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VALORISATIE

In onze studies heeft de focus gelegen op het verbeteren van de stadiering van 

patiënten met cervixcarcinoom en het herkennen van patiënten met een incomplete 

reactie op chemoradiatie behandeling. De potentiële maatschappelijke en financiële 

waarden zullen in dit hoofdstuk uitgelicht worden.

DE IMPACT VAN VERBETERING VAN DE STADIËRING

In het vroeg stadium cervixcarcinoom kan een scala aan behandelingen worden 

aangeboden met bij elke behandeling specifieke voor en nadelen. Het stadium van de 

ziekte is in de regel leidend voor de te kiezen strategie, derhalve is correcte stadiëring 

essentieel. Dit is niet eenvoudig: het verschil tussen wel (stadium IIB) of geen (stadium 

I/IIA) parametrium invasie is niet altijd goed vast te stellen. Patiënten met parametrium 

invasie vastgesteld na chirurgie wordt geadviseerd om additioneel (chemo)radiatie te 

ondergaan om de kans op terugkeer van ziekte te verkleinen. Echter deze additionele 

(chemo)radiatie gaat gepaard met een hoger complicatierisico en meer bijwerkingen 

in vergelijking met patiënte die primair (chemo)radiotherapie hebben gekregen bij 

preoperatief vastgestelde parametrium invasie. Derhalve is het van belang dat de 

stadiering voor de operatie klopt. In het eerste gedeelte van het proefschrift hebben 

wij ons dan ook gericht op preoperatief accuraat voorspellen van parametrium invasie.

In hoofdstuk 2 laten wij zien dat in vergelijking met standaard MRI met de gefuseerde 

diffusie gewogen MRI gemiddeld 31% vaker parametrium invasie wordt gevisualiseerd. 

Aangezien het voorkomen van parametrium invasie in onze populatie 12% is, zal 

over de gehele populatie 3,7% (31% van 12,3%) minder onverwachte postoperatieve 

parametrium invasie worden gezien. Dit omdat voor 3,7% zal gekozen worden voor 

primaire chemoradiatie als therapie zonder voorafgaande radicale uterusextirpatie. De 

integratie van de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde gefuseerde diffusie gewogen MRI 

voor de stadiëring van baarmoederhalskanker, zou een jaarlijkse kostenbesparing van 

grof berekend 150.000 euro kunnen opleveren.1 Hierbij is geen rekening gehouden 

met de indirecte medische kosten, directe niet-medische kosten en het toegenomen 

complicatierisico gerekend. Met betrekking tot het complicatierisico wordt een toename 

van 27% gerapporteerd indien primaire radiotherapie vergeleken wordt met chirurgie 

waarna aanvullende radiotherapie. Dit verschil wordt voornamelijk toegeschreven 

1 Kosten radicale uterus extirpatie: 8000-10000 euro. Per patiënt met een laag stadium cervix carcinoom 
kostenbesparing van 333 euro (3,7% x 9000 euro). In 2019 waren er ongeveer 455 nieuwe gevallen van laag 
stadium baarmoederhalskanker. De totale kostenbesparing zou dan uitkomen op ongeveer 151.500 euro voor 
de totale populatie.
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VERDERE MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN DE VERBETERING VAN DE 

STADIËRING

In hoofdstuk 3 tonen wij de mogelijkheden van de gemiddelde Apparent Diffusion 

Coëfficiënt (ADC) gemeten op de preoperatieve MRI voor het voorspellen van 

parametrium invasie en lymfekliermetastasen. De integratie van meerdere risicofactoren 

zoals ADC voor het voorspellen van parametrium invasie, lymfekliermetastasen en de 

noodzaak tot additionele (chemo)radiatie na chirurgie lijkt onvermijdelijk. Toekomstige 

onderzoeken zouden de in hoofdstuk 2 en 3 opgedane kennis kunnen integreren met 

bekende individuele risicofactoren om tot een model te komen. Idealiter is dit een 

dynamisch model waarbij bijvoorbeeld ‘machine based learning’ en/of ‘radiomics’ 

worden gecombineerd met bekende risicofactoren. Individuele risico inschattingen 

zullen de gynaecoloog-oncoloog helpen om samen met de patiënt de optimale 

behandelstrategie te kiezen; het vermijden van chemoradiatie na chirurgie zonder 

patiënten onnodig een operatie te ontzeggen. Binnen deze toekomstvisie zullen 

patiënten-preferentie en kosten-baten studies onmisbaar zijn. 

DE (POTENTIËLE) IMPACT VAN HET VOORSPELLEN VAN HET PERSISTEREN VAN 

CERVIXCARCINOOM NA CHEMORADIATIE

In het 2e deel van het proefschrift probeerden we met diverse beeldvormende 

technieken lokaal persisteren van de ziekte aan te tonen zonder patiënten onnodig 

ongerust te maken. Indien onze prospectieve cohortonderzoeken dit bevestigen, zijn 

wij beter in staat om patiënten met restziekte te onderscheiden van patiënten met een 

complete reactie op de chemoradiatie doormiddel van volume metingen, MRI-criteria 

en PET-MR onderzoeken. 

