vroege tekenen van 
problemen bij de bloedaanmaak. Als van dit onderzoek materiaal overblijft willen wij U 
vragen het op te mogen slaan in de celbank van de SKION. Als er over enkele jaren 
voldoende materiaal is van een grotere groep kinderen stelt deze celbank onderzoekers in de 
gelegenheid met nieuwe technieken onderzoek te doen naar de oorzaken van 
beenmergproblemen bij Fanconi anemie.  
Extra afnames van bijvoorbeeld bloed of beenmerg, uitsluitend bedoeld voor onderzoek 
moeten altijd apart met U besproken worden en vallen niet onder de reikwijdte van deze 
instemmingsverklaring. 
Als U besluit niet mee te willen werken zal dit de behandeling van Uw kind niet beinvloeden. 
 
Verantwoording en vertrouwelijkheid 
Tot uw kind herleidbare onderzoeksgegevens kunnen door daartoe bevoegde personen 
worden ingezien. Inzage kan nodig zijn om onderzoeksgegevens en –procedures te verifiëren.   
Om hun werk goed te kunnen doen, krijgen zij rechtstreeks inzage in uw medische dossier. 
Zij doen dit altijd met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de 
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
 
Tot uw kind herleidbare onderzoeksgegevens kunnen slechts met uw toestemming gebruikt 
worden voor wetenschappelijk onderzoek.  
Resultaten van onderzoek zullen altijd anoniem verwerkt worden; de naam van uw kind zal er 
niet bij vermeld worden. 
 
Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zullen in de toekomst in het kader van 
internationaal onderzoek wellicht ook uitgewisseld worden met onderzoekers buiten Europa. 
Dit zijn altijd onderzoekers in landen die schriftelijk hebben verklaard even zorgvuldig en 
vertrouwelijk met de gegevens om te gaan als in Nederland gebeurt. 
 
 
Ondergetekende, behandelend arts van ………………………. 
heeft met de ouders doel en reikwijdte van deze instemmingsverklaring besproken, 
 
Naam………….  Datum:   ..  / ..  /    …….      Plaats: …………………….. 



SKION Fanconi Anemie, versie 09- 2007 

 47

 
Voor patiënten in de kinderleeftijd, ouder dan 12 jaar en adolescenten. 
 
Bij jou is vastgesteld dat je Fanconi anemie hebt. De dokter heeft al vaak met jou en je ouders 
over deze ziekte gesproken. Die gesprekken willen we niet in deze brief herhalen of 
samenvatten. Deze tekst is bedoeld om je uit te leggen waarom de Stichting Kinderoncologie 
Nederland (SKION) betrokken is bij patiënten met Fanconi anemie. 
 
