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              Samenvatting 

Dit proefschrift werd geschreven  in een periode waarin begrotingstekorten en economi‐

sche crisis het dagelijkse nieuws beheersten. Op alle vlakken moet er bezuinigd worden en 

ook de gezondheidszorg wordt wereldwijd serieus gekort. Huidkanker is een wereldwijde 

epidemie aan het worden en de belangrijkste reden hiervoor is de verandering in het zon‐

negedrag. Mensen doen steeds meer binnenwerk en gaan een of  twee keer per  jaar op 

vakantie waarbij ze langdurig en zonder de huid erop voor te bereiden, blootgesteld wor‐

den  aan  een  grote  hoeveel  UV  straling.  Bovendien  hebben  steeds  meer  gezinnen  een 

zonnebank  in  huis.  Het  is  bekend  dat  UV  blootstelling  in  combinatie  met  huidtype  de 

grootste  risicofactor  is  voor  het  ontwikkelen  van huidkanker.  Van  alle  typen huidkanker 

komt het basaalcelcarcinoom (BCC) het vaakste voor. Het BCC is geen levensbedreigende 

vorm  van  kanker maar  door  de  zeer  hoge  incidentie  en  prevalentie  behoort  het  tot  de 

kankers die de gezondheidszorg het meeste geld kosten. Eén op de vijf à zes Nederlanders 

zal  in de loop van het  leven een BCC ontwikkelen. Een derde van deze patiënten zal bin‐

nen vijf jaar na de diagnose van het eerste BCC, één of meerdere nieuwe BCC’s ontwikke‐

len. Van de drie subtypes van het BCC, neemt de incidentie van het superficiële type het 

snelste toe. Dit type bevindt zich, zoals de naam al doet vermoeden, heel oppervlakkig in 

de  huid  en  het  presenteert  zich  klinisch  als  een  klein  eczeemachtig  plekje.  In  dit  proef‐

schrift wordt speciale aandacht besteed aan het superficiële BCC. Tot op heden is er nog 

geen evidence‐based consensus voor de behandeling van dit type BCC. De laatste jaren is 

wel duidelijk geworden dat niet‐invasieve behandeltechnieken de voorkeur genieten bo‐

ven  chirurgische excisie omdat  ze doorgaans een beter  cosmetisch  resultaat  geven. Van 

alle niet‐invasieve technieken wordt photodynamische therapie (PDT) het vaakste toege‐

past, maar  er  is  geen  enkel  wetenschappelijk  bewijs  dat  het  beter  zou werken  dan  bij‐

voorbeeld imiquimod of 5‐fluorouracil (5‐FU) crème. PDT is een behandeling die, vaak als 

dagbehandeling,  in het ziekenhuis wordt uitgevoerd. Beide crèmes kunnen door de pati‐

ent  zelf  aangebracht  worden  en  nemen  enkele  weken  in  beslag.  Het  is  bekend  dat  de 

kostprijs van beide crèmes lager is dan de prijs voor een PDT behandeling. Als het zo blijkt 

te zijn dat beide crèmes even goed werken als PDT, dan zou het toepassen van deze crè‐

mes i.p.v. PDT een kostenbesparing voor de gezondheidszorg kunnen opleveren. Een extra 

voordeel is dat patiënten voor deze behandeling niet naar een ziekenhuis moeten komen, 

waardoor de praktijk  van de dermatoloog wordt ontlast en er  tijd vrij  komt voor de be‐

handeling van agressievere vormen van huidkanker.  

In  dit  proefschrift  werd  een  antwoord  gegeven  op  de  vraag  welke  van  deze  drie  niet‐

invasieve behandelingsmogelijkheden (i.e. PDT, imiquimod crème of 5‐FU crème) voor het 

superficieel BCC het meest kosteneffectief is.  
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In de  introductie werd getracht de zinvolheid van dit proefschrift te verduidelijken. Voor 

diegene  die  zich  de  moeite  genomen  hebben  om  dit  proefschrift  te  lezen  en  niet  ver‐

trouwd waren met het BCC, biedt dit hoofdstuk een kort overzicht van de incidentie, pa‐

thogenese,  diagnose  en  behandeling  van  de  meest  voorkomend  vorm  van  huidkanker. 

