
Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Oncologie | 2015 - 2016
  

1 | P a g i n a  
 

Systeemtherapie: casus 

Prof. Schöffski (patiënt aanwezig, aansluitend op les systeemtherapie) 

 

Patiënt: man, 25 jaar 

 

Verhaal 

 Januari: tumor in borstkas ontdekt door longontsteking 

o In december droge hoest, koorts en vermagering 10 kg op 1 week 

o CT: mediastinale massa te zien (12/2015) 

  
 Hart en grote bloedvaten naar L geduwd (mediastinale shift) → vena cava superior 

syndroom 

 R kant: donkergrijze massa even groot als hart, beetje heterogeen opgebouwd 

 Centraal donker = necrose 

 Dit is spontane tumornecrose: tumor groeide zo snel dat centraal onvoldoende 

O2 is DUS supersnelgroeiende tumor 

 Itt als je centrale necrose ziet bij pt die wél al behandeld is = respons op 

therapie (dus dat is dan goed teken) 

o PET-CT scan: omdat men wou weten of het metabool actief was (is niet verplicht) 

 
 Krachtig signaal normaal thv hersenen, hart, nier, urinewegen, blaas, evt 

hoofdhalsregio igv bruin vet: metaboliseren allemaal glucose 

 Hier zie je ringvormige structuur thoracaal rechts 

 Buitenkant tumor metabool hoog actief 

 Centraal geen signaal (spontane tumornecrose) 

 Beroep: mechanieker, onderhoud maar geen contact met gevaarlijke stoffen ofzo 

 Familie: geadopteerd uit Zuid-Korea dus we kunnen geen familiaal risico bepalen 

 

Typische tumoren die daar kunnen ontstaan 

 Lymfoom 

 Sarcoom 

 Longcarcinoom 

 Thymoom 

 Kiemceltumoren 

o Is zelfde als teelbaltumor maar dan op ‘foute plaats’: omdat gonaden tijdens embryonale 

fase wandeling maken van boven naar beneden 

o Zeker aan denken bij pt van 20 – 30 jaar op middellijn tumoraal proces!!! 

 En prof hoopte hier ook op want dat is goed te genezen! 
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Verdere onderzoeken 

 Tumormarkers 

o Normaal mag volwassen pt geen α-fetoproteïne hebben: indien wel gestegen is dit 

 Kiemceltumor 

 Hepatocellulair carcinoom 

o β-hCG: mag enkel gestegen zijn bij zwangere vrouw 

o Deze pt: AFP heel fel gestegen (dus prof. was gelukkig) 

 Toestand was toen nog niet zo dramatisch → 2 belangrijke zaken proberen doen 

o Poging tot biopsie om weefseldiagnose te hebben (CT-geleide biopsie) 

o Spermacollectie 

 In hoop om ziekte onder controle te hebben en wetende dat chemotherapie negatieve 

impact zou kunnen hebben op spermakwaliteit of -kwantiteit 

o Bijkomend ook nog port-à-cath (poortcatheter): buisje gaat naar R hart 

 Hij is gestart met chemotherapie ZONDER weefseldiagnose te doen! 

o Omdat acuut levensbedreigende situatie owv zo snelle groei dus obv klinisch beeld, 

geslacht, AFP en ervaring: kiemcelspecifieke tumor chemo gegeven 

 BEP = Bleomycine + Etoposide + cisPlatinum  

 Werken in vss stappen vd celcyclus (dat is basis van polychemotherapie) 

 Bleomycine is tricky: kan nog jaren na chemotherapie problemen geven 

 Bv. mensen die diepzeeduiken: gasintoxicatie die dodelijk kan zijn 

 Bv. anesthesie met 100% O2 (ipv 21%) zelfs na jaren: longfibrose mogelijk 

 Is exact zelfde als men ook geeft bij mannen met teelbalkanker 

 Lijkt heel simpel maar 20-tal supportieve producten!!: want is meest veilige manier 

(ook op lange termijn) voor deze curatieve therapieën 

 Oa hyperhydratatie w gegeven: 20 L/dag vocht w gegeven om te beschermen 

tegen nefrotoxiciteit → daardoor moet pt wel veel naar wc 

o Hier w nooit uitstel gedaan (zelfs al hebben ptn wat koorts): altijd chemotherapie dag zelf 

nog starten!! 

 Van zeer groot belang: als je niet direct behandelt gaat genezingspercentage naar 

beneden! 

o Wat sommige artsen niet weten: bleomycine  

 Moet altijd met 30 mg fixed dosis w gegeven 

 Als je dit volgens lichaamsoppervlakte geeft: diepe necrose vd vingertoppen die 

nooit meer genezen 

 Is NIET hematotoxisch! 

 Dus blind geven, zonder bloedbeeld te bekijken! 

 Enige reden om het wel uit te stellen: ernstige respiratoire klachten 

o Bijwerkingen bij deze pt? 

 2e week vd 1e kuur: haren begonnen met plukjes uit te vallen 

 Veel mannen gebruiken geen pruik 

 Helft vd vrouwen die pruik heeft: gebruikt zelfs geen pruik 

 WBC zijn wat op en af gegaan: iedere 3 weken (bij chemo) gaat dat naar beneden → 

dan groeifactoren (G-CSF) geven: dan telkens wat overshooting vd productie 
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 Momenteel in neutropenie / leukopenie (maar tot nu toe nog geen infectieuze 

complicaties gehad) 

 Niet in ZH houden want hoe langer in ZH, hoe groter risico om ZH-infectie te 

krijgen! (en dat zijn ietwat agressievere bacteriën dan thuis) 

 Cisplatinum 

 Nausea en braken 

 Zwaar nefrotoxisch als het niet goed w gebruikt 

 Evolutie deze pt 

o Hoestklachten: waren na enkele dagen al weg 

 Kan je ook tegen pt zeggen: als prikkelhoest uitgelokt w door tumor, gaat dit snel 

verbeteren 

o Exponentiële daling AFP na eerste 5 dagen chemotherapie 

 
 Tss chemo 1 en 2 nog lichte toename: is eigenlijk erg onrustwekkend maar kan hier 

ook door labofout 

 Sindsdien continu gezakt 

 Nu nog niet genormaliseerd: AFP nog niet < 1,6 (denk ik) maar momenteel nog 19 

 Verklaring: mss laattijdige vrijzetting restmerker uit necrotische tumor 

o CT: 6 weken na start therapie 

 
 Massa spectaculair afgenomen (L beeld van januari, R beeld van februari) 

 Binnenkant tumor nog beetje donkerder en homogener = inductie tumornecrose door 

chemotherapie 

 Zie je enkel bij snelgroeiende tumoren die spectaculair op chemo reageren 

 

Wat doe je nu als je nog wat resterende massa ziet na 4 chemo-kuren? 

