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Het colorectaal carcinoom
Dikke darmkanker, oftewel het colorectaal carcinoom, wordt elk jaar in meer 

dan een miljoen mensen wereldwijd vastgesteld. Daarmee is het de derde meest 

voorkomende kankersoort.1 In Nederland worden er elk jaar 14.000 nieuwe 

patiënten gediagnosticeerd met een colorectaal carcinoom en overlijden er 

jaarlijks zo’n 5000 patiënten aan.2 Zowel ten tijde van diagnose, als later tijdens 

de follow-up kunnen uitzaaiingen (metastasen) ontstaan. De meest voorkomende 

plekken waar deze metastasen ontstaan, zijn de lever, het buikvlies (peritoneum) 

en de longen.3,4 Wanneer er sprake is van gemetastaseerde ziekte, verslechtert de 

prognose significant: deze patiëntengroep kent een vijfjaarsoverleving van 11%, 

waar de patiëntengroep met niet-gemetastaseerde ziekte een vijfjaarsoverleving 

van 71% heeft.2 Bij patiënten met peritoneale metastasen is deze prognose 

daarnaast ook nog slechter dan bij patiënten met levermetastasen.3,5 In de 

afgelopen decennia is er uitgebreid onderzoek verricht naar de optimalisatie 

van de behandeling voor patiënten met colorectale levermetastasen.6,7 Echter, 

binnen de peritoneale metastasen is er veel minder bekend over de optimale 

behandeling,8,9 ondanks het aanzienlijk aantal patiënten dat hiermee te maken 

krijgt en de slechte prognose. 

Peritoneale metastasen en hun behandeling
Peritoneale metastasen kunnen afhankelijk van hun aantal, grootte en locatie 

voor ernstige symptomen zorgen. Echter, deze symptomen komen niet bij alle 

patiënten voor en wanneer ze voorkomen, is er vaak al sprake van gevorderde 

ziekte.10 Ook doordat de huidige beeldvormende technieken slechts in 

beperkte mate deze afwijkingen kunnen detecteren,11 is de diagnose van deze 

peritoneale metastasen lastig. Als gevolg daarvan presenteert de meerderheid 

van de patiënten zich met al vergevorderde ziekte ten tijde van diagnose.12 Deze 

patiënten, evenals patiënten welke tevens metastasen op andere locaties hebben 

(levermetastasen of longmetastasen), komen alleen nog in aanmerking voor een 

palliatief behandeltraject.

Dit proefschrift richt zich voornamelijk op de patiëntengroep met beperkte 

intraperitoneale ziekte. Deze patiënten komen mogelijk in aanmerking voor 

cytoreductieve chirurgie met intraperitoneale, verwarmde chemotherapie 

(cytoreductive surgery and hyperthermic, intraperitoneal chemotherapy; CRS-
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HIPEC), hetgeen de voorkeursbehandeling is voor deze patiënten in Nederland 

en vele andere landen.9,13 Tijdens deze operatieve ingreep worden alle zichtbare 

tumordeposities door de chirurg verwijderd (CRS), waarna er verwarmde 

chemotherapie gecirculeerd wordt door de buikholte (HIPEC). Deze behandeling 

wordt tegenwoordig in ongeveer 430 gespecialiseerde centra wereldwijd 

toegepast, en resulteert in een vijfjaarsoverleving van ongeveer 30%. Helaas 

keert bij de meeste patiënten de ziekte weer terug. Bij 35-41% van de patiënten 

gebeurt dit al in het eerste jaar na CRS-HIPEC.14,15 Om de overleving te verbeteren, 

pleiten sommige clinici ervoor dat perioperatieve systemische chemotherapie 

(chemotherapie voorafgaand aan de operatie en na de operatie) moet worden 

toegevoegd aan de behandeling. Deze chemotherapie kan namelijk zorgen voor 

tumor downstaging voorafgaand aan de operatie, uitwassen van micrometastasen 

in de bloedbaan, en postoperatief uitroeien van achtergebleven kankercellen in 

de buikholte. Echter, andere experts opteren juist dat het geven van systemische 

chemotherapie rondom een ingrijpende operatie als CRS-HIPEC voor ernstige 

complicaties kan zorgen, met als gevolg verlies van kwaliteit van leven voor deze 

