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~600 nieuwe gevallen / jaar (0 - 18 jaar)

Veel tumortypen: de meeste <25 keer/jaar

Tot 2018: 7 verschillende centra

5-jaars overleving ~75 %

Meest frequente doodsoorzaak onder kinderen

Veel late-effecten van behandeling
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Kinderkanker in Nederland



Concentratie van zorg en onderzoek
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Van 7 centra naar 1 centrum

Geen fusie; een complete nieuw ziekenhuis in Utrecht

Nauwe samenwerking met UMC Utrecht / WKZ: 

delen van resources, personeel en faciliteiten



Bouw en inrichting laboratorium

5



6

Bouw en inrichting laboratorium
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Bouw en inrichting laboratorium



Prinses Maxima Centrum
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Eén lab voor tumordiagnostiek

Bloed / beenmerg Weefsel

Cytologie

Flowcytometrie

Moleculair

Cytologie / histologie

Immuunhistochemie

Moleculair

NBL
Lymfomen
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Verschillende type genetische afwijkingen:

- SNVs / indels (e.g. BRAF p.V600E)

- CNVs (e.g. MYCN amplificatie)

- SVs (e.g. BCR-ABL1)

Research ziekenhuis: veel klinische studies

- Behoefte aan snelle implementatie van testen (bijv. NTRK-fusies)

- Tumor mutational Burden (TMB)

- Pharmaco-genetica

- Data delen met pre-klinische research (mits IC is getekend)

Moleculaire diagnostiek



Synergie

Diagnostiek                                                                             Onderzoek

(Moleculaire) data



- Veel verschillende genen (verschillende tumortypen)

- Verschillende type afwijkingen / parameters

- Snel ontwikkelend veld (studies, etc.)

- Research ziekenhuis (data wordt gedeeld met pre-klinische research 

mits IC is getekend)

Moleculaire diagnostiek



- DNA: Whole exome sequencing (exome = eiwit coderende regio’s van het genoom)

- RNA: Transcriptome sequencing (transcriptome = al het RNA dat tot expressie komt)

- Afwijkingen: SNVs, indels, CNVs (‘one size fits all’)

- Tumor Mutational Burden

- Pharmaco-genetica

- …

- SVs (fusies)

- …

Moleculaire diagnostiek



- Optimaliseren van weefselverwerking

- Alles vers verwerken!!!

- Moleculair fixeren (UMCU)

- Vriesweefsel:

- Gecontroleerd invriezen

- Resecties: stansbiopten     geheel voor moleculaire diagnostiek

Pre-analyse



Pre-analyse
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- Optimaliseren van weefselverwerking

- Alles vers verwerken!!!

- Moleculair fixeren (UMCU)

- Vriesweefsel:

- Gecontroleerd invriezen

- Resecties: stansbiopten     geheel voor moleculaire diagnostiek

- Biopten: coupes     fixeren met mol.fix. voor micro-dissectie

- Biopten in de dienst: op medium?

- Co-isolatie van RNA en DNA (verschillende fracties uit hetzelfde weefsel)

Pre-analyse

















- Whole exome sequencing (exome = protein-coding region of the genome)

- ~18,000 genen

- Validatie van ~600 genen (gebaseerd on St-Jude’s en Heidelberg input)

- Initieel~100 diagnostisch relevante genen rapporteren

- Analyse pijplijn rapporteert alleen somatische mutaties, tenzij…

- Data wordt gedeeld (gecodeerd) met research mits biobank IC is getekend

- ‘Toevalsbevindingen’ worden bediscussieerd in een dedicated commissie

Moleculaire diagnostiek: WES



- WES: MedExome (Roche) (human exome with enhanced exon coverage for 

medically relevant genes

- 150 ng DNA input (wordt parallel ook WGS op gedaan -> research)

- Combined Novaseq 6000 run for WES and RNAseq

- MuTect2 pijplijn

- Clinical Ingenuity (Qiagen)

- Output (mean): Tumor: 443x coverage en Normaal: 249x coverage (VAF = 5-10%)

- Kosten: €300-400 per exoom (3 exomen nodig voor 1 pt)

- Per februari 2019 parallel draaien

Moleculaire diagnostiek: WES



- RNAseq: total RNA with ribosomal depletion

- Standerdized library prep for RNAseq: 

- 50 - 300 ng RNA input

- Combined Novaseq 6000 run for WES and RNAseq

- Starfusion pijplijn

- Output: 70-90 mln reads

- Kosten: €300-400 per RNAseq

Moleculaire diagnostiek: RNAseq



RNAseq: paralel draaien

NAB2-STAT6 SS18-SSX2 NPM1-CCDC28A

NUP98-KDM5A FUS-CREB3L2 PAX5-AUTS2

KMT2A-MLLT1 RUNX1-RUNX1T1 SET-NUP214

KMT2A-AFDN BCR-ABL1 KMT2A-ELL

KMT2A-MLLT3 RUNX1-ETV6 KMT2A-ARHGEF12

KMT2A-AFF1 CBFB-MYH11 CCDC88C-PDGFRB

RBM15-MKL1 CBFA2T3-GLIS2 ZMIZ1-ABL1

EWSR1-FLI1 TCF3-FLI1 TFG-ADGRG7

CBFB-MYH11 MN1-BEND2 KIAA1549-BRAF



- Bio-informatica:

- Tumor Mutational Burden

- MSI

- Ig en TCR gene-rearrangements MRD

- Farmacogenetica

- Mutational profiles

- …

- Neuro-onco classifier (en later sarcoma classifier) o.b.v. methylatie arrays

- … (expressie profiling, liquid biopsies, etc.)

Toekomst…
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