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Summary  

The rapid increase in basal cell carcinoma (BCC) incidence has prompted the need for 
new, non-invasive treatment modalities. These superficial working therapies are good 
alternatives for surgery in superficial BCC. As BCC are categorized in three main sub-
types (superficial, nodular and aggressive, denoted as sBCC, nBCC and aBCC, respec-
tively), it is of great importance to accurately discriminate between histological subtypes 
in order to select an appropriate treatment. sBCC can be treated non-invasively while 
nBCC and aBCC require a surgical treatment. This thesis addresses the results of seven 
studies on the diagnosis and treatment of BCC. 
 
Chapter 1 gives an introduction to the thesis. It provides a short overview of the epide-
miology, risk factors, pathogenesis, diagnosis and treatment of BCC. Furthermore, the 
objectives of the thesis are described in this chapter. 
 
Chapter 2 describes two studies on the diagnosis of BCC. In chapter 2.1 we present the 
results of a retrospective study that established the agreement between the histological 
BCC subtype and the most aggressive component on punch biopsy and diagnosis ac-
cording to the subsequent surgical excision specimen. A total of 243 primary BCC in 
191 patients were analyzed and the histological subtype present on punch biopsy and 
the subsequent surgical excision was recorded. As a substantial percentage of BCC con-
sist of more than one subtype, our analyses were based the most aggressive histological 
subtype. The agreement between histological subtype observed on punch biopsy speci-
mens and excision specimens was 60.9%. The proportion of punch biopsies that correct-
ly identifies the most aggressive growth pattern of the entire BCC was 84.4%. This 
means that in one out of six BCC the most aggressive growth pattern is missed in an 
adequately taken punch biopsy. In addition, we found that 74% of all primary BCC 
consisted of more than one histological subtype. These results indicate that dermatolo-
gists and other physicians treating BCC should be aware of the limited diagnostic value 
of a punch biopsy to determine the histological BCC subtype of the entire lesion. Misdi-
agnosis of the subtype may lead to under- and overtreatment of BCC. 
 Some dermatologists argue that omitting a biopsy might be acceptable or even pref-
erable in some cases. Disadvantages of a punch biopsy are discomfort for the patient and 
the associated time and costs for the physician. In contrast, clinical diagnosis is a pain-
less, time- and possibly cost-saving procedure. In chapter 2.2 we compare the diagnos-
tic accuracy of clinical assessment and histological diagnosis by punch biopsy for sub-
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typing BCC. The gold standard for subtyping BCC was the histological subtype on the 
subsequent surgical excision. In addition, we evaluate the impact of omitting the punch 
biopsy on treatment recommendations. This study was performed at the departments of 
Dermatology of the Maastricht University Medical Centre and the Erasmus Medical 
Centre Rotterdam. A total of 152 histologically confirmed BCC from 116 patients were 
evaluated for the most aggressive subtype by clinical diagnosis, the subsequent punch 
biopsy and surgical excision specimens. A distinction was made between superficial, 
nodular and aggressive BCC. The gold standard for BCC subtyping was the histological 
subtype on the subsequent surgical excision. The results show that omission of a punch 
biopsy may result in overstaging of 1 in 4 sBCC and in understaging of 1 in 4 aBCC. 
Thus, a punch biopsy is a better diagnostic tool than the clinical diagnosis for detection 
of the histological BCC subtype, which is in line with international guidelines. In case a 
physician decides to omit a punch biopsy, the impact of over- or understaging must be 
weighed against extra time, cost and patient discomfort associated with a punch biopsy.  
 
Chapter 3 consists of five sections and presents several studies on the efficacy of differ-
ent treatment modalities for low risk BCC. In addition, we aimed at identifying sub-
groups of patients and tumors that differ in treatment response in order to select the 
most effective treatment for individual patients depending on patient and tumor charac-
teristics. 