patiënten. Bovendien is nog nooit bewezen dat systemische chemotherapie 

werkzaam is voor deze vorm van kanker. In 2017 is er een systematic review 

gepubliceerd welke op basis van alle beschikbare literatuur concludeerde dat 

er geen eenduidig antwoord is op de vraag of systemische chemotherapie van 

meerwaarde is voor deze patiëntengroep.8 

Deel 1: een multimodale behandeling voor 
colorectale peritoneale metastasen
CAIRO6
Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden, is de CAIRO6 studie opgezet. 

In deze studie worden patiënten met colorectale peritoneale metastasen 

gerandomiseerd tussen CRS-HIPEC zónder perioperatieve systemische 

chemotherapie en CRS-HIPEC mét perioperatieve systemische chemotherapie. 

In hoofdstuk 2 staat in een protocol-samenvatting beschreven hoe deze studie 

in Nederland wordt uitgevoerd, met hierin details omtrent patiënten werving, 

randomisatie, chirurgische behandeling, systemische behandeling en follow-up. 

De CAIRO6 studie is opgesplitst in twee delen: de fase II studie en de fase III studie. 

De fase II studie, gericht op de veiligheid en haalbaarheid van de toepassing 
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van systemische chemotherapie in deze setting betrof de eerste 80 patiënten. 

Voorafgaand aan de studie werden bepaalde voorwaarden (stop-criteria) opgesteld 

in overleg met een onafhankelijke beoordelingscommissie. Als niet aan deze 

stop-criteria werd voldaan, dan zou de onafhankelijke beoordelingscommissie 

voortzetting van de fase III studie goedkeuren. De primaire uitkomstmaat van 

de fase III studie is driejaarsoverleving, waarin de hypothese is gesteld dat de 

experimentele groep (CRS-HIPEC mét perioperatieve systemische chemotherapie) 

15% meer overleving zou laten zien dan de controlegroep (CRS-HIPEC zónder 

perioperatieve systemische chemotherapie; 65% vs. 50%). Belangrijke secundaire 

uitkomstmaten voor de fase III studie zijn chirurgische karakteristieken, ernstige 

postoperatieve morbiditeit, progressievrije overleving, ziektevrije overleving, 

kwaliteit van leven, kosten, ernstige toxiciteit gerelateerd aan systemische 

chemotherapie, en objectiveerbare radiologische en pathologische respons op 

neoadjuvante systemische chemotherapie. Deze studie is de eerste en momenteel 

enige gerandomiseerde studie wereldwijd welke deze systemische chemotherapie 

onderzoekt als aanvulling op CRS-HIPEC in deze patiëntengroep. 

In januari 2019 is de 80e patiënt geïncludeerd in de CAIRO6 fase II studie. De 

resultaten van deze fase II studie zijn beschreven in hoofdstuk 3. Alle 80 patiënten 

zijn geïncludeerd binnen 1 jaar na opening van het laatste studiecentrum, wat 

erop wijst dat de studie haalbaar is in uitvoering (vooraf gestelde voorwaarde 

1). Het percentage complete CRS-HIPEC procedures en het percentage ernstige 

postoperatieve complicaties (Clavien-Dindo ≥3) was in beide groepen gelijk, er zijn 

geen patiënten overleden, en alle patiënten in de experimentele arm zijn gepland 

voor CRS-HIPEC na hun neoadjuvante traject. Hieruit blijkt dat het geven van 

systemische chemotherapie in deze setting veilig is (vooraf gestelde voorwaarde 

2). Het percentage complete CRS-HIPEC procedures binnen de CAIRO6 fase II 

studie (89%) was aanzienlijk hoger in vergelijking met twee eerder uitgevoerde 

enkel-armige studies welke perioperatieve systemische therapie voor geïsoleerde 

colorectale peritoneale metastasen onderzochten (56-57%).16,17 Waarschijnlijk 

komt dit doordat binnen deze studies, in tegenstelling tot de CAIRO6 studie, 

beoordeling van resectabiliteit door middel van laparoscopie of laparotomie niet 

noodzakelijk was alvorens patiënten geïncludeerd mochten worden. Dit, tezamen 

met de verschillen in de (duur van) chemotherapeutica tussen deze studies, 

zal de vergelijking van uiteindelijke overlevingsresultaten tussen deze studies 
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bemoeilijken. Het percentage graad 3-4 systemische therapie geassocieerde 