SKION is in Nederland actief om alle gegevens van kinderen met ernstige bloed- en 
beenmergziekten te verzamelen. Vaak gaat het hierbij om kinderen met leukemie, een vorm 
van bloedkanker. SKION probeert alle gegevens van deze kinderen en jongeren bij elkaar te 
brengen om te leren hoe hun behandeling verbeterd kan worden. Er zijn ook andere, min of 
meer ernstig verlopende bloedziekten. Van sommige van die ziekten weten we nog niet 
precies hoe ze verlopen. Vaak is dat omdat ze zo zeldzaam zijn. Het is dan extra belangrijk 
om alle gegevens te blijven verzamelen. 
Fanconi anemie is een zeldzame bloedziekte die ook in andere organen problemen kan geven. 
Per jaar wordt deze ziekte in Nederland vastgesteld bij een handjevol kinderen. Een deel van 
die kinderen krijgt in de loop van de eerste 20 jaar van hun leven leukemie. We kunnen nu 
nog niet precies voorspellen wie dat zijn. Ook zijn er kinderen die andere problemen met de 
bloedaanmaak krijgen. Je kunt dan bijvoorbeeld erg moe worden, of veel bloedneuzen 
krijgen. 
Dokters hebben nog veel vragen over Fanconi anemie. Om die reden vragen we jou en je 
ouders of we je gegevens mogen vastleggen. SKION heeft een aantal deskundige dokters 
gevraagd een richtlijn op te stellen voor de behandeling en het vervolgen van patiënten met 
Fanconi anemie. In die richtlijn staat ook het advies om in principe jaarlijks 
beenmergonderzoek te doen. We kunnen dan vervolgen hoe gezond of ziek jouw beenmerg is. 
Hopelijk helpt ons dat beter te begrijpen wie er uiteindelijk beenmergproblemen krijgt. Als er 
beenmerg overblijft van dit onderzoek vragen we jou en je ouders / verzorgers om dat op te 
mogen slaan. Over een aantal jaar hebben we dan een aantal beenmerg-afnames van een 
grotere groep mensen met Fanconi anemie. Onderzoekers kunnen dan kijken of er nieuwe 
mogelijkheden zijn om de ziekte en het beloop beter te begrijpen.  
Als er voor een onderzoek gevraagd zou worden om extra beenmerg- of bloedafnames te 
doen, moet dit altijd afzonderlijk met je ouders en jou besproken worden. Deze toestemming 
geldt alleen voor materiaal dat overblijft van medisch noodzakelijk geacht onderzoek. 
 
Als de gegevens van het ziektebeloop bij jou ergens gerapporteerd of gebruikt worden zal dat 
altijd anoniem zijn, dat wil zeggen: niemand kan zien dat het om jou gaat. Je naam en 
geboortedatum worden daarom altijd weggelaten. 
 
Ik,                       geboren    /     /       heb de informatie die in deze brief besproken wordt 
doorgenomen met mijn dokter en mijn ouders. Ik heb vragen kunnen stellen en heb de tekst 
begrepen. Ik geef toestemming om mijn gegevens en restmateriaal te gebruiken voor 
onderzoek, 
 
 
 
 
Naam patiënt   Datum 
 
 
 
Naam arts 
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Voor volwassenen met Fanconi anemie. 
 
Bij U is de diagnose Fanconi anemie gesteld. Uw behandelend arts heeft U al  
uitgebreid verteld wat deze diagnose inhoudt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. 
Het is niet de bedoeling van deze brief om die gesprekken te vervangen. Wij willen U 
hier uitleggen wat de rol van de Stichting Kinderoncologie Nederland en de door haar 
uitgegeven behandelrichtlijn is.  
 
De SKION (Stichting KinderOncologie Nederland) is een landelijk samenwerkingsverband 
van alle Nederlandse kinderartsen en andere hulpverleners, die gespecialiseerd zijn in 
onderzoek en behandeling van kinderen met kanker of aandoeningen die kunnen leiden tot 
een vorm van kanker. De activiteiten van de SKION betreffen kinderen en adolescenten in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar. De SKION is een door de zorgverzekeraars erkend instituut in de 
gezondheidszorg en stelt zich ten doel: 
• Optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker en 

voorstadia daarvan 
• Bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de kinder- en 

adolescenten leeftijd. 
De SKION heeft een centraal bureau waar gegevens over de ziekte en behandeling van deze 
groep kinderen en adolescenten worden geregistreerd om zo de kwaliteit van de behandeling 
te kunnen controleren. Daarnaast registreert de SKION gegevens van alle kinderen in 
Nederland met kanker, beenmergfalen of goedaardige hersentumoren. Dit is een centrale 
registratie die voor wetenschappenlijke doeleinden gebruikt wordt. Alle gegevens in deze 
registratie zijn gecodeerd en niet herleidbaar tot de patiënt. Deze basisregistratie wordt ook 
gebruikt voor opvolging van uw ziekte op langere termijn. Met name in het geval van Fanconi 
anemie is het van belang de gegevens-registratie ook op volwassen leeftijd voort te zetten.   
 