Daarnaast worden de doelstellingen van het proefschrift verduidelijkt.  

 

Het BCC wordt zelden opgenomen in kankerregistraties. Dit heeft vermoedelijk te maken 

met het feit dat het een zeer onschuldige vorm van kanker  is en dat het sterftecijfer bij‐

zonder laag ligt. 

In hoofdstuk 2 werd verondersteld dat de incidentie van het BCC nog steeds stijgt en dat 

vooral het  aandeel  superficiële BCC’s  toeneemt.  In het Maastrichts Universitair Medisch 

Centrum (MUMC) werd een retrospectief onderzoek verricht waarbij alle primaire, histo‐

logisch  bevestigde  BCC’s  die  gediagnosticeerd  werden  in  de  jaren  1991,  1999  en  2007 

opgenomen werden  in  een  database.  Er werd  een  jaarlijkse  stijging  vastgesteld  van  7% 

voor zowel mannen als vrouwen. Het naar leeftijd gestandaardiseerd incidentiecijfer voor 

het BCC steeg tussen 1991 en 2007 van 54.2 naar 162.1 per 100 000 mannen en van 61.7 

naar 189.9 per 100 000 vrouwen. Ook al zagen we een daling in het aantal nodulaire BCC’s 

van  60.8%  in  1991  naar  40.6%  in  2007,  toch  blijft  dit  het meest  voorkomende  subtype. 

Daarnaast  stelden we  een  sterke  stijging  vast  in  het  aandeel  superficiële  basaalcelcarci‐

nomen. In 1991 behoorde 17.6% van alle BCC’s tot het superficiële histologische subtype 

terwijl dit in 2007 een derde (30.7%) van alle BCC’s betrof. Ook het infiltratieve BCC steeg 

van 11.1% in 1991 naar 28.7% in 2007. Conform de resultaten van eerder onderzoek von‐

den ook wij dat patiënten met een superficieel BCC gemiddeld  jonger zijn dan patiënten 

met  een  nodulair  of  infiltratief  subtype  BCC.  Daarnaast  ontwikkelt  een  superficieel  BCC 

zich voornamelijk op de romp, terwijl de andere subtypes hoofdzakelijk in het hoofd‐hals 

gebied gezien worden. 

Samengevat konden we dus bevestigen dat ook deze eeuw de stijging in de incidentie van 

het  BCC  zich  voortzet.  We  concludeerden  dat  deze  toename  wereldwijd  zal  leiden  tot 

hoge kosten voor de gezondheidszorg. Bovendien moet er capaciteit voorzien worden om 

al  deze  BCC’s  in  de  toekomst  te  gaan  behandelen. Om die  reden  hebben we onze  aan‐

dacht verder gevestigd op het superficieel BCC. Door te kiezen voor de meest kosteneffec‐

tieve  niet‐invasieve  behandeloptie  voor  dit  subtype  komt  er  geld  en  ruimte  vrij  die  be‐

steed kunnen worden aan agressievere vormen van huidkanker. 

In een internationale consensus over het gebruikt van PDT bij niet‐melanoom huidkanker, 

wordt PDT als eerste keus behandeling voor het superficieel BCC aanbevolen. Als alterna‐

tief  kunnen  imiquimod  and  5‐FU  crème  toegepast worden.  Om  te  onderzoeken wat  de 

kans is op een residu of een recidief tumor na behandeling van een superficieel BCC met 

een van deze niet‐invasieve behandelingen werd er een systematische review van de lite‐

ratuur verricht waarvan de resultaten besproken worden in hoofdstuk 3.1. We zochten op 