Meerdere studies hebben aangetoond dat het verrichten van chirurgie in een niet 

geselecteerde populatie enkele weken na radiotherapie niet resulteert in een toename 

van survival, ondanks een toename van de morbiditeit tot 25%. Derhalve wordt door 

experts en richtlijnen geadviseerd om 2-3 maanden na chemoradiatie onderzoek en/

of beeldvorming te verrichten om de patiënten met significante lokale resttumor op te 

sporen.(9) Patiënten met (geïsoleerde) resttumor krijgen radicale chirurgie aangeboden, 

zijnde de enige kans op langdurige overleving (30-40%). Het is echter van cruciaal 

belang dat een test een hoge mate van accuratesse heeft om zo min mogelijk fout-

positieven patiënten te opereren; radicale chirurgie na radiotherapie gaat gepaard met 

ernstige morbiditeit (tot 50%) en mortaliteit (tot 2%).(10)

 

Hopelijk kunnen we in de toekomst de patiënten selecteren die baat hebben bij 

aanvullende chirurgische therapie met als gevolg een toename in overleving. In onze 

aan een toename van hydronefrose (5 versus 10%) en van oedeem in de onderste 

extremiteit (0,6 versus 11,1%).(1) Toename van oedeem resulteert in een afname van fysiek 

welbevinden, kwaliteit van leven en een toename van (revalidatie)kosten.(2, 3) 

Hoewel niet statistisch significant bewezen, wordt ook verwacht dat met diffusie 

gewogen MRI de specificiteit zal toenemen. In andere cohortstudies (specificiteit: 85-

86%) wordt een toename van de specificiteit met 9-14% gezien, overeenkomend met 

de door ons geobserveerde toename van 7-9%.(4, 5) De toename in specificiteit zorgt 

ervoor dat patiënten niet ten onrechte worden gealloceerd naar chemoradiatie. Een 

buitenlandse studie laat reeds zien dat in de groep zonder nabehandeling chirurgie te 

prefereren is vanuit een sociaal en financieel oogpunt.(6) Een Nederlandse studie kon 

geen verschil in kwaliteit van leven aantonen maar suggereert wel een beter sociaal, 

seksueel en fysiek welbevinden in de chirurgie versus de chemoradiatie groep.(7) 

Een kosteneffectiviteit studie in patiënten met een FIGO IB cervixcarcinoom laat zien 

dat chirurgie duurder is in vergelijking met (chemo)radiatie therapie ten faveure van 

een toename in de kwaliteit van leven. De extra kosten voor 1 extra ‘quality-adjusted 

life year’ (QALY) bedragen 400 €.(6) Het financiële en sociale voordeel gold echter alleen 

voor de groep patiënten die na chirurgie geen aanvullende behandeling nodig hadden. 

Dit onderstreept het belang van een correcte stadiëring; voorkomen van patiënten die 

onnodig een operatie ontzegd wordt, zonder dat patiënten additionele therapie nodig 

hebben na chirurgie.

Kortom, de verwachting is dat de integratie van diffusie gewogen MRI in de dagelijkse 

praktijk een financieel voordeel zal opleveren met een afname van morbiditeit voor de 

patiënt. 

Voortbordurend op de wens om morbiditeit te minimaliseren, tracht de SHAPE-trial 

minder radicale chirurgie uit te voeren in laag-risicopatiënten; simpele uterusextirpatie 

in plaats van radicale uterusextirpatie.(8) Indien oncologische veiligheid wordt 

aangetoond zouden analoog aan deze studie onze resultaten gebruikt kunnen worden 

om meer patiënten te selecteren voor minder radicale chirurgie. Om zo een betere 

situatie voor de patiënt te creëren. Daarnaast is een simpele hysterectomie versus een 

radicale uterusextirpatie een financieel gezien meer aantrekkelijke oplossing met een 

kortere operatieduur, opnameduur en een sneller postoperatief herstel. 
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lijkt diffusie gewogen MRI wel de moeite waard om in de toekomst te onderzoeken.
(14) Daarnaast wordt verwacht dat toekomstige ontwikkelingen zoals ‘machine based 

learning’ en ‘radiomics’ de mogelijkheden en nauwkeurigheid van de beeldvormende 

technieken naar een hoger niveau zullen tillen. 