toxiciteit in de CAIRO6 fase II trial (CTCAE £3) was lager (35%) dan in eerder 

gepubliceerde trials welke eerstelijns palliatieve systemische chemotherapie 

met bevacizumab onderzochten in patiënten met gemetastaseerd colorectaal 

carcinoom,18 wat verklaard zou kunnen worden door verschillen in patiëntselectie, 

uitgebreidheid van ziekte, en (duur van) systemische behandeling. Behalve dat 

deze aangetoonde veiligheid in de fase II studie ertoe heeft geleid dat de fase 

III studie voortgezet mag worden, kunnen deze resultaten bijdragen aan beter 

inzicht in de veiligheid en haalbaarheid van perioperatieve systemische therapie 

in de klinische praktijk. Tevens kunnen deze resultaten bijdragen aan de inclusie 

van patiënten in de CAIRO6 fase III studie.  

Patient-reported outcomes
In hoofdstuk 4 van dit proefschrift is beschreven hoe de kwaliteit van leven 

(uitgedrukt in patient-reported outcomes; PROs) van patiënten in de controle en 

de experimentele groep was tijdens en na afronding van hun behandeling. De 

kwaliteit van leven werd voor aanvang van behandeling, drie maanden na CRS-

HIPEC en zes maanden na CRS-HIPEC gemeten middels gestandaardiseerde 

vragenlijsten. Bij patiënten in de experimentele arm werd de kwaliteit van 

leven nog eenmaal extra gemeten, na de afronding van het neoadjuvante 

behandelingstraject met systemische therapie, voor CRS-HIPEC. De vergelijking 

van deze twee behandelingsstrategieën in deze setting met focus op PROs was 

nog nooit eerder uitgevoerd. Met daarbij dus ook een afwezig referentiekader 

in de bestaande literatuur, werd er pragmatisch gekozen voor een vijftal vooraf 

gedefinieerde uitkomstmaten: visual analogue scale, global health status, C30 

summary score, fysiek functioneren, en vermoeidheid. Geen enkele van deze 

uitkomstmaten was significant verschillend tussen de groepen op geen enkele van 

de meetmomenten. Daarnaast herstelden de waarden van alle uitkomstmaten 

naar baseline waarden op drie of zes maanden na CRS-HIPEC. Deze resultaten 

tonen aan dat perioperatieve systemische therapie geen additionele negatieve 

invloed op PROs heeft ten opzichte van CRS-HIPEC alleen, en dat alle postoperatieve 

dalingen tijdelijk waren, omdat alle waarden terug herstelden naar baseline 

waarden binnen zes maanden na CRS-HIPEC. 

Als gevolg van deze resultaten omtrent veiligheid, haalbaarheid en PROs heeft de 
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onafhankelijke beoordelingscommissie akkoord gegeven op het continueren van 

de CAIRO6 fase III studie. Uiteindelijk zullen 358 patiënten geïncludeerd worden 

in de gehele CAIRO6 studie waarbij bovengenoemde primaire en secundaire 

eindpunten getoetst zullen worden.

In hoofdstuk 5 wordt de kwaliteit van leven van de hierboven beschreven 

patiënten in de CAIRO6 fase II studie vergeleken met de kwaliteit van leven in 

patiënten welke conventionele chirurgie ondergaan voor een primair colorectaal 

carcinoom. Deze laatste groep betreft meer dan een miljoen patiënten per jaar 

wereldwijd. Derhalve is er binnen deze groep veel ervaring en kennis opgedaan 

met betrekking tot kwaliteit van leven en de invloed van behandeling daarop. 

Doordat tijdens CRS-HIPEC gestreefd wordt naar een macroscopisch radicale 

resectie, betreft deze ingreep doorgaans een veel uitgebreidere resectie dan een 

conventionele darmresectie. Als gevolg gaat deze uitgebreidere ingreep gepaard 

met een hoger morbiditeits- en mortaliteitsrisico, wat een grote impact op de 

ziektelast van de patiënt heeft, en daarmee de kwaliteit van leven beïnvloedt.

