
14 Aanbevelingen m.b.t. screening en behandeling van osteogene complicaties Osteonecrose 

(ON) / Botdichtheid 

 

14.1 Osteonecrose 

Samenvatting osteonecrose  

 Geen indicatie voor screeningsonderzoek  

 De diagnose osteonecrose dient met behulp van MRI te worden gesteld 

 Oncologische therapie alleen in overleg met de voorzitter van de protocolcommissie 

aanpassen  

 Therapie:  

- gewichts-dragende activiteiten verminderen op geleide van pijn 

- adequate pijnbestrijding  

- behandelopties als bisfosfonaten, lipide-verlagende middelen en anticoagulantia 

kunnen worden overwogen, maar zijn geen “evidence based practise”  

- Terughoudend met chirurgische interventies  

 

Diagnostiek:  

Symptomatische ON wordt gedefinieerd als persisterende pijn in de extremiteiten, niet gerelateerd 

aan recent vincristine gebruik, in combinatie met karakteristieke afwijkingen op magnetic resonance 

imaging (MRI). De ernst van ON kan worden uitgedrukt m.b.v. de National Cancer Institute Common 

Terminology Criteria (NCI criteria). 

 

Screening m.b.v. MRI hoeft niet op routine basis te gebeuren. Extra alertheid op de aanwezigheid van 

klinische symptomen van ON dient geboden te worden bij de aanwezigheid van de volgende 

risicofactoren:  

- Leeftijd > 10 jaar  

- Vrouwelijk geslacht  

- MRG/HRG i.v.m. hogere cumulatieve dosis corticosteroïden 

 

Indien er op basis van klinische symptomen (pijn, verminderde gewrichtsmobiliteit, mank lopen) aan 

ON wordt gedacht, verdient het de voorkeur om een MRI te maken boven een conventionele 

röntgenfoto, aangezien de karakteristieke guirlandeachtige afwijkingen op MRI eerder zichtbaar zijn 

dan op conventionele röntgenfoto’s (sensitiviteit MRI is +/- 90%). 

 

Aanpassingen antileukemische therapie  

Indien er sprake is van NCI stadium 3-4, kunnen aanpassingen van het oncologische 

behandelprotocol worden overwogen. De mogelijke therapie aanpassingen zijn afhankelijk van de 

protocolfase waarin de patiënt zich bevindt, en dienen alleen in overleg met de voorzitter van de 

protocol-commissie te gebeuren. De volgende aanpassingen kunnen stapsgewijs worden overwogen:  

- verlagen van de dosis corticosteroïden  

- dexamethason vervangen door prednison (vermenigvuldigen met factor 6,67) 

- stoppen corticosteroïden.  

 

Behandelopties:  

Conservatieve, niet-operatieve, behandeling heeft de voorkeur:  

 Gewichts-dragende activiteiten worden zoveel mogelijk afgeraden (eventueel gebruik van krukken 

of rolstoel), op geleide van pijn.  

 Effectieve pijnbestrijding is essentieel. Advies: 1. paracetamol, 2. NSAID (let op interactie met 

bisfosfonaten indien van toepassing), 3. tramadol, 4. morfine preparaten.  

 Indien er sprake is van NCI stadium 3-4 (appendix 1), kunnen bisfosfonaten (zie dosering onder 

“Behandelopties osteoporose”),  lipide-verlagende middelen (statines), anticoagulantia,shock-wave 



en electromagnetische stimulatie worden overwogen. Deze behandelopties zijn nog geen 

“evidence-based practise” voor de behandeling van kinderen met ALL.  

 Chirurgische interventies worden afgeraden aangezien symptomen van ON grotendeels reversibel 

lijken te zijn. Chirurgie dient alleen bij NCI stadium 4 te worden overwogen en moet op deze 

leeftijd zo lang mogelijk worden uitgesteld i.v.m. het risico op stressfracturen door repetitieve 

belasting, het ontstaan van beenlengte verschillen en implantaat falen. Operatieve mogelijkheden 

zijn o.a. core decompression, bone grafting, osteotomie, en totale gewrichtsvervanging.  

 

14.2 Botdichtheid (BMD) en fracturen 

Samenvatting 

 Geen indicatie voor routinematig DXA onderzoek  

 Goede calcium en vitamine D intake garanderen 

 Oncologische therapie wordt in principe niet aangepast (altijd overleg met de voorzitter van de 

protocol commissie) 

 Therapie: bisfosfonaten 

 

Diagnostiek:  

Fracturen worden met behulp van conventionele röntgengrafie gediagnosticeerd.  

Screening van de BMD dient niet op routine basis te gebeuren. De diagnose osteoporose in kinderen 

wordt gesteld op basis van de aanwezigheid van klinisch significante fracturen in de voorgeschiedenis 

in combinatie met een lage BMD (official positions of the International Society for Clinical 

Densitometry (ISCD)). 

 

We spreken van een klinisch significante voorgeschiedenis voor fracturen indien één of meer van de 

volgende criteria aanwezig zijn:  

- fractuur van de lange pijpbeenderen van de onderste extremiteiten,  

- wervelinzakking,  

- ≥ 2 fracturen tijdens de behandeling,  

- fracturen die ontstaan zonder een voorafgaand trauma.  

 

Aanwezigheid van 1 of meer van deze criteria is indicatie voor aanvullend onderzoek naar de BMD. 