 Resectie 

o Alles wat overblijft moet eruit WANT onder stimulatie/effecten chemo kunnen sommige 

cellen uitrijpen met differentiatie: dan ontstaat uit onrijpe embryonale tumor matuur 

teratoma 

 Matuur teratoma: niet agressief en blijft bestaan 

 Kan op bepaald moment weer groeien 

 Is therapieresistent 

o Kan ook helpen om te zien of alles normaal is of er nog een klein beetje resttumor is 

blijven bestaan 

 Als tumormerker nog niet genormaliseerd is: ALTIJD nog 2 bijkomende chemokuren doen! 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Oncologie | 2015 - 2016
  

4 | P a g i n a  
 

o Dit is cisplatinum + vinblastine + ifosfamide 

 Werken op andere manier tegen kankercellen → hoop dat als er nog nestjes resistente 

tumorcellen aanwezig zijn: resistentie doorbreken door middelen met andere werking 

te gebruiken 

o En hierna dan nog resectie resttumor (dit is secundaire resectie) 

 Daarna gaat pt in opvolging: na 5 – 10 jaar kan men dan opvolging stoppen 

o Dan kan je zeggen tegen patiënt “dit was uw laatste controle, u bent genezen en de 

ziekte zal niet meer terugkomen” 
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Niertumoren 

Prof. Peuselinck (kliniek oncologie 1) 

  

Casus 1: vrouw, 53 jaar (07/2012) 

 

Verhaal 

 56 kg 

 Banale MVG 

o 30 pakjaren 

o DVT linker been 

 Medicatie 

o Pijnmedicatie: zaldiar (voor klachten op dat moment) 

o Heria (hormoontherapie) 

 Klachten 

o Vermagering: 6 kg (62 → 56 kg) over 6 maanden zonder dieet of sporten  

o Subfebrillitas 

o Abdominale pijn 

o Geen hematurie 

o Geen diarree 

o Geen urinaire klachten 

o Geen respiratoire klachten 

 Klinisch onderzoek 

o Banaal 

o Soepel abdomen, pijnloos, geen verzet 

 

Naar huisarts gegaan die bloedname doet  

 Vindt 2 belangrijke zaken 

1. normocytaire normochrome anemie 

2. inflammatoire reactie 

 Hb te laag, Hct te laag 

o Normocytaire anemie 

o Ietwat verminder Hb-gehalte 

 WBC te hoog 

 Bloedplaatjes gestegen 

 Pt is inflammatoir (bezinking en CRP) 

o Past bij subfebrillitas 

o Kan ook passen bij anemie (er zijn inflammatoire anemies) 

 Elektrolyten: chloor en natrium is banaal veranderd 

 Licht gestoorde levertesten 

 

Uitleg 

 DD normocytaire normochrome anemie 

o Reticulocyten verhoogd = door tekort aan RBC is er verhoogde aanmaak RBC door 

beenmerg 

 Hemolytische anemie 

 Acute hemorragie 

o Reticulocyten verlaagd = er is beenmergproductieprobleem 

 Nierinsufficiëntie 

 Leverziekten 

 Hypofysair probleem 

 Chronische ziektes zoals reumatoïde artritis of endocarditis 

 Bloedverdunning 

 Primaire beenmergdysfunctie 

 Combinatie van macro- en microcytaire anemie 

o Reticulocyten normaal = inflammatoir beeld is mogelijk 
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 DD AAT (abdominale klachten) + vermagering + subfebriel + inflammatoir bloedbeeld 

o Tumoren 

o Inflammatoire ziekten 

 Reumatologische aandoening 

 Systeemziekte 

 IBD 

o Chronische infecties 

 Brucellose 

 Tuberculose 

 … 

 

Wat nu? → eenvoudige beeldvorming: echografie abdomen 

 Groot tumoraal proces thv L nier bovenpool, vermoedelijk RCC 

 Mediaal hiervan adenopathieën 

→ 6 maanden na start is dit dus ontdekt: echografie is mss iets te lang uitgesteld 

→ Maar eigenlijk wsl toch van begin al aggresief en uitgezaaid dus zou niet per se verschil gemaakt 

hebben 

 

Volgende stap: CT IVU 

  

 Belangrijke tumor van 10 cm doormeter in L nier bovenpool 

o Dit was magere pt maar zelfs hierbij is deze grote tumor niet gevoeld → dat is hét 

probleem bij niertumoren 

o Pt had geen hematurie: tumor had geen contact met kelkensysteem 

 Ook adenopathieën langs aorta: links en rechts 

 Tumor is hypervasculair  

o Heldercellige niercarcinomen: maken heel veel nieuwe bloedvaten aan dus veel 

contrastopname 

o Ook deel dat minder contrast opneemt 

 Hypoxisch (minder bloedvaten) 

 Of necrotisch 

 

Kijken of er geen metastasen zijn op afstand 

 CT thorax: mooi afgeronde perifere nodulus  

 
o Geen primaire longtumor want dat is spiculair 

o Dus dit is longmeta 

 Scintigrafie: geen botmetastasen 
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Behandeling igv niertumoren: toch nefrectomie zelfs als we weten dat er metastasen zijn 

 Gedaan op voorwaarde dat tumorload in nier belangrijker is dan tumorload elders in lichaam 

 Waarom zouden we dit doen? 

o Grootste tumormassa weghalen → systeemtherapie of zelfs eigen immuunsysteem vd pt 

kan tumor beter onder controle houden 

 Overleving beter als je nier toch weghaalt zelfs al zijn er uitzaaiingen! 

o Als tumor verder groeit 

 Komt in kelksysteem en pt gaat beginnen bloeden + igv bloedplaatjesremmende 

middelen: nog meer bloed 

 Meer pijn 

 

