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COLORECTALE BUIKVLIES-UITZAAIINGEN 
EN DE HIPEC-OPERATIE

Dit proefschrift gaat over de behandeling van dikkedarm- en endeldarmkanker met 

buikvlies-uitzaaiingen. In medische termen noemt men dikkedarm- en endeldarmkanker 

samen ook wel ‘colorectale kanker’. Na borst- en longkanker is colorectale kanker de 

meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd.1 Het zorgt na longkanker voor de 

meeste sterfgevallen aan kanker wereldwijd: ongeveer een miljoen per jaar.1 De meeste 

mensen overlijden door uitzaaiingen naar andere plaatsen in het lichaam. Colorectale 

kanker zaait het vaakst uit naar de lever, longen, en het buikvlies.2,3 Het buikvlies 

bekleedt de binnenkant van de buikholte en de buikorganen. Vroeger werden buikvlies-

uitzaaiingen uit colorectale kanker, vanaf nu ‘colorectale buikvlies-uitzaaiingen’, 

beschouwd als een onbehandelbare laatste fase van de ziekte. Daarom werd er vaak 

niets meer gedaan: geen chemotherapie en geen operatie.4-7 De buikvlies-uitzaaiingen 

gaan dan groeien. Dit zorgt op den duur voor darmobstructie en ophoping van buikvocht 

(Figuur 18.1). Hierdoor kunnen patiënten niet meer eten of drinken en kan de darm zelfs 

scheuren. In bijna alle patiënten leidt dit tot overlijden binnen weken tot maanden.4-7

Figuur 18.1 Foto van colorectale buikvlies-uitzaaiingen (witte pijl) en buikvocht.



490   |   Appendix

In de afgelopen twintig jaar zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in de behandeling 

van colorectale buikvlies-uitzaaiingen. Artsen ontdekten dat het buikvlies vaak de enige 

plaats van uitzaaiingen was,8,9 dus zonder andere uitzaaiingen in bijvoorbeeld lever 

of longen. Daardoor dacht men dat colorectale buikvlies-uitzaaiingen op een andere 

manier ontstaan dan colorectale lever- of long-uitzaaiingen. Colorectale lever- en long-

uitzaaiingen ontstaan uit kankercellen die losraken van de tumor en via het bloed in 

lever of longen terechtkomen. Colorectale buikvlies-uitzaaiingen ontstaan ofwel uit 

kankercellen die zich vanuit de tumor door de darmwand naar het buikvlies verplaatsen 

ofwel uit kankercellen die tijdens een operatie losraken van de tumor en op het buikvlies 

vallen.10 Daarom werden colorectale buikvlies-uitzaaiingen steeds meer gezien als 

lokale vorm van uitzaaiingen die ook lokaal (dus in de buik) behandeld moet worden. 

Dit leidde tot een op genezing gerichte lokale behandeling: de HIPEC-operatie.11,12 De 

HIPEC-operatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het belangrijkste deel: een 

operatie waarbij de chirurg alle zichtbare kanker uit de buik weghaalt.11 Daarna volgt het 

tweede deel van de operatie: de HIPEC.12 HIPEC staat voor hyperthermic intraperitoneal 

chemotherapy, oftewel een verhitte chemotherapie-spoeling van de buik. Het idee van 

de HIPEC is dat het onzichtbare achtergebleven kankercellen vernietigt. Zo hoopt men 

te voorkomen dat de buikvlies-uitzaaiingen terugkeren.12 Na de HIPEC wordt de buik 

gesloten en de operatie beëindigd.

Figuur 18.2 Schematische weergave van HIPEC: een verhitte chemotherapie-spoeling van de buik. 
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De HIPEC-operatie is alleen op het buikvlies gericht. Daarom is deze behandeling alleen 

voor patiënten met colorectale buikvlies-uitzaaiingen zónder andere uitzaaiingen. 

Dit noemt men ‘geïsoleerde colorectale buikvlies-uitzaaiingen’. De HIPEC-operatie 

heeft de levensverwachting van deze patiënten fors verbeterd.6 Het geeft patiënten 

met geïsoleerde colorectale buikvlies-uitzaaiingen de enige kans op een langdurige 

levensverwachting of genezing. Na de HIPEC-operatie is de kans om na vijf jaar nog te 

leven ±30% en de genezingskans ±20%.13-15 Ter vergelijking: met alléén chemotherapie 

via infuus en tabletten, ook wel ‘systemische chemotherapie’ genoemd, is de kans om 

na vijf jaar nog te leven <5% zonder genezingskans.16 Daarom adviseren nagenoeg alle 

(inter)nationale richtlijnen de HIPEC-operatie voor geïsoleerde colorectale buikvlies-

uitzaaiingen.17 De HIPEC-operatie wordt inmiddels wereldwijd uitgevoerd in honderden 

ziekenhuizen en duizenden patiënten met colorectale buikvlies-uitzaaiingen per jaar.18 

DEEL 1 VAN DIT PROEFSCHRIFT 
DE HUIDIGE PRAKTIJK

De HIPEC-operatie is een grote en complexe operatie met een hoge kans op complicaties.19 