 In chapter 3.1 a systematic review and meta-analysis was performed to determine 
the residue-free, recurrence-free and tumor-free survival probabilities of patients with 
primary sBCC treated with the currently most frequently used treatment options. We 
searched for articles in the Pubmed, EMBASE and Cochrane databases, and reference 
lists of selected articles were retraced. Included were studies reporting on residue and/or 
recurrence probabilities after treatment of primary, histologically proven sBCC with a 
minimum follow-up of 12 weeks. Thirty-six studies (14 randomized and 22 non-
randomized trials) were included. The pooled estimates of sBCC with tumor-free sur-
vival at one year post treatment, derived from 23 studies, were 87.3% (95% CI 84-91%) 
for imiquimod and 84.0% (95% CI 78-90%) for photodynamic therapy (PDT). The PDT 
tumor-free survival was lower in studies with a single treatment cycle. To date, only a 
few studies have reported on treatment of sBCC with 5-fluorouracil (5-FU) or surgical 
excision. Based on our meta-analysis, we can conclude that imiquimod and PDT are 
both good non-invasive treatment options for sBCC. However, there is a lack of head-
to-head comparison studies between imiquimod, PDT and other therapies and long-
term follow-up studies are scarce.  
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In chapter 3.2 we present the results of a non-inferiority randomized controlled trial 
with three year follow-up that investigated the tumor-free survival of imiquimod and 5-
FU versus methylaminolevulinate (MAL)-PDT in patients with sBCC. This study fulfills 
the need for head-to-head comparison studies with long-term follow-up and enables 
better treatment recommendations for non-invasive treatment of sBCC. A total of 601 
patients with a primary sBCC were enrolled at seven departments of Dermatology in the 
southern part of The Netherlands. Participants had been randomly assigned to MAL-
PDT (two sessions with one week interval), imiquimod (once daily, five times a week for 
6 weeks), or 5-FU (twice daily for 4 weeks). A follow-up visit took place at three years 
post treatment by a research physician who was blinded to the assigned therapy. Clinical 
treatment failures were histologically confirmed by a 3 mm punch biopsy. A pre-
specified non-inferiority margin of 10% was used. We showed that the probability of 
tumor-free survival at three years post treatment was 58.0% for MAL-PDT, 79.7% for 
imiquimod, and 68.2% for 5-FU. The hazard ratio for treatment failure comparing 
imiquimod with MAL-PDT was 0.50 (95% CI 0.33-0.76, p=0.001). Comparison of 5-FU 
with MAL-PDT resulted in a hazard ratio of 0.73 (95% CI 0.51-1.05, p=0.092), and 
comparison of 5-FU with imiquimod in a hazard ratio of 0.68 (95% CI 0.44-1.06, 
p=0.091). Thus, imiquimod is superior to MAL-PDT and guidelines on sBCC treatment 
should recommend imiquimod as first choice treatment option. 5-FU is not-inferior to 
MAL-PDT, but compares unfavourably with treatment success after imiquimod treat-
ment. Both creams have a comparable cosmetic outcome and risk of local adverse 
events. Although 5-FU is less expensive than imiquimod, the additional cost-savings of 
5-FU compared to imiquimod is small since the higher number of treatment failures 
require more additional treatments. 
 In chapter 3.3 we explore whether this relative treatment effect of MAL-PDT and 
imiquimod is consistent across subgroups defined by certain patient and tumor charac-
teristics. Identification of subgroups of patients that differ in response to MAL-PDT and 
imiquimod is of great value in clinical practice to select the most effective treatment for 
an individual patient with sBCC. Data were derived from the multicenter randomized 
controlled trial described in chapter 3.2. Treatment success was defined as tumor-free 
survival at one year post treatment. Subgroup analyses were performed for subgroups 
defined by sex, age (≤ 60 years vs. > 60 years), tumor location (head/neck, trunk, lower 
extremities or upper extremities) and tumor size (≤ 60 mm2 vs. > 60 mm2). Relevant 
endpoints were available for 196 patients treated with MAL-PDT and 189 patients treat-
ed with imiquimod. Imiquimod was superior to MAL-PDT in subgroups of females, 
sBCC on the trunk and large tumors with differences in success percentages favoring 
imiquimod of 18.4%, 21.0%, 18.9%, respectively. A higher probability of treatment suc-
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cess (but no superiority) of imiquimod vs. MAL-PDT was consistently found for males, 
patients > 60 years, tumors on the head/neck and upper extremities, and smaller sBCC. 