In de analyses waren ditmaal negen vooraf gedefinieerde uitkomstmaten 

(vermoeidheid, diarree, C30 summary score, global health status, fysiek -, rol -, 

emotioneel -, cognitief -, en sociaal-functioneren) opgenomen en werd vergeleken 

tussen de groepen op drie meetmomenten: baseline (voor start behandeling), 

in de vroege postoperatieve periode, en een jaar postoperatief. In de analyses 

werd gecorrigeerd voor eventuele gegeven systemische chemotherapie in beide 

groepen. Uit de resultaten bleek dat CRS-HIPEC geen grotere impact had op 

PROs dan conventionele chirurgie voor het primair colorectaal carcinoom. Er 

werd in de vroege postoperatieve periode een verslechtering van vermoeidheid, 

C30 summary score, fysiek-, en rol-functioneren gezien in beide groepen en een 

verslechtering van cognitief- en sociaal-functioneren in de conventionele chirurgie 

groep. Een jaar na de operatie waren alle waarden weer hersteld naar baseline 

waarden. Additionele systemische chemotherapie bleek geen significant effect 

op de scores te hebben. Hieruit kan geconcludeerd worden dat ondanks een 

uitgebreidere operatie met een groter morbiditeitsrisico, CRS-HIPEC in patiënten 

met colorectale peritoneale metastasen geen grotere impact had op postoperatieve 

PROs vergeleken met conventionele darmresecties in patiënten met een primair 

colorectaal carcinoom, en dat additionele systemische chemotherapie hier geen 

significant effect op had. Deze studie biedt nieuwe inzichten in de impact van 
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behandeling op kwaliteit van leven in patiënten welke CRS-HIPEC ondergaan in 

verband met colorectale peritoneale metastasen. Dit is informatief voor clinici en 

patiënten wereldwijd en kan bijdragen aan een betere patiëntenvoorlichting voor 

deze patiëntengroep. 

Deel 2: population-based studies in patiënten 
met colorectale peritoneale metastasen
De behandeling van colorectale peritoneale metastasen is niet in alle landen 

hetzelfde, en ook in landen zijn er door de jaren heen aanpassingen gemaakt in 

richtlijnen, omdat de opvatting over wat de beste behandelingsstrategie voor deze 

patiënten is aan veranderingen onderhevig is. Voor 2014 stond er in de Nederlandse 

richtlijn voor het behandelen van peritoneale metastasen niets opgenomen over 

het geven van adjuvante systemische therapie na CRS-HIPEC. In 2014 is deze richtlijn 

vernieuwd, waarna in de richtlijn werd opgenomen dat adjuvante systemische 

therapie overwogen kon worden,19 waarmee het uiteindelijke besluit nog steeds 

werd gedreven door de voorkeur van arts en patiënt. In de praktijk werd adjuvante 

systemische therapie in Nederland veel gegeven. In 2017 is er een systematic 

review gepubliceerd welke geen correlatie tussen adjuvante systemische therapie 

en een betere prognose liet zien.8 Sindsdien wordt adjuvante systemische therapie 

in Nederland niet meer gegeven. Echter, het ontbrak aan vergelijkende studies van 

deze twee behandelingsstrategieën op populatie-niveau. Eerdere studies omtrent 

deze vraag hadden patiënten met incomplete cytoreducties,20–27 extraperitoneale 

metatasen,20–22,25–31 appendix tumoren,20,26,27 of neoadjuvante systemische therapie 

voor CRS-HIPEC20–22,24–30 geïncludeerd. Resultaten van dergelijke studies zijn 

daarom niet interpretabel op de Nederlandse patiëntenpopulatie welke upfront 

(zonder systemische voorbehandeling) CRS-HIPEC ondergaat. Hoofdstuk 6 van 

dit proefschrift bevat deze vergelijking binnen een landelijke studie waarin alle 