Daarom wordt de HIPEC-operatie in Nederland en veel andere landen alleen uitgevoerd 

in gespecialiseerde ziekenhuizen. In Nederland zijn dit acht ziekenhuizen: de HIPEC-

ziekenhuizen. Patiënten krijgen de diagnose colorectale buikvlies-uitzaaiingen 

echter in elk Nederlands ziekenhuis. Idealiter heeft het ziekenhuis van diagnose 

met colorectale buikvlies-uitzaaiingen geen invloed op de kans op de op genezing 

gerichte HIPEC-operatie. Een enquête liet echter zien dat de HIPEC-operatie niet als 

standaardbehandeling wordt gezien voor geïsoleerde, operabele colorectale buikvlies-

uitzaaiingen door een derde van alle Nederlandse chirurgen en oncologen; vooral niet 

door chirurgen uit oncologen uit perifere streekziekenhuizen. Dit kan tot verschillen 

tussen Nederlandse ziekenhuizen leiden in het aantal patiënten dat zij verwijzen voor 

de HIPEC-operatie. Hierdoor krijgen sommige patiënten misschien geen op genezing 

gerichte behandeling, terwijl zij hier wel recht op hebben. Om dit mogelijke probleem 

te onderzoeken, beschrijft hoofdstuk 2 een studie die de relatie onderzoekt tussen het 

ziekenhuis van diagnose met geïsoleerde colorectale buikvlies-uitzaaiingen en de kans 

op het ondergaan van de HIPEC-operatie enerzijds en levensverwachting anderzijds.

Voor deze studie werden alle Nederlandse patiënten geïdentificeerd die tussen 2005 en 

2015 werden gediagnosticeerd met geïsoleerde colorectale buikvlies-uitzaaiingen. Het 

percentage patiënten dat de HIPEC-operatie onderging bleek enorm te variëren tussen 

verschillende ziekenhuizen van diagnose: van 0% in de zes ‘laagste’ ziekenhuizen 

tot 50% in het ‘hoogste’ ziekenhuis. Patiënten gediagnosticeerd in gespecialiseerde 
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HIPEC-ziekenhuizen hadden een 3.5x hogere kans op de HIPEC-operatie en een betere 

levensverwachting dan patiënten gediagnosticeerd in de andere ziekenhuizen. Patiënten 

gediagnosticeerd in perifere streekziekenhuizen hadden een 1.5x lagere kans op de 

HIPEC-operatie en een slechtere levensverwachting dan patiënten gediagnosticeerd in 

topklinische of academische ziekenhuizen. Patiënten gediagnosticeerd in ziekenhuizen 

met een hogere kans op de HIPEC-operatie hadden een betere levensverwachting dan 

patiënten gediagnosticeerd in ziekenhuizen met een lagere kans op de HIPEC-operatie. 

Uit deze studie werd geconcludeerd dat het ziekenhuis van diagnose met geïsoleerde 

colorectale buikvlies-uitzaaiingen van invloed is op de kans op de op genezing gerichte 

HIPEC-operatie én op de levensverwachting. Deze resultaten waren onwenselijk en 

onverwacht. Ze zijn waarschijnlijk ook van toepassing op andere landen waar de HIPEC-

operatie alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen wordt uitgevoerd. Dit moedigt aan tot 

oplossingen die iedere patiënt met colorectale buikvlies-uitzaaiingen een gelijke kans 

geeft op het ondergaan van de HIPEC-operatie, ongeacht het ziekenhuis van diagnose.

De peritoneal surface oncology group international (PSOGI) is een internationale groep 

gespecialiseerde HIPEC-chirurgen die de behandeling van colorectale buikvlies-

uitzaaiingen wereldwijd probeert te standaardiseren en verbeteren.19 Dit doen ze door 

medisch-wetenschappelijk onderzoek en tweejaarlijkse internationale congressen 

voor betrokken specialisten.20 Als voorbereiding op het internationale congres van 

2018 werden 19 zeer ervaren HIPEC-chirurgen uit 19 verschillende landen gevraagd een 

enquête in te vullen. Het eerste doel van de enquête was het in kaart brengen van de 

huidige chirurgisch-oncologische behandeling van colorectale buikvlies-uitzaaiingen 

wereldwijd. Het tweede doel was het achterhalen van aspecten van de behandeling 

waar overeenstemming en geen overeenstemming over is. Het laatste doel was het 

identificeren van thema’s voor toekomstig onderzoek. De vragen aan de deelnemers van 

de enquête hadden drie thema’s: de integratie van de HIPEC-operatie in de zorg in hun 

land, de behandelprotocollen voor colorectale buikvlies-uitzaaiingen in hun ziekenhuis, 

en hun mening over controversiële onderwerpen binnen de behandeling van colorectale 

buikvlies-uitzaaiingen. De resultaten van deze enquête zijn beschreven in hoofdstuk 3. 