Interestingly, within the subgroup of sBCC on the lower extremities, treatment success 
after imiquimod was much lower (36.8%) than after MAL-PDT (94.1%) in patients > 60 
years. This higher probability of treatment success for MAL-PDT compared to 
imiquimod was not seen for younger patients with a sBCC on the lower extremities. In 
chapter 3.2 we showed that the results of these subgroup analyses remained unaltered at 
three years of follow-up. However, we emphasize that the results should be interpreted 
carefully as the subgroup analyses in this study were exploratory and not driven by prior 
hypotheses. Based on the results, imiquimod should remain the first choice treatment 
for sBCC in terms of effectiveness. However, MAL-PDT might be preferred in elderly 
with sBCC on the lower extremities. 
 In chapter 3.4 we further investigate whether the histological characteristics tumor 
thickness and adnexal extension of sBCC may influence treatment response of non-
invasive therapies. Again, we used the database of the non-inferiority randomized con-
trolled trial described in chapter 3.2. The study was designed as a case-control study, 
where 112 patients with treatment failure were selected as cases and 224 patients with 
treatment success were randomly selected as control subjects to enable detection of an 
odds ratio ≥ 2.5 with a power of 80% (alpha = 5%). Histopathological slides of the initial 
diagnostic punch biopsies were retrieved to obtain additional data on tumor thickness 
and adnexal extension. Scatter plots showed a lack of association between tumor thick-
ness as a continuous variable and treatment failure for all treatment groups. Therefore, 
no separate analyses per treatment modality was performed and all tumors were com-
bined in one dataset. Tumor thickness of included patients ranged from 0.2 to 1.0 mm. 
The results showed that tumor thickness and adnexal extension of sBCC were not sig-
nificantly associated with treatment failure of MAL-PDT, imiquimod or 5-FU. Similar 
results were obtained after correction for potential confounders (sex, age, type of treat-
ment, tumor surface area and tumor location) in a multivariate logistic regression analy-
sis. We therefore conclude that tumor thickness and adnexal extension do not have to 
be taken into account before deciding whether non-invasive treatment is adequate for a 
patient with sBCC. 
 In chapter 3.5 we compare the long-term effectiveness of fractionated 20% 5-
aminolaevulinic acid (ALA)-PDT with prior partial debulking versus surgical excision 
in nBCC. In addition, we analyze the effect of nBCC thickness on ALA-PDT failure. 
Patients presenting at the department of Dermatology at the Maastricht University 
Medical Centre with a primary, histologically proven nBCC were included and random-
ly assigned to treatment with fractionated ALA-PDT (n=85) or surgical excision with a 
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3 mm margin (n=88). Two PDT illuminations were performed with a one hour interval. 
Follow-up was at least 5 years post treatment and clinical treatment failures were histo-
logically confirmed by a 3 mm punch biopsy. In the ALA-PDT group, tumor thickness 
was retrospectively measured by an independent investigator on the initial diagnostic 
punch biopsy specimens. The cumulative recurrence probability at 5 years post treat-
ment was 30.7% for ALA-PDT and 2.3% for surgical excision (p<0.0001). Remarkably, 
two tumors treated with ALA-PDT even recurred after 72 and 91 months post treat-
ment. The tumor thickness of nBCC ranged from 0.3-1.3 mm. We found that the cumu-
lative probability of tumor-free survival after ALA-PDT was 65.0% for tumors measur-
ing > 0.7 mm in thickness compared with 94.4% in tumors ≤ 0.7 mm. These findings 
confirm that surgical excision remains the gold standard for treatment of nBCC. How-
ever, ALA-PDT might be considered as an acceptable treatment option in a selected 
population of  inoperable patients with nBCC measuring ≤ 0.7 mm in thickness. This 
implies that in case of a suspected nBCC, physicians should take a diagnostic punch 
biopsy from the clinically thickest tumor part and pathologists should measure the 
thickness of a nBCC on request.  
 
Finally, chapter 4 describes the discussion and valorization in which the results of this 
thesis are put into perspective. We discuss the position of our results within the current 
knowledge on diagnosis and treatment of BCC.  