patiënten upfront CRS-HIPEC hebben ondergaan voor synchrone colorectale 

peritoneale metastasen. Algehele overleving was significant beter in patiënten 

welke adjuvante systemische therapie ondergingen (mediane overleving 39 

maanden) vergeleken met patiënten welke geen adjuvante systemische therapie 

ondergingen (mediane overleving 25 maanden). Alhoewel er in deze studie 

rekening is gehouden met immortal time bias, hetgeen in eerder uitgevoerde 

bovengenoemde studies niet gedaan was, kunnen de resultaten van deze studie 
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nog steeds onderhevig zijn aan bias. Het feit dat het verschil in overleving tussen 

de groepen al op 3 maanden na operatie zichtbaar wordt, kan duiden op een 

residuale selectie bias op basis van factoren die niet in de studie mee konden 

zijn genomen (bijvoorbeeld postoperatieve morbiditeit), ondanks de toepassing 

van propensity score matching bij analyses. Als gevolg hiervan kan er sprake zijn 

van een overschatting van de associatie tussen adjuvante systemische therapie en 

verbeterde overleving. Ondanks dat resultaten van de CAIRO6 fase III studie binnen 

enkele jaren beschikbaar zullen zijn, kunnen de resultaten van deze studie reeds 

dienen als ondersteuning voor klinische besluitvorming in deze patiëntengroep. 

Tevens, indien de CAIRO6 studie geen superioriteit voor neoadjuvante systemische 

therapie aantoont, zal upfront CRS-HIPEC de standaardbehandeling blijven en 

zal het al dan niet geven van adjuvante systemische therapie een internationaal 

discussiepunt blijven. Wanneer neoadjuvante systemische therapie wel onderdeel 

van de standaardbehandeling wordt, zullen er altijd patiënten blijven die upfront 

CRS-HIPEC ondergaan (bijvoorbeeld in een spoedoperatie). In beide situaties 

blijven de data van deze studie waardevol voor de beslissing omtrent adjuvante 

systemische therapie na CRS-HIPEC. 

In hoofdstuk 7 wordt de vergelijking van de effectiviteit van de twee meest 

gebruikte chemotherapeutica tijdens HIPEC weergegeven: oxaliplatin en 

mitomycine C. Binnen deze studie werden patiënten welke CRS-HIPEC ondergingen 

voor colorectale peritoneale metastasen tussen 2014 en 2017 geïncludeerd. Alle 

patiënten worden in Nederland volgens hetzelfde HIPEC-protocol behandeld, 

waardoor de selectie van patiënten geschikt voor deze operatie, pre- en 

postoperatieve zorg, en chirurgische karakteristieken bij deze patiënten allemaal 

gelijk zijn. Het enige variabele binnen deze behandeling is het spoelmiddel wat 

gebruikt wordt tijdens HIPEC, welk nu op basis van de voorkeur van ziekenhuis 

of chirurg gekozen wordt. De mediane algehele overleving was 47 maanden in 

patiënten welke oxaliplatin kregen en 31 maanden in patiënten welke mitomycine 

C kregen. Ondanks dat dit verschil evident lijkt, was dit niet significant verschillend 

tussen de twee groepen. Op basis van deze studie kan men dus rechtvaardigen 

om beide middelen te gebruiken tijdens HIPEC. Echter, terwijl de studies uit deze 

thesis werden uitgevoerd, speelde er een wereldwijde discussie tussen experts 

en clinici omtrent de behandeling van colorectale peritoneale metastasen. De 

aanleiding hiervoor was de presentatie van preliminaire resultaten van de Franse 

PRODIGE-7 studiegroep op het jaarlijkse ASCO congres in 2018.32 Hun studie 
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toonde geen superioriteit van CRS-HIPEC over CRS alleen: de algehele overleving 

was niet significant verschillend tussen patiënten welke enkel cytoreductieve 

chirurgie (CRS) ondergingen en patiënten welke cytoreductieve chirurgie, gevolgd 

door HIPEC (CRS-HIPEC) ondergingen. Binnen deze studie werden alle HIPEC 

procedures uitgevoerd met oxaliplatin. De gerapporteerde overleving binnen deze 

studie was uitzonderlijk hoog (mediane overleving 41 maanden) in vergelijking met 