PubMed (januari 1946 – oktober 2010), EMBASE (januari 1989 – oktober 2010) en Cochra‐

ne database  (januari 1993‐ oktober 2010). Daarnaast werden de  referentielijsten van de 

gevonden  artikelen  nagetrokken.  Alle  studies,  die  het  residu  en  recidiefpercentage  na 
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behandeling  van  een  histologisch  bevestigd  primair  superficieel  BCC  weergaven  en  een 

minimale follow up duur hadden van 12 weken, werden geïncludeerd. Zowel gerandomi‐

seerde  als  niet‐gerandomiseerde  studies  werden  geïncludeerd.  Twee  onafhankelijke  re‐

censenten selecteerden 36 studies (14 gerandomiseerd, 22 niet‐gerandomiseerd). De data 

werden  gepooled  en  toonden  een  tumorvrije  overleving  na  één  jaar  van  87.3%  voor 

imiquimod  en  84.0%  voor  PDT.  Slechts  2  niet‐gerandomiseerde  studies  rapporteerden 

resultaten na een behandeling met 5‐FU. Deze studies hadden een zeer korte follow up, 

één‐jaars resultaten zijn niet bekend. Op basis van deze review kunnen we dus conclude‐

ren dat  PDT  in  elk  geval  niet  effectiever  is  dan  imiquimod  voor  de behandeling  van het 

superficieel  BCC.  Echter  een  goede  gerandomiseerde  studie  die  deze  drie  niet‐invasieve 

behandelingen  met  elkaar  vergelijkt  werd  nog  nooit  verricht.  Daarom  hebben  we  een 

‘noninferiority’ gerandomiseerde studie opgezet die het effect van PDT, imiquimod crème 

en 5‐FU crème als behandeling van  superficieel BCC met elkaar  vergelijkt. De  resultaten 

hiervan  worden  besproken  in  hoofdstuk  3.2.  Er  werd  uitgegaan  van  de  hypothese  dat 

imiquimod en 5‐FU  crème minstens even effectief  zijn  als PDT voor de behandeling  van 

superficieel  BCC  en  dat  beiden  crèmes mogelijk  kostenbesparend  kunnen  zijn.  Tussen  1 

maart 2008 en 31 augustus 2010 werden er 601 patiënten met een histologisch bevestigd 

primair superficieel BCC geïncludeerd. Patiënten werden at random toegewezen aan een 

van  de  drie  behandelgroepen: methylaminolevulniaat  (MAL)‐PDT  (twee  sessies met  een 

interval van één week), imiquimod crème (eenmaal daags, vijf dagen per week gedurende 

zes weken) of 5‐FU crème (tweemaal daags dagelijks gedurende 4 weken). Patiënten wer‐

den drie en twaalf maanden na het einde van de behandeling terug gezien voor controle. 

De onderzoeksdata werden verzameld door één onderzoeker die geblindeerd was voor de 

behandeling. De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten dat tumorvrij was 

één  jaar  na  de  behandeling.  De  secundaire  uitkomstmaat  was  kosteneffectiviteit.  Een 

‘noninferiority’ grens van 10% werd voor de start van de studie gedefinieerd. We vonden 

dat  72.8%  van  de  patiënten  behandeld  met  MAL‐PDT,  83.4%  van  deze  behandeld  met 

imiquimod crème en 80.1% van de patiënten behandeld met 5‐FU crème tumorvrij waren 

één jaar na de behandeling. Het verschil in effectiviteit van 10.6% (p=0.021) tussen MAL‐

PDT en imiquimod was statistisch significant. Kosteneffectiviteitanalyses toonden aan dat 

zowel  imiquimod  als  5‐FU  crème  effectievere  en  bovendien  goedkopere  behandelingen 

zijn  voor  het  superficieel  BCC  vergeleken  met  MAL‐PDT.  De  ‘incremental  cost‐

effectiveness ratio’ (ICER) wordt berekend door het verschil in effectiviteit tussen de twee 

crèmes  te  delen  door  het  verschil  in  behandelkosten. Op  basis  van  de  ICER  kan  gesteld 

worden dat, wanneer men kiest voor een behandeling met imiquimod, er 4131€ geïnves‐

teerd moet worden om één extra recidief te voorkomen vergeleken met een behandeling 

met 5‐FU crème. Het hangt er in deze situatie dus heel erg vanaf hoeveel geld we (i.e. de 

patiënt, de arts en de gezondheidszorg) willen  investeren om dit  recidief  te voorkomen. 