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Samenvatting 

De snelle incidentie stijging van het basaal cel carcinoom (BCC) heeft ervoor gezorgd 
dat er nieuwe, niet-invasieve behandelingen op de markt zijn gekomen. Deze opper-
vlakkig werkende therapieën zijn goede alternatieven voor chirurgie in het superficieel 
BCC. Omdat BCC worden onderverdeeld in drie grote subgroepen (superficieel, nodu-
lair en agressief, afgekort als respectievelijk sBCC, nBCC en aBCC) is het van groot 
belang om accurate diagnostiek toe te passen met een goed vermogen om te discrimine-
ren tussen de verschillende histologische subtypes zodat een gepaste behandeling kan 
worden gekozen. sBCC kunnen niet-invasief worden behandeld terwijl nBCC en aBCC 
een chirurgische behandeling vereisen. In dit proefschrift worden de resultaten weerge-
geven van zeven studies naar de diagnostiek en de behandeling van het BCC.  
 
Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie van het proefschrift. Hierin wordt een kort 
overzicht gegeven van de epidemiologie, risicofactoren, pathogenese, diagnostiek en 
behandeling van het BCC. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de doelstellingen van het 
proefschrift besproken. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft twee studies naar de diagnostiek van het BCC. In hoofdstuk 2.1 
presenteren we de resultaten van een retrospectieve studie waarin wordt vastgesteld wat 
de overeenkomst is tussen het histologisch BCC subtype en de meest agressieve compo-
nent op het punch biopt in vergelijking met de diagnose op de daaropvolgende chirurgi-
sche excisie. In totaal werden 243 primaire BCC bij 191 patiënten geanalyseerd en werd 
het histologisch subtype op het punch biopt en de daaropvolgende chirurgische excisie 
genoteerd. Omdat bekend is dat een aanzienlijk percentage van BCC uit meer dan één 
subtype bestaat, zijn de analyses gebaseerd op het meest agressieve histologisch subtype. 
De overeenkomst tussen histologisch subtype op het punch biopt en de chirurgische 
excisie was 60.9%. De proportie van punch biopten dat op een correct wijze het meest 
agressieve groeipatroon van het gehele BCC kan identificeren was 84.4%. Dit betekent 
dat in 1 op de 6 BCC het meest agressieve groeipatroon wordt gemist in een juist afge-
nomen punch biopt. Deze resultaten geven aan dat dermatologen en overige artsen die 
BCC behandelen zich bewust moeten zijn van de beperkte diagnostische waarde van een 
punch biopt bij het vaststellen van het histologisch BCC subtype van de gehele laesie. 
Foutieve diagnose van het subtype kan leiden tot onder- en overbehandeling van het 
BCC. 
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 Sommige dermatologen betwisten of het achterwege laten van een biopt acceptabel is 
of zelfs de voorkeur geniet in sommige gevallen. Nadelen van een punch biopt zijn na-
melijk het ongemak voor de patiënt en de gerelateerde tijd en kosten voor de arts. De 
klinische diagnose is daarentegen een pijnloze, tijd- en kostenbesparende procedure. In 
hoofdstuk 2.2 vergelijken we de diagnostische nauwkeurigheid van de klinische blik en 
de histologische diagnose middels punch biopt voor subtypering van het BCC. De gou-
den standaard voor subtypering van het BCC was het histologische subtype aanwezig in 
het chirurgisch excisie preparaat. Daarnaast evalueren we de gevolgen van het achterwe-
ge laten van het punch biopt op de behandelvoorstellen. Deze studie werd uitgevoerd op 
de afdeling dermatologie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en het Eras-
mus Medisch Centrum Rotterdam. In totaal werden 152 histologisch bewezen BCC van 
116 patiënten beoordeeld op het meest agressieve subtype middels klinische blik, het 
daaropvolgende punch biopt en de chirurgische excisie. Er werd een onderscheid ge-
maakt tussen superficieel, nodulair of agressief BCC. De gouden standaard voor BCC 
subtypering was het histologisch subtype aanwezig in de chirurgische excisie. De resul-
taten laten zien dat het achterwege laten van een punch biopt kan resulteren in oversta-
diëring van 1 op de 4 sBCC en onderstadiëring van 1 op de 4 aBCC. Een punch biopt is 
dus een beter diagnostisch middel dan de klinische blik voor het vaststellen van het 
histologisch BCC subtype, hetgeen in overeenstemming is met internationale richtlij-
nen. In het geval dat een arts toch beslist om het punch biopt achterwege te laten, moet 
er een afweging worden gemaakt tussen de impact van over- en onderstadiëring en de 
extra tijd, kosten en ongemak voor de patiënt die gerelateerd zijn aan het nemen van een 
punch biopt.  