Tevens willen we U – in vervolg op de basisregistratie bij SKION – vragen of U  
toestemming wilt geven voor anoniem gebruik van gegevens en opslag van 
restmateriaal van diagnostisch onderzoek. 
 
Zoals U inmiddels weet is Fanconi anemie een aangeboren, erfelijke ziekte die kan leiden tot 
een aantal problemen. SKION is betrokken bij Fanconi anemie omdat er een verhoogd risico 
op beenmergaandoeningen is. Enerzijds kan het beenmerg onvoldoende bloed gaan 
produceren, anderzijds kan er kwaadaardige ontaarding van de bloedaanmaak ontstaan. In het 
geval van verminderde aanmaak kan dit voor elk van de 3 in het beenmerg geproduceerde 
celtypes optreden: erytrocyten (rode bloedcellen): een tekort hiervan leidt tot bloedarmoede 
hetgeen zich meestal uit als bleekheid, verhoogde vermoeidheid en verminderd 
inspanningsvermogen. 
Bij een tekort aan trombocyten (bloedplaatjes) kan er een verhoogde bloedingsneiging (zich 
bijvoorbeeld uitend als blauwe plekken of bloedneuzen) optreden. Het derde celtype zijn de 
witte bloedcellen of leucocyten. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de afweer tegen 
infecties. Bij tekorten kan iemand ongewone of ongewoon heftig verlopende infecties krijgen. 
Bij een teveel aan aanmaak kan er sprake zijn van een kwaadaardige ontaarding, meestal in de 
aanmaak van leucocyten: leukemie. 
Patiënten met Fanconi anemie hebben in het algemeen een verhoogd risico op het krijgen van 
kanker. Ze kunnen zich slecht verdedigen tegen de schadelijke invloeden uit onze 
leefomgeving waar wij allemaal bloot aan staan. Die schadelijke invloeden (zonlicht, licht, 
giftige stoffen) beschadigen ons DNA. Ons lichaam is doorgaans in staat die DNA schade te 
repareren. Bij Fanconi anemie patiënten werkt dit onvoldoende. 
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Als zich beenmerguitval voordoet en liefst ook vóór het optreden van leukemie kan een 
stamceltransplantatie (vroeger meestal aangeduid als beenmergtransplantatie) het 
beenmergprobleem oplossen. Het voert te ver om in dit kader alle voor- en nadelen van 
stamceltransplantatie te bespreken, raadpleegt U hiervoor Uw behandelend arts. 
 
Er zijn nog veel vragen rond Fanconi anemie. Dit komt o.a. doordat het een tamelijk zeldzame 
ziekte is. Daarnaast zijn er verschillende genetische defekten beschreven die allemaal tot 
Fanconi anemie leiden. Mogelijk zijn die verschillende defekten niet helemaal gelijk  voor 
wat betreft de problemen die ze veroorzaken voor patiënten. 
 
Wij willen graag een bijdrage leveren aan de optimale behandeling van Fanconi anemie en 
tegelijkertijd de kans aangrijpen om meer te leren over het beloop van de ziekte. Daarom 
vragen wij Uw toestemming om de verkregen gegevens geanonimiseerd op te slaan in een 
gegevensbestand bij de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).  
Omdat we nog onvoldoende weten van het beloop van beenmergproblemen bij Fanconi 
anemie patiënten stellen wij in deze richtlijn voor om hier in principe jaarlijks onderzoek naar 
te doen. Naast algemeen gebruikelijke technieken zoals het beoordelen van het beenmerg 
onder een microscoop willen we ook geavanceerder onderzoek doen naar vroege tekenen van 
problemen bij de bloedaanmaak. Als van dit onderzoek materiaal overblijft willen wij U 
vragen het op te mogen slaan in de celbank van de SKION. Als er over enkele jaren 
voldoende materiaal is van een grotere groep patiënten stelt deze celbank onderzoekers in de 
gelegenheid met nieuwe technieken onderzoek te doen naar de oorzaken van 
beenmergproblemen bij Fanconi anemie. Extra afnames, uitsluitend bedoeld voor onderzoek 
moeten altijd apart met U besproken worden en valt niet onder de reikwijdte van deze 
instemmingsverklaring. 
Als U besluit niet mee te willen werken zal dit de behandeling niet beinvloeden. 
 