Er bleken onder andere grote verschillen tussen landen te bestaan in het aantal HIPEC-

ziekenhuizen en het aantal uitgevoerde HIPEC-operaties per hoofd van de bevolking, 

vergoeding van de HIPEC-operatie door zorgverzekeraars, adviezen over de HIPEC-

operatie in richtlijnen, en criteria waar ziekenhuizen aan moeten voldoen om HIPEC-

operaties uit te mogen voeren. Deze resultaten suggereren dat de toegang tot – en 

de kwaliteit van – de HIPEC-operatie niet voor elke patiënt in elk land gelijk is. Dit 

moedigt aan tot oplossingen die dit gelijk trekken tussen landen. Naast de verschillen 

tussen landen bleken er ook grote verschillen tussen ziekenhuizen en deelnemers te 
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bestaan in de behandelprotocollen voor colorectale buikvlies-uitzaaiingen. Onder de 

deelnemers werd bijvoorbeeld weinig overeenstemming bereikt over de operatie zelf, 

de technische aspecten van HIPEC, het geven van systemische chemotherapie vóór en/

of na de HIPEC-operatie, de beste behandeling om colorectale buikvlies-uitzaaiingen 

te voorkomen, en de beste behandeling voor inoperabele colorectale buikvlies-

uitzaaiingen. Medisch-wetenschappelijk onderzoek en congressen moeten zich richten 

op meer overeenstemming over deze onderwerpen onder behandelend artsen.

Twee belangrijke bevindingen van de enquête vormden de basis voor de rest van 

dit proefschrift. Allereerst bereikten de deelnemers geen overeenstemming over de 

waarde van systemische chemotherapie vóór en/of na de HIPEC-operatie. Ongeveer 

de helft van de deelnemers adviseerde systemische chemotherapie vóór de HIPEC-

operatie en de andere helft niet. Ongeveer twee derde van de deelnemers adviseerde 

chemotherapie ná de HIPEC-operatie en de rest niet. De waarde van systemische 

chemotherapie vóór en/of na de HIPEC-operatie voor colorectale buikvlies-

uitzaaiingen wordt verder uitgediept in deel 2 van dit proefschrift. Het begint met een 

evaluatie van (de kwaliteit van) bestaand onderzoek over dit onderwerp, gevolgd door 

enkele studies naar de waarde systemische chemotherapie vóór en/of na de HIPEC-

operatie. Deelnemers van de enquête bereikten ook geen overeenstemming over de 

beste behandeling voor inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen. Ongeveer 

de helft van de deelnemers adviseerde systemische chemotherapie. De andere helft 

van de deelnemers adviseerde een hele nieuwe behandeling: PIPAC. PIPAC staat voor 

pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy, oftewel gas-chemotherapie in de 

buik. Ondanks dat deze behandeling door zoveel deelnemers werd geadviseerd, was 

PIPAC niet beschikbaar in Nederland en veel andere landen ten tijde van de enquête. 

De potentiële waarde van PIPAC voor inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen 

wordt verder uitgediept in deel 3 van dit proefschrift. Het begint met een evaluatie van 

(de kwaliteit van) bestaand onderzoek over dit onderwerp, gevolgd door enkele studies 

naar de potentiële waarde PIPAC voor inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen. 

DEEL 2 VAN DIT PROEFSCHRIFT
DE OP GENEZING GERICHTE BEHANDELING 

Van alle patiënten met geïsoleerde colorectale buikvlies-uitzaaiingen ondergaat 

ongeveer 70% géén HIPEC-operatie,6 vaak door te uitgebreide buikvlies-uitzaaiingen. 

Deze groep patiënten met inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen komt in deel 3 

van dit proefschrift aan bod. De overige 30% van de patiënten ondergaat wél de HIPEC-

operatie. Deze groep patiënten met operabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen wordt 
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in dit deel van het proefschrift besproken. Naast dat deze patiënten steeds vaker een 

HIPEC-operatie ondergaan, krijgen zij ook steeds vaker systemische chemotherapie.6,21 

Dit heeft geleid tot gecombineerde behandelingen. In veel ziekenhuizen krijgen 

patiënten systemische chemotherapie vóór en/of na de HIPEC-operatie.17,18 

Systemische chemotherapie vóór de HIPEC-operatie noemt men ‘neoadjuvante 

chemotherapie’. Systemische chemotherapie na de HIPEC-operatie noemt men 

‘adjuvante chemotherapie’. Systemische chemotherapie vóór én na de HIPEC-operatie 

noemt men ‘peri-operatieve chemotherapie’. Voor het gemak noemen we het nu even 

peri-operatieve chemotherapie. Toevoeging van peri-operatieve chemotherapie aan de 

HIPEC-operatie heeft mogelijke voordelen. Allereerst kan het de buikvlies-uitzaaiingen 

vóór de HIPEC-operatie verkleinen. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle HIPEC-

operatie mogelijk groter. Ten tweede kan het onzichtbare kankercellen vernietigen die 

na de HIPEC-operatie in de buik zijn achtergebleven of zich al in de bloedbaan bevinden. 

Hierdoor wordt de kans dat de ziekte terugkeert mogelijk kleiner. Deze voordelen 

van peri-operatieve chemotherapie zouden de levensverwachting en genezingskans 

kunnen verbeteren. Ondanks de duidelijke theoretische voordelen, verschilt het 

geven van peri-operatieve chemotherapie sterk tussen landen, ziekenhuizen, artsen, 

en richtlijnen.17,18 Deze verdeeldheid wordt mogelijk veroorzaakt door de matige 

kwaliteit van bestaand onderzoek over dit onderwerp. De kwaliteit van dit bestaand 

onderzoek is echter nooit grondig geëvalueerd middels een zogeheten ‘systematische 

review’. Daarom beschrijft hoofdstuk 4 een systematische review die (de kwaliteit van) 

bestaand onderzoek evalueert naar de waarde van peri-operatieve chemotherapie voor 

operabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen.