Bij voorkeur dient de BMD te worden onderzocht door middel van dual energy X-ray absorptiometry 

(DXA), de gouden standaard voor BMD metingen. Bij kinderen wordt geadviseerd een DXA scan van 

de lumbale wervelkolom en van het gehele lichaam te maken, omdat dit de meest accurate en 

reproduceerbare scan-plaatsen zijn. We spreken van een lage BMD indien de BMD Z-score ≤ - 1 

SDS is (=osteopenie, osteoporose < -2 SDS). Het is niet zinvol om kinderen ≤3 jaar een DXA scan te 

laten ondergaan, omdat er voor deze jonge kinderen geen referentiewaarden beschikbaar zijn. Het 

minimum tijdsinterval voor het herhalen van een BMD meting om de behandeling te evalueren is zes 

maanden. 

 

Preventie  

- Adequaat calcium en vitamine D intake is van belang. Vitamine D deficiëntie kan ontstaan door 

malabsorptie, ondervoeding, te weinig blootstelling aan zonlicht, of ten gevolge van lever- of 

nierziekte, welke allen kunnen voorkomen in kinderen met kanker. In een studie onder ALL patiënten 

bleek dat slechts 70% van de patiënten voldoende calcium intake had. Aangezien corticosteroïden de 

intestinale calcium absorptie verminderen en de calcium excretie doen toenemen, is het van belang 

dat ALL patiënten voldoende calcium en vitamine D binnen krijgen. Daarom kunnen dieet adviezen 

t.a.v. calcium en vitamine D intake worden gegeven en wordt calcium en vitamine D suppletie 

geadviseerd (500 mg calcium/dag and 400 IU vitamine D/ dag, Calciumchew-D3).  

- Daarnaast heeft lichamelijk activiteit (en dan voornamelijk “short-burst high-intensity” oefeningen 

zoals springen) mogelijk een gunstig effect op de BMD. Echter het motiveren van patiënten om 

daadwerkelijk dergelijke oefeningen te gaan doen blijkt moeilijk.  



 

Aanpassingen antileukemische therapie  

Osteoporose is in principe geen indicatie voor het aanpassen van de antileukemische therapie (bij 

twijfel altijd overleg met de voorzitter van de protocolcommissie). Het is niet onomstreden aangetoond 

dat dexamethason meer botdichtheidproblemen veroorzaakt dan prednison. 

 

Behandelopties osteoporose  

(significante voorgeschiedenis voor fracturen en BMD <-2 SDS):  

De behandelopties voor osteoporose op de kinderleeftijd zijn beperkt.  

Bisfosfonaten kunnen worden overwogen, hierbij dient altijd vitamine D suppletie te worden gegeven 

ter voorkoming van hypocalciëmie en ter versterking van het effect.  

Bij lage calciuminname is ook calciumsuppletie nodig. Behandeling kan geschieden volgens het 

schema van Glorieux et al.  

 

- Pamidroninezuur i.v.  

< 2 jaar: 0,5 mg/kg/dag gedurende 3 dagen, elke 2 maanden  

2 -3 jaar: 0,75 mg/kg/dag gedurende 3 dagen, elke 3 maanden  

>3 jaar: 1,0 mg/kg/day gedurende 3 dagen, maximale dosis 60 mg/dag, elke 4 maanden  

Eerste cyclus: halve dosering i.v.m. acute fase reactie. Infusie in NaCl 0.9% in 4 uur,  

Alternatieve dosering: 2mg/kg/dg in NaCl 0.9% in 4u, max 90mg/dag, 1x/3 maanden 

Recent is Zoledroninezuur, een nieuwer en sterker bisfosfonaat beschreven, echter hier is nog minder 

ervaring mee. De dosering en werking van orale bisfosfonaten is nog minder goed onderzocht. Wel is 

bekend dat bij kleine kinderen orale bisfosfonaten minder goed worden geabsorbeerd en daarom 

heeft bij deze groep intraveneuze behandeling de voorkeur. Mocht er toch worden gekozen voor orale 

toediening, dan kunnen de volgende doseringsschema’s worden aangehouden: 

 

Leeftijd > 4 yrs:  

- Risedronate (Actonel) p.o.:   

volwassenen: 5 mg/dag of 35 mg/ week  

< 40 kg: 15 mg/week  

> 40 kg: 30-35 mg/week  

Alternatieve dosering; wekelijks 2 mg/kg, max 70 mg/week 

- Alendronate (Fosamax) p.o.:  

volwassenen 10 mg/ dag of 70 mg/week  

(1-2 mg/kg/week, max. 70 mg/week)  

< 30 kg: 35-40 mg/week  

> 30 kg 70 mg/week 

De juiste keuze van middel en dosering voor de betreffende patiënt dient in overleg met de lokale 

kinderendocrinoloog te worden vastgesteld. Bisfosfonaten lijken BMD te verhogen, maar het effect op 

het fractuurrisico is onzeker. Tot op heden is het gebruik van bisfosfonaten in kinderen met ALL en 

osteoporose enkel in kleine studies/ case reports beschreven en gerandomiseerde studies ontbreken. 

Het is discutabel of bisfosfonaten gegeven kunnen worden aan meisjes in de geslachtsrijpe leeftijd, 

i.v.m. de lange halfwaardetijd van bisfosfonaten in het skelet en de onzekerheid over de evt. 

teratogene effecten van bifosfonaten. Daarnaast is alertheid geboden ten aanzien van het risico op 

osteonecrose van de kaak (≠ osteonecrose), hoewel deze aandoening alleen bij volwassenen is 

beschreven. 