Bilan na 3 maanden 

 Anamnese: verzwakt, aanslepende verkoudheid/hoest, verminderde inspanningscapaciteit 

 Klinisch: afname cervicale klier 

 Beeldvorming (CT) 

o Regressie longmetastasen 

o Toename kliermetastasen 

 Labo 

o Blijvende inflammatoire toestand 

o LDH  

o … 

 Dus afwachtende houding owv  

o Zwakte 

o Gemengde evolutie na wegname tumor: regressie van longmeta’s, maar toename 

kliermeta’s 

o Mogelijke regressie meta’s door wegname grote bulk tumor (nt meer overleven zonder) 

 

Bilan na 4 maanden 

 BELANGRIJK: GEWICHT 

o Is eenvoudige en belangrijke parameter voor algemene toestand vd pt 

o Voedselinname is heel subjectief want zieke mens die niks doet heeft ook minder inname 

nodig → dus op weegschaal om te controleren 

o Nu 48 kg 

 Steeds voelen naar klieren! 

o Halsklier begon terug te groeien en zorgde voor intermittente sliklast 

o Kleine moeite om te voelen omdat veel tumoren via lymfogene metastasering aanleiding 

geven tot supraclaviculaire tumoren 

 Heel toegankelijke plaats om biopsie te nemen bovendien! 

 Dus besloten om systeemtherapie op te starten 

o Chemotherapie: niet want tumoren zijn chemoresistent 

 Waarom is niet goed geweten maar nier is gemaakt om toxische stoffen te verwijderen 

dus mss heeft het hiermee te maken 

o Immuuntherapie 

 IFN of IL-2: doel om natuurlijke immuunreactie te versterken 

 Gaf ietwat betere ziektevrije overleving maar ten koste van veel bijwerkingen 

 Dus w niet meer gedaan 

 Nieuwe vormen w momenteel getest (sinds 2005) 

o DUS nu w bloedvatremmers gegeven! = anti-VEGF targeted therapie 

 Normaliseren bloedvaten in tumor → tumor of metastasen verkleinen 

 Wordt toegevoegd aan standaard chemotherapie bij heel wat tumoren 

 Bij niercarcinoom (en evt schildklier): bloedvatremmers werken in monotherapie!! 

 Bij alle andere tumoren: enkel toegevoegde therapie 

 TKI = tyrosine kinase inhibitor bv. sutinib, pazopanib, axtinib, sorafenib 

 Monoclonale antibodies bv. bevacizumab 

o Er zijn ook nog mTOR inhibitoren 
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 mTOR = Mammalian target of rapamycin  

 Bv everolimus, temsirolimus,… 

 Bij deze pt: start pazopanib 

o Na 2 maanden: partiële respons 

 Wel branderige voeten = nevenwerking van deze therapie 

 Vermoedheid 

 Beperkte diarree 

o Na 7 maanden 

 60 kg 

 Toename hoest 

 Normaal functioneren 

 Maar afwijkende CT thorax 

 Ziet er wat lobair uit: mss pneumonie? mss wel retro-obstructieve pneumonie 

 Maar pt heeft geen koorts 

 Lymfangitis carcinomatosa 

 Metastase die niet in vorm van bol groeit maar langsheen 

bloedvaten/lymfevaten/luchtwegen/… ovv strengen 

 Dat zie je hier evt ook 

 DD maken door broncho-alveolaire lavage → bleek tumorprogressie! 

 Toen opstart everolimus  

o Na 2 maanden: partiële respons 

 Afname CT beeld 

 Nevenwerkingen 

 Vermoeidheid en zeker veel aften 

 Koorts en pneumonitis 

 Uiteindelijk ziektestabilisatie 

o Na 3 maanden everolimus 

 Nierinsufficiënte pneumonitis verdwijnt bij stop even 

 Dan verder everolimus aan halve dosis (want zonder everolimus nam tumor terug toe) 

o Na 7 maanden: terug progressieve ziekte  

 Lymfangitis carcinomatosa over hele R long (en eigenaardig genoeg niet in L long) 

 Starten axitinib 

 Anti-VEGF TKI: axitinib  

o Ook nog 8 maanden pt kunnen stabiliseren 

o Uiteindelijk ong 2 jaar na nefrectomie overleden 

 

2 jaar is ook mediane overleving van niertumoren met therapie 

 Maar moeilijk om aan ptn uit te leggen dat dit mediaan is 

o Sommige ptn overlijden zeer vroegtijdig 

o Sommigen overleven > 10 jaar: 10% vd ptn overleeft zo lang met bv. bloedvatremmers 

 DUS heeft géén nut om aan pt te zeggen dat mediane overleving 2 jaar is: niet concreet voor 

patiënt 

 

Casus 2: 53 jaar (2000) 

 

Verhaal 

 MVG 

o aHT 

o DM type 2 

o Nierkolieken 

o Ziekte van Menière 

o 7/2009: urotheelcelcarcinoom 

 Probleem in oktober 2000 

o Exploratie owv hypertensie: toevallige vondst van niertumor in R onderpool 

 HEEL VEEL NIERTUMOREN W TOEVALLIG GEVONDEN! (aspecifieke klachten) 
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 Dus tumoren w meer gevonden en vaker in kleiner stadium  

o Op echo abdomen gevolgd door CT abdomen 

 7 – 8 cm 

 Geen adenopathieën 

 Geen invasie vd v. renalis 

o Contralaterale nier is normaal 

o Geen aantasting vd lever 

o RX thorax: geen afwijkingen 

 Radicale nefrectomie: blijkt heldercellig RCC Fuhrman graad IV met vaatinvasie en 

kapseldoorbraak → T2N0M0 

 

Juli 2009 

 Pijnloze macroscopische hematurie: DD 

o Renaal 

 Glomerulonefritis (dan vind je ook cilinders!!) 

 Acute pyelonefritis 

 Maligne nefrosclerose 

 Polycystose 

 TBC 

 Nierstenen 

 RCC 

o Extrarenaal 

 Blaastumor 

 Prostaat 

 Ongeval, trauma 

 Congenitale afwijking 

 Urinewegeninfectie 

 CT gedaan: toonde tumor vd ureter 

o APO: uretermetastase van RCC (dus pas 9 jaar na oorspronkelijke RCC: indolent verloop!) 