Deze systematische review identificeerde 11 studies over patiënten die de HIPEC-operatie 

ondergingen voor colorectale buikvlies-uitzaaiingen en de relatie beschreven tussen 

neoadjuvante, adjuvante, of peri-operatieve chemotherapie en levensverwachting 

of postoperatieve complicaties. Deze studies waren van matige kwaliteit, lastig te 

interpreteren, en lieten tegengestelde resultaten zien. Van de vier studies die de 

relatie beschreven tussen neoadjuvante chemotherapie en levensverwachting, 

toonden er drie een betere levensverwachting en één niet. Beide studies die de relatie 

beschreven tussen verschillende soorten neoadjuvante chemotherapie toonden een 

betere levensverwachting voor neoadjuvante chemotherapie met ‘bevacizumab’ (een 

immuuntherapie) tegenover alléén neoadjuvante chemotherapie. De drie studies die 

de relatie beschreven tussen adjuvante chemotherapie en levensverwachting toonden 

allemaal geen betere levensverwachting. De enige studie die de relatie beschreef 

tussen peri-operatieve chemotherapie en levensverwachting toonde een betere 

levensverwachting. Alle drie de studies die de relatie beschreven tussen neoadjuvante 

chemotherapie en postoperatieve complicaties toonden geen toename van ernstige 
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postoperatieve complicaties. De enige studie die de relatie beschreef tussen 

verschillende soorten neoadjuvante chemotherapie toonde een toename van ernstige 

postoperatieve complicaties na neoadjuvante chemotherapie met bevacizumab in 

vergelijking met alleen neoadjuvante chemotherapie. Uit deze systematische review 

werd geconcludeerd dat de kwaliteit van bestaand onderzoek over dit onderwerp 

matig is. Dit zet vraagtekens bij het huidige gebruik van neoadjuvante, adjuvante, of 

peri-operatieve chemotherapie voor operabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen. 

Bestaande studies laten geen waarde zien van adjuvante chemotherapie, maar mogelijk 

wel van neoadjuvante chemotherapie met bevacizumab. Bevacizumab leidt mogelijk 

wel tot méér ernstige postoperatieve complicaties. Deze bevindingen vormden de basis 

voor de rest van dit deel van het proefschrift.

Eén van de belangrijkste bevindingen van de systematische review was het gebrek 

aan bewijs over de waarde van adjuvante chemotherapie na de HIPEC-operatie voor 

colorectale buikvlies-uitzaaiingen. Desondanks werd adjuvante chemotherapie wel 

gegeven in veel ziekenhuizen wereldwijd.22 Als adjuvante chemotherapie inderdaad 

geen meerwaarde heeft, zou het geven hiervan kunnen leiden tot onnodige bijwerkingen, 

onnodige kosten, en een verminderde kwaliteit van leven.23-25 Sinds publicatie van de 

systematische review wordt adjuvante chemotherapie dan ook niet meer gegeven in 

Nederland tot de waarde ervan beter onderzocht is.26 Als eerste stap daartoe beschrijft 

hoofdstuk 5 een studie die de relatie onderzoekt tussen adjuvante chemotherapie en 

levensverwachting in alle Nederlandse patiënten die tussen 2005 en 2017 werden 

gediagnosticeerd met geïsoleerde colorectale buikvlies-uitzaaiingen en daarvoor de 

HIPEC-operatie ondergingen. Van deze patiënten kreeg 44% adjuvante chemotherapie 

en 56% niet. Na zoveel mogelijk correctie voor verstorende factoren, hadden patiënten 

die adjuvante chemotherapie kregen een significant betere levensverwachting 

(gemiddeld 39 maanden) dan patiënten die geen adjuvante chemotherapie kregen 

(gemiddeld 25 maanden). 

Resultaten van deze studie werden mogelijk beïnvloed door resterende verstorende 

factoren. Desalniettemin wijst de studie mogelijk toch op een voordeel van adjuvante 

chemotherapie. Om dit definitief te onderzoeken is een zogeheten ‘gerandomiseerde 

studie’ nodig, waarbij patiënten met colorectale buikvlies-uitzaaiingen na de HIPEC-

operatie gerandomiseerd (geloot) worden tussen wel of geen adjuvante chemotherapie. 

Zo’n gerandomiseerde studie is in de medische wereld de beste manier om definitief 

aan te tonen of een behandeling wel of niet werkt. Gerandomiseerde studies naar de 

waarde van adjuvante chemotherapie voor colorectale lever-uitzaaiingen zijn de laatste 

jaren echter steeds mislukt,27,28 voornamelijk door te weinig deelnemende patiënten. 