 
Hoofdstuk 3 is onderverdeeld in vijf secties en beschrijft studies naar de effectiviteit van 
verschillende behandelopties voor laag-risico BCC. Bovendien streefden wij naar het 
identificeren van subgroepen van patiënten en tumoren die verschillen in behandelreac-
tie om zodoende de meest effectieve behandeling te selecteren voor individuele patiën-
ten gebaseerd op patiënt en tumor karakteristieken. 
 In hoofdstuk 3.1 werd een systematische review en meta-analyse uitgevoerd om vast 
te stellen wat de residuvrije, recidiefvrije en de tumorvrije overlevingskansen zijn van 
patiënten met een primair sBCC behandeld met één van de huidige, meest frequente 
behandelopties. We zochten naar artikelen op de Pubmed, EMBASE en Cochrane data-
base. Daarnaast werden referentielijsten van de geselecteerde artikelen nagetrokken. 
Studies werden geïncludeerd wanneer deze rapporteerden over residu en/of recidief 
kansen na behandeling van primair, histologisch bewezen sBCC met een minimale fol-
low-up van 12 weken. Zesendertig studies (14 gerandomiseerde en 22 niet-gerando-
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miseerde trials) werden geïncludeerd. De gepoolde uitkomst van sBCC met tumorvrije 
overleving één jaar na behandeling , verkregen uit 23 studies, was 87.3% (95% CI 84-
91%) voor imiquimod en 84.0% (95% CI 78-90%) voor fotodynamische therapie (PDT). 
De PDT tumorvrije overleving was lager voor onderzoeken waarin werd behandeld met 
één enkele cyclus. In de literatuur zijn slechts enkele studies voorhanden die rapporte-
ren over de behandeling van sBCC middels 5-fluorouracil (5-FU) of chirurgische exci-
sie. Aan de hand van onze meta-analyse concluderen we dat imiquimod en PDT allebei 
goede niet-invasieve behandelopties zijn voor sBCC. Er is echter wel een gebrek aan 
head-to-head vergelijkende studies tussen imiquimod, PDT en andere behandelingen en 
lange termijn studies zijn schaars. 
 In hoofdstuk 3.2 presenteren we de resultaten van een non-inferioriteit gerandomi-
seerde trial met drie jaar follow-up, waarin de tumorvrije overleving werd onderzocht 
van imiquimod en 5-FU ten opzichte van methylaminolevulaat (MAL)-PDT in patiën-
ten met sBCC. Deze studie voldoet aan de behoefte naar head-to-head vergelijkende 
studies met een lange follow-up en maakt het mogelijk om betere aanbevelingen te doen 
voor niet-invasieve behandelingen van sBCC. In totaal werden 601 patiënten met een 
primair sBCC geïncludeerd op zeven afdelingen dermatologie in het zuiden van Neder-
land. Deelnemers werden gerandomiseerd naar MAL-PDT (twee sessies met één week 
interval), imiquimod (éénmaal daags, vijf dagen per week gedurende 6 weken) of 5-FU 
(tweemaal daags gedurende 4 weken). Een controle afspraak vond plaats drie jaar na 
behandeling door een arts-onderzoeker die geblindeerd was voor de toegewezen behan-
deling. Klinisch behandelfalen werd histologisch bevestigd met een 3 mm punch biopt. 