eerder gepubliceerde overlevingscijfers in deze patiëntencategorie welke CRS-

HIPEC ondergingen (mediane overleving maximaal 36 maanden).33,34 Alhoewel 

dit veelbelovend lijkt, dient men rekening te houden met een zekere selectie 

bias in deze studie, daar alleen patiënten geïncludeerd werden welk minstens 

6 cycli of systemische therapie ondergingen en welke allen complete CRS-HIPEC 

ondergingen. Dit fenomeen roept vragen op omtrent de externe validiteit van 

deze trial. Desalniettemin, waar de uiteindelijke resultaten nog steeds op zich 

laten wachten, zou er geconcludeerd kunnen worden dat HIPEC met oxaliplatin 

toch ineffectief blijkt, in tegenstelling tot de bevindingen in de vergelijkende studie 

welke in dit proefschrift is opgenomen.

Eerder gepubliceerde landelijke studies over de incidentie van en risicofactoren 

voor colorectale peritoneale metastasen baseerden zich op cohorten van 

patiënten welke waren gediagnosticeerd met colorectale peritoneale metastasen 

tussen 1995 en 2008.3–5,35,36 Gezien het feit dat de (systemische) behandelingen, 

beeldvormende technieken en kennis binnen dit ziektebeeld sterk zijn verbeterd 

in de afgelopen jaren, werd een update-studie uitgevoerd. In hoofdstuk 8 zijn 

de resultaten van deze landelijke studie opgenomen. In deze studie worden 

de incidentie van synchrone (5.7%) en metachrone (5.5% [3-jaars cumulatieve 

incidentie]) peritoneale metastasen beschreven, welke de hoogst beschreven 

incidenties zijn in de huidige beschikbare literatuur. Behalve de toegenomen 

incidentie werd er ook een sterke correlatie tussen de aanwezigheid van synchrone 

systemische metastasen en de ontwikkeling van zowel synchrone als metachrone 

peritoneale metastasen gezien. Waar door verbeteringen in behandelingen 

tegenwoordig steeds meer patiënten in opzet curatief behandeld kunnen worden, 

is deze bevinding omtrent systemische metastasen erg waardevol voor de klinische 

praktijk. Zo kunnen de bevindingen van deze studie fungeren als de basis voor 

toekomstige klinische studies waarin nieuwe strategieën omtrent risico-reductie 

of vroege detectie van metachrone colorectale peritoneale metastasen worden 

onderzocht. 
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In hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe patiënten met synchrone of metachrone 

peritoneale metastasen in Nederland worden behandeld en wat de prognose van 

deze patiënten is. Ongecorrigeerde mediane overleving bleek beter in patiënten 

met metachrone peritoneale metastasen dan in patiënten met synchrone 

peritoneale metastasen: 12 maanden vs. 8 maanden, respectievelijk. Na correctie 

voor alle variabelen welke in univariabele analyses geassocieerd waren met 

overleving, bleek er geen verschil meer te bestaan in algehele overleving tussen 

de twee groepen. Echter, significant meer patiënten met metachrone peritoneale 

metastasen ondergingen CRS-HIPEC (16%) in vergelijking met patiënten met 

synchrone peritoneale metastasen (8%). Dit zou verklaard kunnen worden door 

het fenomeen dat patiënten na primaire colorectale chirurgie gestandaardiseerde 

follow-up ondergaan, wat geresulteerd kan hebben in de vroege diagnose van 

minder vergevorderde metastasen. Aan de andere kant kunnen patiënten met 

synchrone peritoneale metastasen lang onopgemerkt blijven aangezien veel 

patiënten asymptomatisch blijven.37 Tevens worden synchrone peritoneale 

metastasen frequent ontdekt (in een spoedsetting) in ziekenhuizen welke 

niet gespecialiseerd zijn in CRS-HIPEC. Het is bekend dat het centrum waar de 

peritoneale metastasen voor het eerst gezien zijn invloed heeft op de uiteindelijke 

kans om CRS-HIPEC te ondergaan.38 Helaas was er binnen onze studie geen data 

beschikbaar met betrekking tot de uitgebreidheid van intraperitoneale ziekte 

(peritoneal cancer index; PCI), hetgeen de belangrijkste factor is bij het bepalen of 