Daarentegen zijn gerandomiseerde studies naar de waarde van neoadjuvante en 
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peri-operatieve chemotherapie wél gelukt bij maagkanker, slokdarmkanker, en 

endeldarmkanker.29-31 In deze studies leidde neoadjuvante en/of peri-operatieve 

chemotherapie ook nog eens tot significant betere uitkomsten voor de patiënt.29-31 

Daarom werd uiteindelijk besloten een studie op te zetten naar de waarde van peri-

operatieve chemotherapie rondom de HIPEC-operatie voor operabele colorectale 

buikvlies-uitzaaiingen: de CAIRO6 studie.32 Wereldwijd is dit de eerste studie die deze 

vraag in deze patiëntengroep onderzoekt. De opzet van de studie is beschreven in 

hoofdstuk 6.

De CAIRO6 studie wordt uitgevoerd in alle acht Nederlandse HIPEC-ziekenhuizen. Er 

worden 358 patiënten met operabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen gerandomiseerd 

tussen peri-operatieve chemotherapie en de HIPEC-operatie (de experimentele groep) 

of de standaardbehandeling in Nederland: alléén de HIPEC-operatie (de controlegroep). 

De experimentele groep krijgt zes maanden peri-operatieve chemotherapie. Dit wordt 

verdeeld in drie maanden neoadjuvante chemotherapie met bevacizumab vóór de 

HIPEC-operatie en drie maanden adjuvante chemotherapie na de HIPEC-operatie. De 

belangrijkste uitkomst die wordt vergeleken tussen de groepen is levensverwachting. 

Ondanks dat de hypothese is dat de experimentele groep een betere levensverwachting 

heeft, kan peri-operatieve chemotherapie ook vijf mogelijk zeer ongewenste effecten 

hebben. Allereerst zou neoadjuvante chemotherapie met bevacizumab niet effectief 

genoeg kunnen zijn tegen colorectale buikvlies-uitzaaiingen,16 waardoor deze verder 

groeien vóór de HIPEC-operatie en de kans op een succesvolle operatie lager wordt. Ten 

tweede kan neoadjuvante chemotherapie leiden tot bijwerkingen,23 die zo ernstig kunnen 

zijn dat patiënten helemaal geen HIPEC-operatie meer kunnen ondergaan. Ten derde 

kunnen bijwerkingen er toe leiden dat patiënten in een slechtere conditie aan de operatie 

beginnen, waardoor de kans op complicaties na de HIPEC-operatie toeneemt. Ten vierde 

zou toevoeging van bevacizumab aan neoadjuvante chemotherapie kunnen leiden tot 

een toename van ernstige postoperatieve complicaties.33 Tot slot zou de HIPEC-operatie 

én zes maanden peri-operatieve chemotherapie misschien wel te zwaar kunnen zijn, 

waardoor patiënten een langdurige en sterk verminderde kwaliteit van leven hebben. Om 

deze vijf mogelijke ongewenste effecten te onderzoeken, werd eerst een zogeheten ‘pilot-

studie’ gedaan alvorens verder te gaan met de uiteindelijke CAIRO6 studie. De resultaten 

van deze pilot-studie zijn beschreven in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8.

In deze pilot-studie zaten de eerste 80 patiënten, waarvan er 79 konden worden 

geanalyseerd. Hiervan kregen 37 patiënten (47%) peri-operatieve chemotherapie 

én de HIPEC-operatie (de experimentele groep) en 42 patiënten (53%) alléén 

de HIPEC-operatie (de controlegroep). In de experimentele groep verkleinde de 

buikvlies-uitzaaiingen vóór de HIPEC-operatie bij 28% van de patiënten op de scan 



Nederlandse lekensamenvatting (Dutch lay summary)   |   497

A

en bij 38% van de patiënten onder de microscoop. In geen één patiënt groeiden de 

buikvlies-uitzaaiingen. Patiënten in de experimentele groep hadden significant minder 

buikvlies-uitzaaiingen tijdens de HIPEC-operatie (score 5 van 39) dan patiënten in de 

controlegroep (score 12 van 39). Het percentage patiënten dat een succesvolle HIPEC-

operatie onderging verschilde niet significant tussen de experimentele groep (89%) 

en de controlegroep (86%). Het percentage patiënten met ernstige complicaties na de 

HIPEC-operatie verschilde niet significant tussen de experimentele groep (22%) en de 

controlegroep (33%). De kwaliteit van leven werd gemeten met vragenlijsten tot zes 

maanden na de HIPEC-operatie. De kwaliteit van leven verschilde niet significant tussen 

beide groepen op drie en zes maanden na de HIPEC-operatie. De experimentele groep 

had na neoadjuvante chemotherapie wel een verslechtering van kwaliteit van leven 

op enkele domeinen: vermoeidheid, verlies van eetlust, haaruitval, en smaakverlies. 

Deze domeinen herstelden echter drie tot zes maanden na de HIPEC-operatie. Uit deze 

pilot-studie werd geconcludeerd dat peri-operatieve chemotherapie voor operabele 

colorectale buikvlies-uitzaaiingen haalbaar, veilig, niet te belastend, en potentieel 

effectief is. De mogelijke ongewenste effecten van peri-operatieve chemotherapie 

werden niet gezien. Hierdoor kon de CAIRO6 studie worden voortgezet. Inmiddels doen 

er bijna 250 patiënten mee aan de studie. De uiteindelijke resultaten van de CAIRO6 

studie zullen de wereldwijde behandeling van patiënten met operabele colorectale 

buikvlies-uitzaaiingen in de komende jaren veranderen, standaardiseren, en mogelijk 

ook verbeteren.