Een vooraf vastgestelde non-inferioriteits marge van 10% werd gehanteerd. We toonden 
aan dat de kans op tumorvrije overleving drie jaar na behandeling 58.0% was voor 
MAL-PDT, 79.7% voor imiquimod en 68.2% voor 5-FU. De hazard ratio voor behandel-
falen tussen imiquimod en MAL-PDT was 0.50 (95% CI 0.33-0.76, p=0.001). De verge-
lijking tussen 5-FU met MAL-PDT resulteerde in een hazard ratio van 0.73 (95% CI 
0.51-1.05, p=0.092) en de vergelijking tussen 5-FU en imiquimod in een hazard ratio 
van 0.68 (95% CI 0.44-1.06, p=0.091). Imiquimod is dus superieur aan MAL-PDT en 
richtlijnen over sBCC behandeling zouden imiquimod moeten aanbevelen als eerste 
keus behandeling. 5-FU is niet inferieur aan MAL-PDT, maar is ongunstig vergeleken 
met het behandelsucces na imiquimod behandeling. Beide crèmes hebben een vergelijk-
baar cosmetisch resultaat en risico op lokale bijwerkingen. Ondanks het feit dat 5-FU 
minder duur is dan imiquimod, is de kostenbesparing van 5-FU vergeleken met 
imiquimod erg laag gezien het feit dat het hoge aantal behandelfalen meer aanvullende 
behandelingen vereist.  
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 In hoofdstuk 3.3 hebben we onderzocht of het relatieve behandeleffect van MAL-
PDT en imiquimod consistent is binnen subgroepen gedefinieerd door bepaalde patiënt 
en tumor karakteristieken. Het definiëren van subgroepen patiënten die verschillen in 
reactie op MAL-PDT en imiquimod is van grote waarde in de klinische praktijk voor het 
selecteren van de meest effectieve behandeling voor een individuele patiënt met een 
sBCC. De benodigde gegevens werden verkregen uit de gerandomiseerde multicenter 
studie die in hoofdstuk 3.2 is beschreven. De behandeling werd als succesvol gedefini-
eerd bij een tumorvrije overleving één jaar na behandeling. Subgroep analyses werden 
uitgevoerd voor subgroepen gedefinieerd door geslacht, leeftijd (≤ 60 jaar vs. > 60 jaar), 
tumor locatie (hoofd/hals, romp, onderste extremiteiten en bovenste extremiteiten) en 
tumor grootte (≤ 60 mm2 vs. > 60 mm2). Relevante eindpunten waren beschikbaar voor 
196 patiënten behandeld met MAL-PDT en 189 patiënten behandeld met imiquimod. 
Imiquimod was superieur aan MAL-PDT in de subgroepen vrouwen, sBCC op de romp 
en grote tumoren met een verschil in slagingspercentages in het voordeel van 
imiquimod van respectievelijk 18.4%, 21.0% en 18.9%. Een grotere kans op behandelsla-
gen (maar geen superioriteit) van imiquimod versus MAL-PDT werd consequent vast-
gesteld bij mannen, patiënten > 60 jaar, tumoren in het hoofd/hals gebied en de boven-
ste extremiteiten en bij kleinere sBCC. Opmerkelijk is dat binnen de subgroep van sBCC 
op de onderste extremiteiten de kans op een succesvolle behandeling na imiquimod veel 
kleiner was (36.8%) dan na MAL-PDT (94.1%) in patiënten > 60 jaar. Deze hogere kans 
op behandelslagen voor MAL-PDT ten opzichte van imiquimod werd niet waargeno-
men bij jongere patiënten met een sBCC op de onderste extremiteiten. In hoofdstuk 3.2 
hebben we laten zien dat de resultaten van deze subgroep analyses onveranderd blijven 
na 3 jaar follow-up. We willen echter wel benadrukken dat de resultaten voorzichtig 
geïnterpreteerd dienen te worden omdat de subgroep analyses in deze studie exploratief 
waren en niet aangestuurd door vooraf gedefinieerde hypothesen. Op basis van de resul-
taten zou imiquimod de eerste keus behandeling blijven voor sBCC in termen van effec-
tiviteit. MAL-PDT zou echter de voorkeur kunnen hebben in ouderen met een sBCC op 
de onderste extremiteiten. 