 Behandeling: distale ureterectomie 

 

2011 

 Metastase in bijnier L 

o APO metastase van RCC 

o Behandeling: resectie 

 Nodules L long + mediastinale lymfeklieren 

o APO: idem 

o Weeral resectie  

 Dus ‘salamiprocedure’ bij deze pt: telkens stukje meer wegsnijden 

 

2013 

 2/2013: enkele kleine capterende noduli in resectieloge vd rechternier → afwachtende 

houding aangenomen 

 5/2013 gastroscopie 

o Al sinds 2011 ferriprieve anemie 

o Proximale maag: toonde meerdere polypoïde letsels enkele cm groot + hypervasculair + 

sommigen hemorragisch → allemaal metastasen RCC 

o Vraag nu: heelkunde of toch bloedvatremmer? 

 Beetje geremd tov bloedvatremmers owv bloeding die hij al heeft (want al ferriprieve 

anemie) 

 Toch maar bloedvatremmers met goede opvolging + goede uitleg aan pt 

 Sunitinib: 4 weken vd 6 weken gegeven 

 Want zeer toxisch 

 Dus dag 1 cyclus 1 (C1D1 → C1D28) en dan 2 weken wachten en dan start 

cyclus 2: C2D1 → C2D28 enzovoort 
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 Dan verdere opvolging met gastroscopie: je ziet afname maagmetastasen en 

melena was verdwenen 

 Cyclus 4 dag 28 (C4D28): persistentie 8 nodulaire letsels met max diameter 15 mm 

(itt eerst 5 cm) en minder hypervasculair 

 Tijdens therapiepauze (2 weken): je ziet toename vascularisatie 

 C8D28: maar 5 overblijvende letsels 

 C12D28: stabiele ziekte 

o DUS bloedvatremmers hier goede optie geweest! 

 Hb in bloed is terug gestegen 

 

Casus 3: man, 77 jaar (augustus 2013) 

 Zeer actieve man: ingenieur, gaat nog naar congressen 

 VG banaal: maagzweer, lumbale hernia 

 Klacht: prikkelhoest 

 CT thorax: quasi obstructie R hoofdbronchus 

 
o Dus toch wel indrukwekkend beeld 

o Bilan w uitgebreid met CT abdomen 

 
 Je ziet niertumor bovenaan in L nier + botmetastase 

 Tumor zit dus bovenaan L nier 

 Letsel onderaan in R nier is banale cyste 

 Pt krijgt partiële nefrectomie 

 Bijkomend voordeel: voldoende materiaal om te analyseren om type tumor (RCC) 

zeker te weten 

 Hier Fuhrman Gr 4 RCC 

 Labo: alles normaal 

o Lage CRP 

o Normaal albuminemie 

o … 

 Start pazopanib 

o Na 2 maanden al goede controle van long-, bijnier- en spiermetastasen 

o Wel groei vd botmetastase 

 Owv vrees op femurfractuur: preventieve nageling laten doen + femur bestralen (want 

als je nagel erdoor slaat, gaan alle kankercellen verspreid raken in femur dus om pijn 

en extra risico te voorkomen moet je bestralen) 

 Owv controle overige tumor + meta’s onder pazopanib: dit verder zetten 
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 10/2014: partiële respons 

o Owv nevenwerkingen dosis gehalveerd naar 400 mg/d 

o En zelfs onder verminderde dosis: nog goede respons van longmetastasen (allemaal 

afname) 

 

Theorie niercarcinoom 

 

Epidemiologie 

 Man > vrouw (2:1) 

o 7e meest frequente bij mannen 

o 9e meest frequente bij vrouwen 

o Vnl 60 – 80 jaar 

 Alle toxische stoffen passeren langs nier → op den duur dus RCC mogelijk (daarom op 

deze leeftijd) 

 Risicofactoren 

o Roken: met factor 2 risicoverhoging 

o Blootstelling aan petroleum producten, zware metalen, cadmium, asbest 

 Vooral gevaarlijk: combinatie cadmium + roken 

o Obesitas 

o Hypertensie 

o Chronische dialyse 

o Erfelijke factoren: Von Hippel Lindau (zie verder) 

 

Histologie  

 Carcinomen (< epitheel vd tubuli of grote collecting ducts) 

o Heldercellig carcinoom = 85% vd gevallen 

 Meest frequente afwijking: dysfunctie Von Hippel Lindau (VHL) eiwit 

 VHL mutatie 

 Of promotor hypermethylatie 

 Vaakst gebruik targeted therapy met beste resultaten 

o Papillaire carcinoom (groeien ovv papillen) = 12 – 14% vd gevallen 

 Type I: C-met mutatie vaak 

 Type II: FH mutatie 

o Chromofobe Ca = zeldzaam  

 4 – 6% vd gevallen 

 Mutatie: Birt-Hogg-Dubé 

o Collecting duct (Bellini duct) = 1% vd gevallen 

o Er is classificatie van Fuhrman: graad 1 tot 4 

 Graad 1 = weinig agressief; graad 4 = meest agressief 

 Is gebaseerd op mitosen, grote van cellen, atypieën, nucleaire tekens, … 

 Andere mogelijke tumoren in nier 

o Meta van andere tumor 

o Lymfoom (kan in bijna alle organen) 

o Transitioneel celcarcinoom: van transitioneel epitheel dat blaas bedekt (typisch 

blaaskanker) maar zit ook in kelken en ureter 

 Dus voor pt verwarrend: je zegt ‘blaaskanker’ terwijl het niertumor is → maar w 

behandeld zoals blaastumor 

o Sarcoom (bindweefsel) 
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Pathogenese 