DEEL 3 VAN DIT PROEFSCHRIFT
DE PALLIATIEVE BEHANDELING

Zoals eerder besproken, komt ongeveer 70% van de patiënten met geïsoleerde 

colorectale buikvlies-uitzaaiingen niet in aanmerking voor de HIPEC-operatie,6 vaak 

door te uitgebreide buikvlies-uitzaaiingen. Deze groep patiënten met inoperabele 

colorectale buikvlies-uitzaaiingen komt in dit deel van het proefschrift aan bod. De 

behandeling van deze patiënten is in principe niet meer gericht op genezing, maar op 

het voorkomen van groei van de ziekte. Hierdoor worden symptomen zoveel mogelijk 

tegengegaan om de kwaliteit van leven te behouden. Dit noemt men een ‘palliatieve 

behandeling’. De standaardbehandeling voor inoperabele colorectale buikvlies-

uitzaaiingen is palliatieve systemische chemotherapie. Hiermee is de gemiddelde 

levensverwachting ongeveer één jaar.34 Palliatieve systemische chemotherapie lijkt 

echter minder effectief voor colorectale buikvlies-uitzaaiingen dan voor bijvoorbeeld 

colorectale lever- of long-uitzaaiingen.16 Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit 

precies komt, maar men denkt dat het komt doordat chemotherapie die systemisch (dus 
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via infuus en/of tabletten) in de bloedbaan wordt gegeven niet zo goed bij de buikvlies-

uitzaaiingen komt.35,36 Dit heeft geleid tot interesse in palliatieve chemotherapie direct 

in de buikholte, ook wel ‘palliatieve intraperitoneale chemotherapie’. In theorie leidt 

dit tot hoge concentraties chemotherapie bij het buikvlies en lage concentraties 

chemotherapie in de bloedbaan,37 dus tot een hoge effectiviteit tegen buikvlies-

uitzaaiingen en weinig bijwerkingen in andere organen zoals de nieren. Helaas 

heeft palliatieve intraperitoneale chemotherapie in de praktijk ook drie belangrijke 

beperkingen. Allereerst lijkt het niet diep genoeg door te dringen in de buikvlies-

uitzaaiingen.38 Ten tweede verdeelt het niet gelijkmatig door de buikholte, waardoor 

het mogelijk niet bij alle buikvlies-uitzaaiingen komt.38 Tot slot zorgt het bij een hogere 

dosis al snel voor lokale bijwerkingen zoals buikpijn en darmproblemen.39 

Om deze drie beperkingen tegen te gaan is recent een nieuwe behandeling ontwikkeld: 

PIPAC. PIPAC staat voor pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy, oftewel gas-

chemotherapie in de buik. Het is een kijkoperatie onder narcose, waarbij chemotherapie 

onder hoge druk in gasvorm in de buikholte wordt gespoten (Figuur 18.3). Naast de 

algemene voordelen van intraperitoneale chemotherapie (hoge concentratie in de buik 

en lage concentratie in de bloedbaan37) lieten dierstudies andere mogelijke voordelen 

zien van PIPAC ten opzichte van ‘normale’ palliatieve intraperitoneale chemotherapie. 

Door de hoge druk drong het dieper door in de buikvlies-uitzaaiingen en door de 

gasvorm verdeelde het zich gelijkmatiger door de buikholte.40-42 Daarnaast is de dosis 

chemotherapie bij PIPAC laag, waardoor PIPAC herhaaldelijk kan worden gegeven en 

er waarschijnlijk weinig bijwerkingen optreden. In de eerste drie mensen had PIPAC 

inderdaad een veelbelovende effectiviteit tegen de inoperabele buikvlies-uitzaaiingen 

en weinig bijwerkingen.43,44 Door deze veelbelovende eerste resultaten wordt PIPAC 

inmiddels gegeven aan patiënten met inoperabele buikvlies-uitzaaiingen in een groot 

en snel groeiend aantal ziekenhuizen wereldwijd.45 In deze ziekenhuizen krijgen 

patiënten met inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen PIPAC met ‘oxaliplatin’ 

als chemotherapie, oftewel ‘PIPACOX’.46 Dit wordt iedere zes tot acht weken gegeven 

mét of zónder systemische chemotherapie.46 Ondanks dat PIPACOX nog een nieuwe 

behandeling is, wordt het buiten onderzoeksverband gegeven in alle ziekenhuizen. 

Ondanks dit snel toenemende gebruik van PIPACOX buiten onderzoeksverband, was 

deze behandeling tot recent niet beschikbaar in Nederland. Dit kan komen door weinig 

en laag-kwalitatief bestaand onderzoek over dit onderwerp. Dit bestaand onderzoek is 

echter nooit geëvalueerd in een systematische review. Daarom beschrijft hoofdstuk 9 

een systematische review die (de kwaliteit van) bestaand onderzoek evalueert naar de 

waarde van PIPACOX voor inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen.
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Figuur 18.3 Schematische weergave van PIPAC: gas-chemotherapie in de buik. 