Verantwoording en vertrouwelijkheid 
Tot u herleidbare onderzoeksgegevens kunnen door daartoe bevoegde personen worden 
ingezien. Inzage kan nodig zijn om onderzoeksgegevens en –procedures te verifiëren.   
Om hun werk goed te kunnen doen, krijgen zij rechtstreeks inzage in uw medische dossier. 
Zij doen dit altijd met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de 
Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
 
Tot u herleidbare onderzoeksgegevens kunnen slechts met uw toestemming gebruikt worden 
voor wetenschappelijk onderzoek.  
Resultaten van onderzoek zullen altijd anoniem verwerkt worden; uw naam zal er niet bij 
vermeld worden. 
 
Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zullen in de toekomst in het kader van 
internationaal onderzoek wellicht ook uitgewisseld worden met onderzoekers buiten Europa. 
Dit zijn altijd onderzoekers in landen die schriftelijk hebben verklaard even zorgvuldig en 
vertrouwelijk met de gegevens om te gaan als in Nederland gebeurt. 
 
 
Ondergetekende, behandelend arts van ………………………. 
heeft doel en reikwijdte van deze instemmingsverklaring besproken, 
 
Naam………….  Datum:   ..  / ..  /    …….      Plaats: …………………….. 
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TOESTEMMINGSFORMULIER 

(Informed Consent) 
 

behorende bij wetenschappelijk onderzoek door SKION 
 
Door dit toestemmingsformulier te tekenen verklaar ik het volgende: 
• Ik ben goed geïnformeerd door de behandelend arts of een deskundige vervanger. 
• Ik heb de informatie goed begrepen. 
• Ik heb begrepen dat ik of mijn wettelijke vertegenwoordiger door de onderzoeker op tijd 

op de hoogte wordt gesteld als er nieuwe informatie beschikbaar komt die van belang is. 
• Mijn gegevens/ De gegevens van mijn kind worden behandeld volgens de Wet 

bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet inzake de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO). 

• Ik heb begrepen dat toestemming om mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek te 
gebruiken geheel vrijwillig is en dat ik te allen tijde deze toestemming kan intrekken, 
zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn verdere behandeling/de verdere behandeling van 
mijn kind. 

 
Ik heb/ Mijn kind heeft goed nota genomen van alle andere punten uit de 
patiënteninformatiebrief. 
 
Ik geef toestemming dat gegevens over de behandeling van mij/mijn kind geanonimiseerd 
worden opgeslagen en verwerkt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.  
 
Ik geef wel / geen* toestemming voor geanonimiseerd gebruik van restmateriaal van 
diagnostisch onderzoek voor wetenschappelijke doeleinden. 
 
Naam  patiënt  Geboortedatum Handtekening Datum  
        (indien kind >12 jr) (indien kind >12 jr) 
 
…………….……… ………..……… …………..…………..   .…………………… 
 
Naam  ouder/voogd    Handtekening  Datum  
 
……………………..    ………..……………..   ………..…………... 
 
Naam  ouder/voogd    Handtekening  Datum  
 
………………………..   ………..…………….. ………..…………… 
 
Als onderzoeker van dit onderzoek verklaar ik dat ik bovengenoemde deelnemer heb 
uitgelegd wat het onderzoek inhoudt en dat ik borg sta voor de vertrouwelijke omgang met 
zijn / haar gegevens. 
Naam onderzoeker    Handtekening Datum  
 
……………………………..   ………..…………….. .……………………. 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Opgesteld door SKION taakgroep Supportive care 

bestaande uit WJE Tissing, WA Kamps, MD vd Wetering, AYN Schouten-van Meeteren 

 

Inleiding 

De behandeling van maligniteiten vergt een aantal maatregelen in de ondersteunende behandeling. 