 
 Von Hippel Lindau eiwit (VHL) 

o HIF (hyoxia induced factor) w voortdurend aangemaakt door cel maar continu afgebroken 

door VHL als cel in normoxie is 

 Hierdoor: HIF maar halfwaardetijd van halve minuut ofzo 

 Maar igv hypoxie: HIF w niet meer afgebroken door VHL in proteasoom → HIF kan 

transcriptionele activatie geven van HIF targetgenen 

 Gevolg: meer bloedvaten waardoor normoxie terug → VHL kan terug HIF afbreken 

o Bij slechte functie VHL: HIF kan continu naar kern met continue transcriptie → 

neovascularisatie zonder dat hypoxie er is → continue groei met tumor 

 Daarom zijn RCC’s (en hun meta’s) hypervasculaire tumoren 

 mTOR = centraal element in signaaltransductie tss receptor en celkern 

o W geactiveerd doordat cel wat in overdrive is 

o mTOR inhibitie = veel minder efficiënte behandeling 

 Want je werkt niet in op iets wat echt te maken heeft met RCC maar gewoon op 

signaaltransductiecascade die geactiveerd is in alle tumoren  

 

Kliniek 

 Owv diepe ligging: vaak asymptomatisch tot tumor erg groot is 

 Meest frequente klachten bij presentatie 

o Hematurie 40% 

o Abdominale massa + pijn 40% 

o Gewichtsverlies 

 20% vd ptn: paraneoplastisch syndroom  

o Koorts 

o Nachtzweten 

o Anorexia 

o Vermagering 

o Vermoeidheid 

 Invasie VCI → probleem met terugvloei bloed uit OL 

o Oedeem OL 

o Ascites 

o Leverdysfunctie 

o Longembolen 

 Andere paraneoplastische symptomen 

o Anemie 

o Erytrocytose (zelden, door EPO productie) 

o Trombocytose 

o Leverdysfunctie 

o Hypercalcemie 
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TNM classificatie: zeker niet vanbuiten kennen 

 

Evolutie niercarcinoom 

 
 60% gelokaliseerd bij presentatie 

o Prognose ne (partiële) nefrectomie 

 60% definitief genezen  

 40% herval 

o Over laatste jaren: stijging incidentie gelokaliseerde ziekte + daling omvang vd 

gediagnosticeerde tumoren 

 Wsl door frequentere beeldvorming owv andere redenen 

 20% lokale klieren en 20% gemetastaseerd 

o Waar? 

 70% long → kortademig, prikkelhoest, evt gemakkelijker pneumonie 

 60% adenopathieën: abdominale of thoracale klieren 

 Bv. sliklast bij mediastinale klieren 

 35% botmetastasen (bv. pijn in onderrug) 

 25% lever 

 7% hersenen 

 Ipsilaterale bijnier en contralaterale nier 

o Behandeling 

 Nefrectomie blijft gouden standaard in gemetastaseerde setting hoewel niet curatief 

 Igv weinig letsels en zeker igv lang interval voor metastasering: overwegen 

metastasectomie 

 In meeste gevallen: systeemtherapie (targeted therapy) 

 

Behandeling 

 Nefrectomie blijft gouden standaard in gemetastaseerde setting hoewel niet curatief 

o In meeste gevallen gedaan als  

 Pt technisch operabel is  

 En chirurgisch reseceerbaar dus niet te ver ingegroeid in omliggende organen 

o Voordelen 

 Betere overleving!! 

 Vermindering lokale complicaties 

 Systeemtherapie w efficiënter erdoor 

 Spontane regressies w waargenomen (zelden) 

 Nefrectomie geeft meer pathologische informatie dan biopsie (van nier of meta): 

belangrijk voor inschatten vd prognose en inschatten vd systeemtherapie 

o Er gebeurt geen nefrectomie als 
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 Primaire tumor zeer klein is en metastasen belangrijkste tumorvolume uitmaken 

 Tumor technisch gezien inoperabel is (lokale doorgroei) 

 Pt geen heelkunde aan kan 

 Systeemtherapie in eerste lijn 

o Anti-VEGFR: remmen (anarchistische) neo-angiogenese → tumor-shrinkage 

 TKI’s: sunitinib, sorafenib, axitinib en pazopanib  

 Monoclonale antibody: bevacizumab  

 Resultaten 

 Ziektevrije overleving van 11 maanden 

 Globale overleving van ongeveer 2 jaar  

 Response rate van 30 – 40% 

 Mediane overleving: 12 maanden in eerste lijn 

 Er is duidelijk verband tss plasmalevels sutinib en respons rate, PFS en OS → men 

heeft er alle belang bij om dosisintensiteit zo hoog mogelijk te houden 

 Dus nevenwerkingen (zie onder) goed opvangen zodat deze niet leiden tot 

dosisreductie!! 

o mTOR-inhibitoren (temsirolimus en everolimus): inhiberen mTOR signaal transductie 

pathway inhiberen 

 Deze pathway is overgeactiveerd in heel aantal tumoren → mTOR-inhibitoren hebben 

remmende werking 

 Werking is beperkt in tijd en eerder discreet: wsl omdat mTOR-pathway bij RCC niet 

geactiveerd is door mutatie 

 Alleen gebruikt in 1e lijn bij RCC met slechte prognose (want in die subgroep 

evenwaardig aan resultaten van sunitinib) 

o Maar probleem: je hebt geen voorspellers van wie gaat reageren! 

 Terwijl therapieën wel heel duur zijn 

 Respons w gemeten met “RECIST” 

o Diameter meten → na 2 maanden behandeling nieuwe scan doen en dan kijk je naar 

procentuele toename/afname 

 bv. 10 → 5 cm is 50% afname 

 bv. volgende keer 11 cm = 10% toename (kan nog door afwijking vd scan) 

o Wat betekenen waarden? 