Samengevat blijkt uit deze gerandomiseerde trial dat de effectiviteit van 5‐FU crème niet 

inferieur is aan, en die van imiquimod crème zelfs superieur is boven een behandeling met 

MAL‐PDT voor een superficieel BCC. Daarnaast kon geconcludeerd worden dat beide crè‐

mes kosteneffectiever zijn vergeleken met MAL‐PDT voor de behandeling van een superfi‐
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cieel BCC. Dit betekent dat richtlijnen voor de behandeling van superficieel BCC aangepast 

moeten worden waarbij de crèmes als eerste keus behandeling geadviseerd worden. 

 

Niet‐invasieve behandelingen bieden een uitkomst aan de steeds groter wordende groep 

van jonge vrouwen met een of meerdere superficiële BCC’s op de romp. Deze behandelin‐

gen  geven  doorgaans  een  beter  cosmetisch  resultaat  vergeleken  met  excisie.  In  deze 

groep gaat het esthetische aspect van een behandeling ook een rol spelen daarom is het 

belangrijk om een valide scoringssysteem te ontwikkelen om het cosmetisch resultaat na 

niet‐invasieve behandelingen te evalueren en te vergelijken.  In hoofdstuk 4  toonden we 

de resultaten van een studie waarbij twee cosmetische scoringslijsten met elkaar vergele‐

ken werden.  Er  bestaan  gekwalificeerde  objectieve  scoringslijsten  voor  littekens,  echter 

deze  worden  in  de  dermatologie  nog  niet  toegepast.  Normaliter  wordt  een  simpele  4‐

punten schaal gebruikt om het cosmetisch resultaat van een dermatologische  ingreep te 

evalueren. Hierbij wordt het cosmetisch resultaat gescoord als  ‘slecht’,  ‘matig’,  ‘goed’ of 

‘uitmuntend’. De reproduceerbaarheid van deze methode werd echter nooit geëvalueerd. 

Een andere scoringslijst  is de zogenaamde POSAS  (patient and observer scar assessment 

scale), die gevalideerd  is voor de beoordeling van chirurgische  littekens. Gebleken  is dat 

de POSAS even betrouwbaar is als de op grote schaal toegepaste Vancouver scoringslijst. 

De POSAS heeft als voordeel dat zowel de opinie van de patiënt als die van de arts wordt 

meegenomen en dat er bovendien gescoord wordt op meerdere kenmerken van het litte‐

ken. In totaal werden er 54 littekens, ontstaan na een niet‐invasieve behandeling voor het 

superficieel BCC, door drie onafhankelijke artsen en de patiënt  zelf  geëvalueerd gebruik 

makend van de traditionele 4‐puntenschaal en de POSAS. De 4‐puntsschaal bleek het best 

reproduceerbaar en had een correlatiecoëfficiënt  van 0.66 voor een enkele beoordelaar 

en 0.85 voor meerdere beoordelaars. Voor de POSAS was deze coëfficiënt 0.41 voor één 

beoordelaar en 0.67 voor meerdere beoordelaars. Van alle  littekenkenmerken bleken de 

vasculariteit en de pigmentatie het meest doorslaggevend voor het eindoordeel. We con‐

cludeerden dat de 4‐puntsschaal  een  valide methode  is  om het  cosmetisch  resultaat  na 

een niet‐invasieve dermatologische behandeling te scoren. 