Deze worden ingegeven door de betreffende medicatie, de toedieningsweg, toedieningsperiode en de 

dosering. Bij radiotherapeutische behandeling zijn het bestralingveld, volume, de dosis en de 

fractionering bepalend voor de noodzakelijke ondersteunende therapie. De basale preventieve 

ondersteunende maatregelen treft u navolgend aan. 

 

Een deel van de maatregelen is niet gerelateerd aan een specifiek onderdeel van de 

behandeling maarmaar geldt als ondersteunend in algemene zin. Deze zijn het laatste 

onderdeel van deze paragraaf. 
 

Uiteraard bestaat een breed spectrum aan bijwerkingen en complicaties van elk betreffend 

medicament. Deze zijn onder andere terug te vinden in het Farmacotherapeutisch Kompas en 

kinderoncologische handboeken. Overigens wordt verwezen naar het werkboek “Ondersteunende 

behandeling in de kinderoncologie”, onder redactie van W.A. Kamps, M.C. Naafs-Wilstra, A.Y.N. 

Schouten-van Meeteren en W.J.E. Tissing, eindredactie C.M.F. Kneepkens. 

 
 
Voor wat betreft de supportive care van de patiënt met Fanconi Anaemie kunnen 2 fases 

onderscheiden worden: 

a- de supportive care m.b.t. de medicatie ingesteld i.v.m. het beenmergfalen. 

b- De “overige” supportive care, m.b.t. het verhoogde risico van dergelijke patiënten op bijv. 

congenitale afwijkingen, het verhoogde risico op maligniteiten en de endocrinologische 

afwijkingen. 

In het kader van de supportive care van het Fanconi anaemie behandel protocol zal hier vooral het 1e 

aspect aan de aan de orde komen. 
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Bijwerkingen van de medicatie als voorgesteld in het behandel protocol 

 
G-CSF  

Botpijnen   paracetamol 

 

Koorts    cave maskeren temperatuursverhoging bij paracetamol 

 
Androgenen 
Vervroegde puberteit masculinisatie, Groei-spurt met premature sluiting 

groeischijven, Gedragsverandering 
 
 
Levertoxiciteit controle leverfuncties en bij langdurig gebruik regelmatig 

echografie van de lever gezien de kans op het ontwikkelen van 
adenomen, hepatomen of hepatocellulair carcinomen. 

 
Hypertensie   bloeddruk controle 
 
 
Algemene maatregelen 
Emesis   indien 5 HT3 antagonist ontoereikend is, overweeg dexamethason  

10 mg/m2 in 3 dd en toevoeging van lorazepam 

 

Pneumocysitis infektie cotrimoxazol profylaxe 3 dagen/week, 3/15 mg/kg 1dd gift op 3 

aaneengesloten dagen 

 

Transfusies bestraalde bloedtransfusieprodukten bij lymfopenie < 500.106/l, tot 6 

maanden na totaal lichaamsbestraling en na Fludarabine 

 

Infertiliteit semenpreservatie igv beenmergtransplantatie,  
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Neutropenie en koorts start breed spectrum antibiotica indien de temperatuur een aantal uur 

achtereen > 38,5 °C is 

 Overweeg een hydrocortison stress schema indien de patiënt veel steroiden 

heeft gehad in het recente verleden. 

 Overweeg gamma globuline substitutie op geleide van de spiegel 

 

 

 

 

Beenmergtransplantatie na de beenmergtransplantatie zijn aanvullende supportive care maatregelen 

nodig. Deze verschillen per soort transplantaat e.d. en zullen dus per patiënt 

verschillen 

 

Infectie profylaxe  overweeg SDD en schimmel / gist profylaxe gezien de zeer langdurige 

neutropenie. 
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