 > 20% toename = progressieve ziekte 

 < 20% toename of < 30% afname = stabiele ziekte 

 > 30% afname = partiële respons 

 Verdwijnen alle letsels = complete respons 

 2e lijn: everolimus of axitinib: globaal teleurstellende resultaten dus verdere trials nodig 

 

Nevenwerkingen van anti-VEGFR-TKI’s 

 NIET gepaard met levensbedreigende nevenwerkingen van chemotherapie (bv. neutropene 

koorts) 

 Wel hele resem van vervelende nevenwerkingen  

o Diarree (50%) → R/ imodium 

o Vermoeidheid (40 – 50%) 

o Hand-voetsyndroom (30 – 40%) 

    
 Rode, kloverige handen en voeten op plaatsen waar er druk is 

 Voeten 

 Handpalmen 
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 Aan BH als die wrijft 

 Komt voor bij 

 Angiogenese-remmers 

 5-FU 

 Behandeling 

 CS 

 Aanraden om zo open mogelijk schoeisel te gebruiken, dunne sokken, niet te warm, 

niet afwas doen, … 

o Stomatitis 

o Nausea/braken 

o Dyspepsie 

o Dysgeusie / anorexie 

o Schildklierdysfunctie 

 

Prognostische / predictieve merkers 

 Scores maken ahv hoe veel ongunstige (klinische en biochemische) factoren aanwezig zijn 

o MSKCC score 

o IMDC score 

 Prognostische factoren 

o Karnofsky performantieschaal 

o Interval tss diagnose en start systeembehandeling 

o Hemoglobine 

o LDH in oncologie heel belangrijk 

 Niet specifiek: bij veel vss tumoren en zelfs andere zaken 

 Maar toch goede prognostische merker want heeft te maken met cel turnover: komt 

meer vrij bij meer celdeling 

o Gecorrigeerd calcium 

o Telling bloedplaatjes en neutrofielen 

o Ptn met botmetastasen: doen het veel minder goed dan ptn zonder botmeta’s 

 Kunnen aanleiding geven tot heel wat klachten + oa risico op fractuur 

 Kan je aanpakken door 

 Systeemtherapie 

 Bestralen 

 Botversterkers: bisfosfonaten, denozumab 

 Maar vraag is: kan je dit wel combineren met bloedvatremmers? 

 Mss is er in bot wel viscieuze cirkel: kankercellen activeren osteoclasten → 

afbraak bot → cytokines komen vrij door osteoclasten → activeren kankercellen 

→ … (dus mss protumoraal proces!) 

 Ptn die botversterkers + bloedvatremmers krijgen: doen het veel beter 

 MAAR bijwerking: necrose vd kaak! 

 Stijgt naarmate dit langer w gegeven + igv samen met bloedvatremmers! 

 Geen tanden meer trekken als je dit start! → DUS voor start vragen of ze 

eigen tanden hebben (indien niet is het goed want geen tanden te trekken maar 

prothese kan ook hard duwen) 

 Predictieve merkers: bepaalde ziekten (bv. melanoom) hebben targeted therapies die enkel 

werken als er bepaalde mutaties zijn  

o Bv. GIST tumor: imatinib als C-kit mutatie aanwezig is 

o Bv. colorectaal Ca: cetuximab/panitumumab als er géén KRAS mutatie is 

o MAAR bij nierCa bestaat dit niet: we gebruiken wel targeted therapy maar we hebben nog 

geen goede voorspeller van werking 

 Von Hippel Lindau mss? → dit werd gedacht dat het goede voorspeller zou zijn maar 

blijken helaas geen goede voorspeller 
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Lymfeklierzwelling en hersentumor 

Prof. Clement (kliniek oncologie 2) 

  

Casus 1: man,  

 

Verhaal 

 Bobbel in nek → anamnese 

o Doet wel wat pijn 

 Gaat zowat naar oor toe 

 Knagend van karakter 

o Paar weken geleden was het er al maar wordt precies wat groter 

o Koorts? niet gemeten 

o Wat vermagerd 

o Nachtzweten: niet aanwezig 

o Klachten bij eten: beetje zweertje id mond 

 Geen pijn 

 Geen jeuk na drinken van alcohol 

 MVG: niks 

 Roken: 1 pakje per dag 

 Alcohol: 5 pintjes per dag 

 

DD/ gezwollen klier id hals 

 Hoofd-halstumor 

 Halskliermetastase 

 Infectie: EBV, CMV, tbc, toxoplasmose, (HIV kan evt ook) 

 Lymfoom 

o Meest wsl Non-Hodgkin 

o Maar Hodgkin kent op die leeftijd wel 2e piek  

o Waar wsl niet want maar 1 B-symptoom 

 Inflammatoire aandoeningen bv. sarcoïdose, lupus, granulomateuze ontstekingen, … 

 

Bij deze pt: hoofd-halstumor 

 Drainagegebied van mond gaat naar lymfeklieren hals 

o Deze zat (foto) in zone III 

o Pt was roker + alcohol 

 In mond was niet gewoon “zweertje”: lag helemaal open, doet geen pijn 

 Klier zag er wel bijzonder rood uit, dat is niet zo typisch 

 

Verder beleid 

 KO van kop tot teen 

o Uitsluiten evt metastasen die klinisch zichtbaar zijn 

o Tekenen van comorbiditeit want  

 Populatie at risk voor algemene pathologie 

 Zijn ptn die niet vanzelf alles gaan vertellen dus je gaat moeten zoeken 

o Wervelkloppijn? (aanwijzing voor evt botmetastasen) 

o Voedingstoestand want deze ptn vaak wat malnutritie 

o Pt wegen 

o Vullingstoestand: we verwachten ondervulling 

 Huidplooien 

 CVD (eerder voor overvulling) 

 BD en polsslag liggend en staand → igv significante BD-daling en versnelling pols bij 

rechtstaan: wsl ondervuld 

 Labo 

o Tumormerkers 

 CEA: voor adenocarcinomen in algemeen 
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 Dus igv speekselklierCa: zou verhoogd kunnen zijn 

 Maar bij deze pt verwachten we dat niet echt 

 Hier is meest wsl spinocellulair Ca maar merkers hiervoor zijn weinig betrouwbaar en 

w weinig gebruikt 

o Inflammatoire parameters: nuttig omdat surinfectie in spel kan zijn 

o Nier- en leverfunctie 

 Nier ikv behandeling met chemo 

 Lever ikv alcoholgebruik 

o Ionogram, inclusief calcium en fosfaat 

 Dan: biopt! 

o Hier niet zo moeilijk om biopt te nemen 

o Cytologie kan evt aanvaardbaar zijn maar minder goed 

 Stadiëring 

o CT-scan hoofd en hals = belangrijk voor lokale stadiëring! → want deel vd standaard-

behandeling is meestal heelkunde 

 Omdat functionele uitkomst nog behoorlijk goed is met alle reconstructionele 

methoden die voorhanden zijn 

 Itt farynx, larynx: dan veel moeilijker functioneel herstel 

o Algemene staging (oa CT thorax) 

 10% presenteert met meta’s op afstand bij diagnose 

 5% kans per jaar op 2e primaire tumor (long, hoofd-hals, maag, …) 

 Dus ook bronchoscopie, … 

 

Deze pt: klier gefixeerd aan huid en SCM 

 Daardoor: minder goede kandidaat voor heelkunde want kan niet met vrije sectieranden w 

gereseceerd 

 DUS behandeling: radiotherapie en in volgend stadium ook RT + chemotherapie concomitant 

→ chemoradiotherapie 

o Belangrijkste nevenwerkingen cisplatine 

 Nefrotoxiciteit (dus hydratatie nodig!!) 