een patiënt in aanmerking komt voor CRS-HIPEC, en welke een sterke associatie 

met prognose kent. Binnen alle patiënten welke CRS-HIPEC ondergingen bleken 

zowel ziektevrije overleving als algehele overleving niet significant te verschillen 

tussen patiënten met synchrone en metachrone peritoneale metastasen. Deze 

bevindingen zijn niet conform resultaten uit eerdere (niet landelijke) studies 

welke deze vraag onderzochten: een studie vond betere ziektevrije overleving 

in patiënten met synchrone peritoneale metastasen zonder een verschil in 

algehele overleving,39 terwijl een andere studie juist betere algehele overleving 

vond in patiënten met metachrone peritoneale metastasen zonder verschillen in 

ziektevrije overleving.40 Bevindingen van onze studie suggereren dat de timing van 

het ontwikkelen van peritoneale metastasen niet in acht hoeft worden genomen 

bij het bepalen van de beste behandelstrategie voor patiënten noch dat dit als 

stratificatiefactor in klinische trials meegenomen hoeft te worden. 
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Er bestaat een voortdurende discussie omtrent de ontstaanswijze van ovariële 

metastasen vanuit het colorectaal carcinoom. Sommige experts zijn van mening dat 

ovariële metastasen resulteren uit lymfatische verspreiding van tumorcellen, waar 

anderen vinden dat deze ovariële metastasen ontstaan als gevolg van hematogene 

verspreiding.41–43 Er zijn steeds meer experts die ovariële metastasen beschouwen 

als het resultaat van peritoneale verspreiding van tumorcellen, en daarmee wordt 

gepleit om deze patiënten te behandelen middels CRS-HIPEC. Hoofdstuk 10 van 

dit proefschrift omvat een landelijke studie omtrent de incidentie, behandelingen, 

risicofactoren en overleving van patiënten met ovariële metastasen van colorectale 

origine. Een incidentie van 4% in alle vrouwelijke patiënten met gemetastaseerd 

colorectaal carcinoom werd gevonden. Eerdere studies (weliswaar uitgevoerd met 

behulp van ziekenhuis cohorten in plaats van landelijke cohorten) toonden een 

incidentie tussen de 3% en 14%.44,45 Vrouwen onder de vijftig jaar liepen meer 

risico op het ontwikkelen van ovariële metastasen vergeleken met vrouwen 

boven de vijftig jaar. Dit ondersteunt de hypothese die suggereert dat ovariële 

metastasen vaker ontstaan in premenopauzale patiënten.45–49 Binnen patiënten 

met ovariële metastasen onderging 27% CRS-HIPEC, 38% resectie van de primaire 

colorectale tumor (met of zonder metastasectomie), 25% onderging palliatieve 

therapie, en 9% onderging geen actieve behandeling. Algehele overleving was het 

best in patiënten welke CRS-HIPEC ondergingen (mediaan 34 maanden), gevolgd 

door primaire tumorresectie (mediaan 18 maanden) en palliatieve behandeling 

(13 maanden). Ondanks de significant betere overleving in patiënten welke CRS-

HIPEC ondergingen, speelt hierbij een zekere selectie bias. Patiënten welke behalve 

ovariële metastasen ook (andere) afstandsmetastasen hebben, evenals patiënten 

met uitgebreide intraperitoneale ziekte (PCI>20), zijn doorgaans niet geschikt voor 

CRS-HIPEC, en hebben meestal een slechtere prognose.21,50,51 Aangezien ovariële 

metastasen vaak gepaard gaan met peritoneale metastasen, en data omtrent de 

PCI niet beschikbaar waren in binnen deze studie, blijft het onduidelijk in hoeverre 

dit effect heeft gehad op survival. Desalniettemin versterkt de significant betere 

algehele overleving in patiënten welke CRS-HIPEC ondergingen de hypothese 

dat ovariële metastasen ontstaan als gevolg van peritoneale tumorverspreiding. 

Op basis van deze studie kan CRS-HIPEC als voorkeursbehandeling geadviseerd 

worden in geselecteerde patiënten met colorectale ovariële metastasen. 
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