 

De belangrijkste bijwerking van een behandeling met PDT is de branderige pijn die patiën‐

ten  tijdens  de  belichtingsfase  vaak  ervaren.  De  intensiteit  van  deze  pijn  lijkt  enorm  te 

verschillen  tussen patiënten. Het  is niet precies bekend welke patiënt‐ of  tumorkenmer‐

ken geassocieerd zijn met de intensiteit van de pijn. Het doel van de studie die besproken 

werd in hoofdstuk 5 was om inzicht te krijgen in de intensiteit van de pijn die gepaard kan 

gaan met een PDT behandeling. Daarnaast wilden we factoren  identificeren die gebruikt 

kunnen worden om te voorspellen welke patiënten veel pijn zullen ervaren tijdens de PDT 

behandeling  zodat  vooraf  beter  ingeschat  kan  worden  welke  patiënten  pijnbestrijding 

nodig  zullen  hebben.  Alle  patiënten  met  een  histologisch  bevestigd  type  van  niet‐

melanoom huidkanker  (i.e.  superficieel BCC, morbus Bowen  (MB) of  aktinische  keratose 

(AK))  die  tussen  1  november  2008  en  30  juni  2009  behandeld  werden met  PDT  in  het 

MUMC werden  gevraagd  om  de  pijn  gerelateerd  aan  de  behandeling  te  scoren  aan  de 
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hand  van  een  11‐punten  schaal  (i.e.  pain‐intensity  numeric  rating  scale,  PI‐NRS) waarbij 

een score van 0 gelijk staat aan geen pijn en 10 de ergst denkbare pijn vertegenwoordigd. 

Potentiële  voorspellers  van  deze  pijnsensatie werden  per  patiënt  genoteerd.  Er werden 

108 patiënten met 141 te behandelen plekjes geïncludeerd. De gemiddelde pijnscore was 

5.35 (SD 2.24 en range 0‐10). De grote standaarddeviatie impliceert dat er een grote varia‐

tie  is  in  pijnscore  tussen de behandelde patiënten. Hogere pijnscores werden  gezien bij 

behandeling van patiënten met een AK of MB, wanneer de te behandelen laesie zich in het 

hoofd‐hals gebied bevond, bij patiënten ouder dan 70 jaar, patiënten met een huidtype I 

of II, bij gebruik van ALA als fotosensitizer en bij patiënten die al standaard orale analgeti‐

ca gebruikten. Van al deze factoren was alleen het huidtype een onafhankelijke voorspel‐

ler voor de intensiteit van de pijn gerelateerd aan een PDT behandeling. Echter deze be‐

vinding heeft weinig klinische  implicaties aangezien ruim 90% van de mensen behandeld 

voor huidkanker een huidtype  I of  II  heeft. De  resultaten ondersteunen het  feit dat pijn 

voor een groot  stuk een persoonlijke beleving  is die beïnvloed kan worden door geneti‐

sche,  ethische  en  culturele  factoren.  Dus  tumorkenmerken  spelen  een minder  grote  rol 

dan vooraf werd gedacht. Het blijft vooralsnog moeilijk om te voorspellen welke patiënten 

de meeste pijn zullen ervaren tijdens een behandeling met PDT en bijgevolg is het ook niet 

mogelijk om vooraf een gedegen selectie te maken van de patiënten die pijnstilling nodig 

gaan hebben.  

 

De  a  priori  kans  dat  een  glanzende  erythemateuze  papel  of  plaque op de  huid  van  een 

patiënt  een  BCC  blijkt  te  zijn,  is  dusdanig  groot  dat  de  diagnose  van  klinische  identieke 

maar  minder  frequent  voorkomende  maligne  en  benigne  huidtumoren  vaker  gemist 

wordt.  

In hoofdstuk 6 illustreerden we aan de hand van patiëntencasussen dat zowel op klinische 

als op histopathologische gronden het BCC verward kan worden met andere huidtumoren. 

In hoofdstuk 6.1 wordt de moeilijkheid van het stellen van de diagnose van een periocu‐

lair talgkliercarcinoom besproken. Een stansbiopt van enkele millimeters is doorgaans niet 

afdoende om deze agressief groeiende tumor te onderscheiden van een BCC. Vroege dia‐

gnose is belangrijk omdat een talgkliercarcinoom een veel slechtere prognose heeft verge‐

leken  met  een  BCC. Wanneer  een  huidskleurige  tumor  zich  bevindt  in  het  perioculaire 

gebied moet  altijd  de mogelijkheid  van  een  talgkliercarcinoom  overwogen worden.  Een 

grotere ellipsexcisie wordt geadviseerd om de diagnose histopathologisch  te bevestigen. 