 Geen alopecie 

 Wel nausea en braken 

 Maar owv chronisch alcoholgebruik: kunnen daartegen (hun braakcentrum is 

eigenlijk gereset) 

 Andere factoren 

 Oudere mensen minder dan jongeren 

 Mannen minder last 

 Mensen met VG van misselijkheid: hoger risico 

 Beenmergsuppressie 

 Neurotoxiciteit 

 Vnl voor perifere zenuwen 

 Toenemend met cumulatieve dosis: ook wat gehoorsdaling, tinnitus, … 

 Maar bij chemoradiotherapie minder hoge dosis nodig 

o Nevenwerkingen radiotherapie 

 Acuut 

 Mucositis → eten en drinken moeilijk 

 Ondervoeding doordat het zo moeilijk is → wat doe je?: sondevoeding 

 Niet te veel in één klap want als we lang vasten schakelen we over op andere 

energiebronnen: eerst glucose, dan glycogeenafbraak, dan vetten en eiwitten  

 Verlies aan celmassa (wasting) 

 Hersenen schakelen over op ketonen 

 Probleem als je dan plots 2000 kCal geeft aan zo iemand 

 Terug glycogeenreserves, terug eiwitaanmaak, alle metabole processen terug 

in gang  
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 MAAR intracellulaire ionen (bv. fosfaat, K en Mg) zijn verloren en gaan nu 

door heropstarten metabolisme extra laag worden! 

 Vnl fosfaat owv gebruik ATP in alle metabole processen → plots zeer laag 

fosfaat 

 Gevaar: spierzwakte (ook hartspier) 

 Kalium door plots vrijkomen insuline: preferentieel naar intracellulair → 

daling kalium in serum 

 Gevaarlijk!: hartritmestoornissen 

 Dus eerder 5 kcal/kg geven → dagelijks ionen controleren 

 Als we opnieuw bronnen voedsel geven: vitamines! 

 B1 hebben we eerste tekort van (zeker alcoholici) dus zeker substitutie nodig 

want cofactor die anders snel is opgebruikt 

 Necrose vd onderkaak: preventief naar tandarts gestuurd en dan tandextracties (zodat 

deze niet meer moeten gebeuren na radiotherapie) 

 Minder speekselsecretie 

 We maken 2L speeksel per dag normaal 

 Continu drinken, eten is moeilijk 

 Heel vervelend en heel moeilijk te behandelen 

 Daarom parotis proberen sparen aan contralaterale kant 

 

Casus 2 

 

Wandeling in bos en je ziet plots vrouw van 24 jaar liggen op grond: wat doen we? 

 Eigen veiligheid eerst 

 ABC controleren 

o Pt ademt en we voelen pols 

o Maar pt is niet bewust → GCS 

 Reageert niet op aanspreken 

 Geen reactie op pijn 

 Aan wat denken we? 

o Hypoglycemie 

o Intoxicaties 

o Ook opletten voor lateralisatie (anisocorie): als hiervan tekenen zijn: oorzaken 

 Structurele hersenafwijkingen die massa-effect hebben 

 Trauma 

 … 

 

Dan beginnen we reactie te zien 

 Pt w wakker, herinnert zich niet zo veel maar denkt dat ze tijdens lopen wat tintelingen had 

aan L-zijde vh lichaam + wat trekking in gelaat 

o Epilepsie-aanval? → maar pt heeft nooit epilepsie gehad 

o Dan nu klinisch neurologisch onderzoek doen 

 Niet zo heel veel afwijkingen 

 Maar bij Barré: linkerhand toch beetje in pronatie 

 Medicatielijst 

o Want AB, sedativa, antipsychotica, anesthetica, antidepressiva, …: kunnen allen evt 

convulsieve status veroorzaken of id hand werken 

 

Verder beleid 

 Labo 

o Ionogram 

o Glucose 

o Toxicologie 

o Nierfunctie (kan ook aan basis epilepsie liggen) 

o Inlammatoire status 
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 Meningencefalitis kan epilepsie geven (LP doe je enkel als je bijkomende elementen 

hebt voor deze oorzaak) 

o Bloedgas (ikv evt acidose) 

o Lever 

o Lactaat, CK’s, …: voor indirecte evidentie dat er effectief convulsies zijn geweest 

 ECG omdat er toch mss cardiale oorzaak aan basis kan liggen 

o Bv. iedere situatie die tijdelijk hypoxie kan geven, kan epilepsie veroorzaken 

 MR hersenen vragen 

o Want hersentumor kan aan oorsprong zitten 

o T2 gewogen beeld: R frontopariëtaal 

 
 Igv geen contrastcaptatie op T1: is laaggradig glioom 

 

Laaggradig glioom 

 Soorten 

o Astrocytoma 

o Oligodendroglioma 

o Oligoastrocytoma 

o Ependymoma 

 Presentatie 

o Meestal als hoofdpijn of epilepsie 

o Minder als focale uitval (is meer iets voor hooggradig glioom) 

 Probleem: intrinsieke kwaliteit om naar hooggradig glioom te evolueren  

o DUS niet enkel epilepsie behandelen  

o Maar ook tumor zelf in mate van mogelijke behandelen 

 Macroscopisch zo volledig mogelijke resectie 

 Huidige behandeling nadien: radiochemotherapie onmiddellijk aansluitend 

 Evt radioT uitstellen owv langetermijn sequenties: neurocognitieve problemen 

 Prognose laaggradig glioom met state of the art behandeling: 13 jaar gemiddeld 

 