Deze systematische review identificeerde enkele kleine studies die iets beschreven 

over de veiligheid of effectiviteit van PIPACOX voor inoperabele colorectale buikvlies-

uitzaaiingen. De studies waren van zéér slechte kwaliteit. Geen één van deze studies 

vergeleek PIPACOX met andere behandelingen. Daarnaast werd er geen onderscheid 

gemaakt tussen patiënten die PIPACOX met of zonder systemische chemotherapie 

kregen. Er werd soms ook niet goed beschreven hoe de veiligheid of effectiviteit was 

geanalyseerd. Uit deze systematische review werd geconcludeerd dat er schrikbarend 

weinig bekend is over de waarde van PIPACOX voor inoperabele colorectale buikvlies-

uitzaaiingen. Sterker nog: de veiligheid en effectiviteit van PIPACOX, zowel met als 

zonder systemische chemotherapie, zijn eigenlijk nog nooit goed onderzocht in deze 

patiënten. Desondanks vertrokken veel Nederlanders met inoperabele colorectale 

buikvlies-uitzaaiingen naar het buitenland om daar tegen eigen betaling van soms 

duizenden euro’s PIPACOX te krijgen; en dat voor een behandeling die niet bewezen veilig 

of effectief is. De resultaten van deze systematische review zetten vraagtekens bij deze 

ontwikkeling en bij de wereldwijde toename van PIPACOX voor inoperabele colorectale 

buikvlies-uitzaaiingen buiten onderzoeksverband. Daarom werd in Nederland besloten 

twee studies op te zetten naar de haalbaarheid, veiligheid, potentiële effectiviteit, 

kosten, en belasting van PIPACOX zonder systemische chemotherapie (de CRC-PIPAC 
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studie) en PIPACOX met systemische chemotherapie (de CRC-PIPAC-2 studie) voor 

inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen. Wereldwijd zijn dit de eerste studies die 

PIPACOX onderzoeken in deze patiëntengroep. De opzet van deze studies is beschreven 

in hoofdstuk 10 (CRC-PIPAC studie) en hoofdstuk 15 (CRC-PIPAC-2 studie). De CRC-

PIPAC studie is afgerond en wordt beschreven in dit proefschrift. De CRC-PIPAC-2 

studie loopt nog en maakt geen deel uit van dit proefschrift. 

De CRC-PIPAC studie werd uitgevoerd in de twee Nederlandse ziekenhuizen die 

PIPAC uitvoeren. Twintig patiënten met inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen 

kregen iedere zes weken PIPACOX middels een kijkoperatie onder narcose. De ochtend 

erna werden zij naar huis ontslagen. Vier weken na iedere PIPACOX kregen patiënten 

een scan en bloed- en weefselonderzoek om te kijken hoe de buikvlies-uitzaaiingen 

op behandeling reageerden. Na deze onderzoeken werden zij op de poli gezien om 

bijwerkingen te evalueren. PIPACOX werd herhaald tot de buikvlies-uitzaaiingen 

groeiden, er uitzaaiingen buiten de buikholte kwamen, of de bijwerkingen van PIPACOX 

té erg werden. Na stoppen van PIPACOX kregen patiënten weer palliatieve systemische 

chemotherapie. Er werden veel uitkomsten bekeken. Voor haalbaarheid werd gekeken 

naar technische problemen tijdens de procedure, de duur van ziekenhuisopname, 

en heropnames. Voor veiligheid werd gekeken naar (ernstige) bijwerkingen en de 

hoeveelheid chemotherapie die na PIPACOX in de bloedbaan terecht komt. Voor 

belasting werd gekeken naar vragenlijsten over kwaliteit van leven één en vier weken 

na iedere PIPACOX. Voor potentiële effectiviteit werd gekeken naar de reactie van de 

buikvlies-uitzaaiingen op scans, in het bloed, onder de microscoop, in het buikvocht, 

en met het blote oog tijdens de kijkoperaties. Daarnaast werd gekeken naar de tijd tot 

ziekte-toename en de levensverwachting. Resultaten van de CRC-PIPAC studie zijn 

beschreven in hoofdstuk 11, hoofdstuk 12, en hoofdstuk 13.

De twintig patiënten ondergingen 59 PIPACOX. Gemiddeld ondergingen patiënten 

drie PIPACOX, variërend van één tot zes per patiënt. Allereerst werd gekeken naar 

haalbaarheid. Er waren geen technische problemen tijdens de procedures. De 

ziekenhuisopname was één nacht na 98% van de procedures en langer na 2% 

van de procedures. Heropnames werden gezien na slechts 3% van de procedures. 

Vervolgens werd gekeken naar veiligheid. Na PIPACOX bleek er veel chemotherapie 

in de bloedbaan te komen, ongeveer net zo veel als bij systemische chemotherapie. 