Ten slotte zal toekomstig onderzoek ook moeten kijken naar mogelijkheden om tijdens 

de therapie al voorspellingen te doen over het persisteren van de ziekte. Op basis 

van onze bevindingen in hoofdstuk 5 en recente literatuur, lijkt het de moeite waard 

om tijdens de therapie al dosisaanpassingen door te voeren.(13) Vervolgstudies kunnen 

onderzoeken of het mogelijk is om tijdens de therapie te kiezen voor individualisatie van 

de beoogde dosis radiotherapie. Patiënten met een vermoeden op een slechte lokale 

respons zouden een hogere dosis kunnen krijgen met als gevolg een betere lokale 

controle maar ook met een toename van complicaties. Op basis van retrospectieve 

data zou een verhoging van de radiotherapiedosis met 5 gray bij patiënten met een 

slechte response (25% volume reductie bij de eerste brachytherapie) kunnen zorgen 

voor een toename van 10% in lokale controle.(13) Theoretisch gezien zou bij patiënten 

met een zeer goede initiële response juist de dosis verlaagd kunnen worden om het 

risico op complicaties te verminderen, dit zal echter nog prospectief onderzocht 

moeten worden.(13)

CONCLUSIE

Dit proefschrift ondersteunt de integratie van diffusie gewogen MRI voor de 

beoordeling van parametrium invasie bij het cervixcarcinoom. Daarnaast suggereren 

onze data het gebruik van ADC om de voorspelling van parametrium invasie verder te 

optimaliseren. Ten aanzien van het aantonen dan wel uitsluiten van lokale rest ziekte 

na chemoradiatie lijken volume metingen tijdens de radiotherapie, MRI-criteria en de 

toevoeging van PET veelbelovend. 

De kennis die is opgedaan zal verder moeten worden uitgebreid, zodat de bevindingen 

daadwerkelijk invloed kunnen hebben op maatschappelijke en financiële domeinen, 

maar vooral de zorg voor de individuele patiënt kunnen verbeteren. 

onderzoeken ligt de focus op het optimaliseren van de analyse van de beeldvormende 

technieken. Dit betekent echter dat er in de toekomst ook onderzoek zal moeten 

plaatsvinden om de kosteneffectiviteit te beoordelen. Het aantal (PET)-MRI ten 

opzichte van de overlevingswinst zal tegen elkaar moeten worden afgewogen. 

In onze studies (hoofdstuk 4 en 5 opgeteld) werden 52 mensen onderzocht, waarvan 

5,8% (3) in aanmerking kwam voor additionele chirurgie in verband met lokale rest 

ziekte. Dit komt overeen met de literatuur (6-7%).(11) Uit eerdere studies weten we dat 

50% van de patiënten profijt heeft van de chirurgie, echter 50% recidiveert ongeacht 

de interventie. Derhalve zal bij 2,7% van de populatie terecht radicale chirurgie 

plaatsvinden als gevolg van de (PET)–MRI. Dientengevolge zal een minimum van 7,2 

QALY’s moeten worden behaald met het gebruik van MRI en een minimum van 12,2 

QALY’s per 100 patiënten met PET-MRI (vanwege de hogere kosten). 2 

Op basis van bovenstaande berekening blijkt de selectie van patiënten opnieuw 

cruciaal. Hoofdstuk 5 laat zien dat een eerste risicobeoordeling kan worden gemaakt 

op basis van reguliere MRI-scans verricht ten tijde van de brachytherapie. Bij 

ongeveer 70% van de populatie is er een aanzienlijke volume regressie te zien ten 

tijde van de eerste brachytherapie scan. Deze patiënten lijken een zeer kleine kans 

te hebben om geïsoleerde lokale rest ziekte te ontwikkelen na therapie; de beperkt 

beschikbare literatuur ondersteunt deze bevinding.(12, 13) Wanneer de prospectieve 

cohort data dit bevestigt, is het te verdedigen om de beeldvorming in de follow-up 

alleen in de resterende hoog-risicogroep te laten plaatsvinden. Op deze manier is 

het waarschijnlijker dat kosteneffectiviteit zal worden bereikt, terwijl tegelijkertijd de 

belastende onderzoeken voor 70% van de populatie worden gereduceerd. 

VERDERE MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN DE VERBETERING VAN 

BEELDVORMING NA CHEMORADIATIE

Op basis van hoofdstuk 6 lijkt de PET-component (ten opzichte van de MRI) een 

toegevoegde waarde te hebben voor het beoordelen van de lokale tumorrespons na 

chemoradiatie. Bovendien zorgt de PET-component voor significante veranderingen 

in het beleid door detectie van simultane metastasen. Hopelijk kunnen toekomstige 

studies deze bevindingen bevestigen. De additionele waarde van diffusie gewogen 

MRI is niet onderzocht in deze pilotstudie. Gebaseerd op een recente andere studie 

2 100x kosten (PET)-MR + 5,8x kosten exenteratieve chirurgie / 20.000* = minimaal aantal benodigde extra 
QALY’s voor kostenefficiëntie. Kosten MRI: 316 euro, kosten PET: 994 euro, kosten chirurgie: 19430 euro. * Voor 
deze berekening werden de kosten per QALY conservatief op ongeveer 20.000 euro per gewonnen levensjaar als 
maatschappelijk verantwoord geacht.(Thokala Pharmacoeconomics 2018)
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