Daarnaast is het ook vaak moeilijk om een BCC van een benigne trichoepithelioom (TE) te 

onderscheiden.  In hoofdstuk 6.2.1 wordt  dit  probleem besproken  aan de hand  van een 

case  report  en wordt  de meerwaarde  van  aanvullend  immunohistochemisch  onderzoek 

voor het correct stellen van de diagnose toegelicht. Van alle immunomarkers die in eerde‐

re publicaties besproken werden, lijkt de androgeen receptor (AR) de enige marker te zijn 

met potentiële mogelijkheden om de differentiatie  tussen een BCC en TE  te verbeteren. 

Zowel  talgklieren als haarfollikels  zijn doelwitten  in de huid voor androgeenactiviteit.  Ze 

bevatten namelijk steroïd enzymen, die de mogelijkheid hebben om zwakke androgenen 

om  te  zetten  in  testosteron en dihydrotestosterone,  dat  vervolgens bindt  aan de AR en 
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celtranscriptie  reguleert.  AR  komt  zowel  in  de  normale  huid  als  in  cutane  neoplasmata 

zoals  bijvoorbeeld  het  BCC  tot  expressie.  AR  expressie  lijkt  dan  weer  afwezig  te  zijn  in 

mature  haarfollikels  en  in  de  epidermis.  Aangenomen  wordt  dat  AR  expressie  dan  ook 

afwezig  is  in  benigne  haarfollikeltumoren  zoals  het  TE.  Het  doel  van  het  onderzoek  dat 

besproken werd  in hoofdstuk  6.2.2 was  om  na  te  gaan wat  de meerwaarde  is  van  im‐

munokleuring met antilichamen tegen de AR om een BCC van een TE te differentiëren. 75 

H&E coupes werden at  random geselecteerd en herbeoordeeld door drie onafhankelijke 

beoordelaars. 56 coupes (38 BCC en 18 TE), waarbij de drie beoordelaars het op basis van 

de histologische kenmerken unaniem eens waren over de diagnose BCC dan wel TE, wer‐

den  gebruikt  voor  immunohistochemische  kleuring  met  AR  antilichamen.  AR  expressie 

kwam tot uiting in 5/8 klassieke TE en 0/10 desmoplastische TE. Daarnaast kleurden 22/23 

superfiële en nodulaire BCC’s en 10/15  infiltratieve BCC’s aan. Gebaseerd op onze eigen 

resultaten maar ook op basis van eerder gepubliceerd onderzoek, concludeerden we dat 

aanvullende immunokleuring met antilichamen tegen de AR zinvol kan zijn om te helpen 

differentiëren  tussen  een  BCC  en  een  TE.  Dit  is  voornamelijk  het  geval  wanneer  zowel 

klinisch  als  histopathologisch moeilijk  een onderscheid  gemaakt  kan worden  tussen  een 

desmoplatische  TE  en  een  infiltratief  (morfeaform)  BCC  (specificiteit  100%  en  positief 

voorspellende waarde 100%).                      

Hoofdconclusie van thesis 

In deze thesis onderzochten we welke de meest kosteneffectieve niet‐invasieve therapie 

voor het  superficieel BCC  is en dus als eerste keus behandeling aanbevolen zou moeten 

worden. Wij concludeerden dat zowel  imiquimod als 5‐fluorouracil  (FU) crème kostenef‐

fectieve eerste keus behandelingen zijn voor het superficiële BCC vergeleken met photo‐

dynamische therapie (PDT).  

(Inter)nationale richtlijnen over de behandeling van BCC moeten herzien worden en PDT 

moet vervangen worden door  imiquimod of 5‐FU crème als eerste keus behandeling van 

superficieel basaalcelcarcinomen. 
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