Ernstige bijwerkingen traden op na 8% van de procedures. Dit waren forse buikpijn, 

een voorbijgaande buikbloeding, een klaplong door een biopt tijdens de operatie, en 

voorbijgaande leverschade. Eén patiënt overleed een week na de procedure door 

een infectie met onduidelijke oorzaak. Milde bijwerkingen traden op na 97% van 

de procedures. De meest voorkomende waren milde buikpijn (88%), misselijkheid 
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(39%), bloedarmoede (37%), vermoeidheid (29%), en braken (19%). Er trad geen 

schade aan nieren op. Vervolgens werd gekeken naar belasting. De kwaliteit van leven 

verslechterde één week na PIPACOX op verschillende domeinen. De belangrijkste waren 

vermoeidheid, fysieke gesteldheid, en buikpijn. Vier weken na de derde PIPACOX was 

de kwaliteit van leven op alle domeinen weer hersteld. Tot slot werd gekeken naar 

potentiële effectiviteit. De buikvlies-uitzaaiingen reageerden op de behandeling in het 

bloed in 50% van de patiënten, onder de microscoop in 56% van de patiënten, en in 

het buikvocht in 67% van de patiënten. Bij 56% van de patiënten nam de hoeveelheid 

buikvocht af. Ondanks dat dit erop kan wijzen dat PIPACOX potentieel effectief is, werd 

er geen reactie van de buikvlies-uitzaaiingen gezien op scans of met het blote oog 

tijdens de kijkoperaties. De gemiddelde tijd tot ziekte-toename was ±4 maanden en de 

gemiddelde levensverwachting was ±8 maanden.

Uit deze studie werd geconcludeerd dat PIPACOX een haalbare behandeling is. Ondanks 

dat PIPACOX wereldwijd wordt beschouwd als zeer veilig,47 liet de studie zien dat het 

weldegelijk risico’s heeft. Daarnaast leidde PIPACOX tot een (weliswaar voorbijgaande) 

slechtere kwaliteit van leven. Deze resultaten onderstrepen opnieuw de noodzaak 

om de effectiviteit van PIPACOX eerst goed te onderzoeken alvorens het zomaar toe te 

passen. Ondanks dat de effectiviteit van PIPACOX internationaal wordt beschouwd als 

veelbelovend,47 zet deze studie daar op zijn minst vraagtekens bij. Het is vooralsnog 

niet duidelijk wat de betekenis van reactie van de buikvlies-uitzaaiingen in het bloed, 

onder de microscoop, en in het buikvocht is voor de patiënt. Dit is onderwerp van 

lopend en toekomstig onderzoek. Zoals eerder besproken, is deze studie de eerste 

die verschillende aspecten van PIPACOX zonder systemische chemotherapie heeft 

onderzocht voor inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen. De lopende CRC-

PIPAC-2 studie en enkele lopende buitenlandse studies zullen meer duidelijkheid geven 

over de haalbaarheid, veiligheid, potentiële effectiviteit, en belasting van PIPACOX met 

systemische chemotherapie. Na deze studies zal een gerandomiseerde studie moeten 

worden opgezet om PIPACOX (met of zonder systemische chemotherapie) te vergelijken 

met de standaardbehandeling voor inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen: 

palliatieve systemische chemotherapie. Pas na zo’n gerandomiseerde studie kan een 

definitieve uitspraak worden gedaan over de waarde van PIPAC OX voor deze patiënten.

Tijdens de CRC-PIPAC studie merkten de onderzoekers dat het lastig was om de reactie 

van colorectale buikvlies-uitzaaiingen op behandeling te bepalen op scans, in het bloed, 

onder de microscoop, in het buikvocht, of met het blote oog. De hoeveelheid tumor-DNA 

in bloed is een nieuwe veelbelovende techniek om de reactie van uitgezaaide kanker 

op behandeling te volgen, ook bij uitgezaaide colorectale kanker.48,49 Zoals eerder 

besproken, verspreiden colorectale buikvlies-uitzaaiingen zich echter waarschijnlijk 
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niet via de bloedbaan, maar lokaal in de buik. Het is daarom niet bekend of tumor-DNA 

in bloed ook bruikbaar is voor colorectale buikvlies-uitzaaiingen, omdat niet bekend 

is of er überhaupt tumor-DNA in bloed van deze patiënten te vinden is. Om dit te 

onderzoeken, beschrijft hoofdstuk 14 een studie die de vindbaarheid van tumor-DNA 

in bloed vergelijkt tussen patiënten met geïsoleerde colorectale buikvlies-uitzaaiingen 

en patiënten met geïsoleerde colorectale lever-uitzaaiingen. Het percentage patiënten 

met vindbaar tumor-DNA in bloed was veel lager in de groep met geïsoleerde buikvlies-

uitzaaiingen (20%) dan in de groep met geïsoleerde lever-uitzaaiingen (93%). Tumor-

DNA was wél te vinden in buikvocht van alle patiënten met geïsoleerde buikvlies-

uitzaaiingen. Resultaten van deze studie onderstrepen de gedachte dat colorectale 

buikvlies-uitzaaiingen eerder een lokale dan een ‘systemische’ vorm van uitzaaiingen 

zijn. Daarnaast lijkt tumor-DNA in buikvocht in deze patiënten mogelijk bruikbaarder 

om reactie op behandeling te bepalen dan tumor-DNA in bloed. De bruikbaarheid van 

tumor-DNA in buikvocht in patiënten met colorectale buikvlies-uitzaaiingen wordt 

momenteel onderzocht in lopend onderzoek.

CONCLUDEREND

Dit proefschrift beschrijft belangrijke stappen richting standaardisering en verbetering 

van de behandeling van de relevante groepen patiënten met zowel operabele als 

inoperabele colorectale buikvlies-uitzaaiingen.
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