 In hoofdstuk 3.4 hebben we verder onderzocht of de histologische karakteristieken 
tumordikte en uitbreiding langs haarfollikels van sBCC invloed hebben op het behan-
delslagen van niet-invasieve therapieën. Wederom hebben we hiervoor gebruik gemaakt 
van de gegevens afkomstig uit de gerandomiseerde multicenter studie die in hoofdstuk 
3.2 is beschreven. De studie werd opgezet als een case-controle onderzoek waarin 112 
patiënten met behandelfalen werden geselecteerd als cases en 224 patiënten met behan-
delslagen willekeurig werden geselecteerd als controle personen. Hierdoor was het mo-
gelijk om een odds ratio ≥ 2.5 te detecteren met een power van 80% (alfa = 5%). Histo-
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pathologische coupes van de initiële diagnostische punch biopten werden opgevraagd 
om aanvullende informatie te verkrijgen over tumordikte en uitbreiding langs haarfolli-
kels. Spreidingsdiagrammen toonden aan dat er geen verband is tussen tumordikte als 
continue variabele en behandelfalen voor alle behandelgroepen. Daarom zijn er geen 
aparte analyses per behandeling uitgevoerd maar zijn alle tumoren gecombineerd in één 
dataset. De tumordikte van alle geïncludeerde patiënten varieerde van 0.2 tot 1.0 mm. 
De resultaten lieten zien dat de tumordikte en uitbreiding langs haarfollikels van sBCC 
niet significant geassocieerd waren met behandelfalen na MAL-PDT, imiquimod of 5-
FU. Vergelijkbare resultaten werden verkregen na correctie voor eventuele confounders 
(geslacht, leeftijd, type behandeling, tumor oppervlakte en tumor locatie) in een meer-
voudige logistische regressie analyse. We concluderen daarom dat tumordikte en uit-
breiding langs haarfollikels niet in acht genomen hoeven te worden bij het besluit of 
niet-invasieve behandeling adequaat is voor een patiënt met sBCC.  
 In hoofdstuk 3.5 vergelijken we de effectiviteit op lange termijn van gefractioneerd 
20% 5-aminolevulinezuur (ALA)-PDT met voorafgaande debulking versus chirurgische 
excisie voor nBCC. Bovendien hebben we geanalyseerd wat het effect is van nBCC dikte 
op het behandelfalen van ALA-PDT. Patiënten die zich presenteerden op de polikliniek 
Dermatologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum met een primair, histo-
logisch bewezen nBCC werden geïncludeerd en gerandomiseerd naar een behandeling 
met gefractioneerd ALA-PDT (n=85) of chirurgische excisie met een marge van 3 mm 
(n=88). Twee PDT belichtingen werden uitgevoerd met één uur interval. De follow-up 
bedroeg minimaal 5 jaar na behandeling en elk klinisch verdacht behandelfalen werd 
histologisch bevestigd met een 3 mm punch biopt. In de ALA-PDT groep werd de tu-
mordikte retrospectief bepaald op het initiële diagnostische punch biopt door een onaf-
hankelijk onderzoeker . De cumulatieve kans op behandelfalen 5 jaar na behandeling 
was 30.7% voor ALA-PDT en 2.3% voor chirurgische excisie (p<0.0001). Opvallend is 
dat twee tumoren behandeld met ALA-PDT nog recidiveerden 72 en 91 maanden na 
behandeling. De tumordikte van nBCC varieerde van 0.3-1.3 mm. De cumulatieve kans 
op tumorvrije overleving na ALA-PDT was 65.0% voor tumoren met een dikte > 0.7 
mm vergeleken met 94.4% voor tumoren ≤ 0.7 mm. Deze bevindingen bevestigen dat 
chirurgische excisie de gouden standard moet blijven voor behandeling van nBCC. 
ALA-PDT zou daarentegen wel overwogen kunnen worden als aanvaardbare behande-
ling voor een selecte groep patiënten met een inoperabele nBCC met een dikte ≤ 0.7 
mm. Dit betekent dat wanneer er een verdenking op een nBCC bestaat, artsen een di-
agnostisch punch biopt zouden moeten afnemen van het klinisch meest dikke deel van de 
tumor en dat pathologen op verzoek de tumordikte van nBCC zouden moeten bepalen. 
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Hoofdstuk 4 besluit met een discussie en valorisatie waarin wordt besproken welke 
plaats de resultaten van dit proefschrift innemen binnen de bestaande kennis over di-
agnostiek en behandeling van het BCC.  
 
 
  