Pt opvolgen: gaat 10 – 15 jaar goed → dan transformeert tumor  

 Opnieuw start chemotherapie maar gaat niet beter 

o Tumor groeit en therapie w stopgezet 

 Pt is thuis en roept huisdokter owv veel hoofdpijn en braken 

o Typisch wel zonder verlies honger dus kunnen nadien direct terug eten 

o Corticosteroïden geven want doet oedeem rond tumor wegtrekken 

 Want we denken aan oedeem owv tekens overdruk (ochtendlijke hoofdpijn en braken) 

 Redelijk hoge dosis voor nodig: bv. 32 mg methylprednisolone  

 Waar hebben ptn dan bang van? 

o Gaat ene functie na andere uitvallen? 

 zolang het door oedeem w bepaald: correctie door CS 

 als tumor groeit: uitval en inklemming (eigenlijk letterlijk ‘inslapen’) 

o Nog afzien en pijn? 

o Kan er iets van begeleiding gebeuren om dit op menselijke manier te laten verlopen? 
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Schildklierkanker 

Prof. Bechter (kliniek oncologie 3) 

 

Casus 1: man, 65 jaar 

 

Verhaal 

 Voorgeschiedenis 

o Diabetes melitus 

o Arteriële hypertensie 

o Perifeer vaatlijden 

 Absolute blanco geschiedenis voor rest totdat plots gezwel in schildklier opgemerkt w 

o Pt ondervond geen enkel problematiek en had geen symptomen 

o Naaldpunctie gedaan onder echogeleiding en patholoog maakte diagnose 

 Letsel van 5x6x8 cm 

 Kwaadaardige cellen terug gevonden 

 Mitotische activiteit met vaatpatronen 

 TTF-1 en thyroglobuline positief 

 Kapseldoorbraak op bepaalde plekken: staging van pT4a 

 Conclusie: hooggradige tumor die sterk suggestief was voor ‘poorly differentiated 

carcinoma’ die invasief was doorheen schildklierkapsel 

 

01/2013: totale thyroidectomie uitgevoerd 

 Na ingreep bleek uit verder onderzoek dat er uitstrooiing van kleine cellen had 

plaatsgevonden naar longen: duidelijke evolutie op CT scan 

 Waarom doet men verdere follow up van matig gedifferentieerde schildklieraandoeningen 

(kwaadaardig)? 

o Evolutie bestuderen: groeit letsel verder of niet? 

o Bij opvolging meet men ook tumormerkers thyroglobuline (TG) en thyroglobuline 

antistoffen (TG-AS) 

 Beiden w gemeten om zo min mogelijk vals negatieve resultaten te krijgen 

 November 2014 was er duidelijke verandering: duidelijke toename/progressie van letsels 

sinds ingreep (pt ondervond nog steeds geen klachten!) 

 

Overschakeling op chemotherapie 

 Pt kreeg Taxol 80 mg/m2 “weekly” in het dagziekenhuis 

 Absoluut geen bijwerkingen ondervonden en vond het redelijk gemakkelijk zelfs + kon zijn 

activiteiten zoals sporten, werken,… nog uitvoeren 

 Eerste follow up scanner was in orde maar tweede gaf gemengd beeld 

o Verdwijnen van enkele letsels thv longen 

o Maar ook  

 Toename van andere letsels thv longen 

 Mediastinaal klierpakket was toegenomen met necrose thv klieren 

 Botmetastase ontdekt op ileum 

 Door ziekteactiviteit op vss plekken heeft men voorstel gedaan om in studie te stappen want 

biochemisch (TG en TG-AS) duidelijk argumenten voor ziekteprogressie: nintedanib studie 

o Behandeling uitgevoerd tot intolerantie of progressie ontstond 

o Prospectieve RCT met mogelijkheid tot cross-over naar actieve behandeling als men in 

placebo groep was onderverdeeld 

o RECIST criteria: targetlesies nemen en verder opvolgen 

o Onder deze studie ondervond pt aanvankelijk stabiliteit, maar in december was er plots 

een toename van 26% (> 20% toename onder RECIST criteria = progressieve ziekte) 

 Toename longletsels 

 Toename klieren 

 … 
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o Op moment progressie vindt ‘ontblinding’ plaats om evt overstap te doen van placebo 

naar actieve behandeling wat bij hem geval was 

 Tumormerkers zijn nu geleidelijk ah afnemen na plotse opstoot 

 

Theorie schildklierkanker 

 

Epidemiologie schildklier carcinomen (TC) 

 < 1% van alle kwaadaardige tumoren 

 > 90% vd endocriene tumoren zijn TC 

 “orphane disease”  

o Maar incidentie is groter dan bij maag-, lever-, hersenen- of teelbalkanker 

 Vrouwen > mannen  

 Piek: 55 j 

 In belgie: 900 nieuwe gevallen/jaar 

 Mortaliteit rond 10% 

 Etiologie niet deugdelijk/duidelijk: bij sommigen link met radioactieve bestraling maar dus 

niet bij allemaal 

 

Pathologie TC: de subtypen 

 Follikelcellen 

o Normale follikelcellen: aflijnen en beperking vh colloïd 

 Maken schildklierhormoon aan 

 Verzamelen jodium 

o Differentiated thyroid cancer = DTC 

 Papillaire schildklierca = PTC (> 90%) 

 Folliculaire schildklierca = FTC (5 – 8%) 

o Anaplastische schildklierca = ATC 

 Zeer agressief en dodelijk  

 Maar gelukkig zeldzaam (1 – 2%) 

 Parafollikel cellen 

o Normale parafollikelcellen (c-cellen): maken calcitonine aan 

o Medulaire schildklieca = MTC (5 – 10%) 

 Immuuncellen en bindweefsel 

o Lymfoma (1 – 3%)  

o Sarcoma (<1%) 

 

Biologisch gedrag 

 
 Adenoom-carcinoma sequentie 

o Eerste stap is DTC (bestaand uit PTC en FTC)  

o Uiterste van spectrum zijn ATC  

 ATC heeft indicatie voor chemotherapie: in deze casus was het slecht gedifferentieerde 

Ca wss zodat ze chemo zijn gaan geven 

o Daartussen: slecht gediferentieerde carcinoma 

 Spectrum van traag groeiend tot zeer agressief  
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DTC = rolmodel voor targeted therapy 

 
 Pathways + moleculaire pathologie 

o PTC: activatie RET/PTC – C-MET receptor → kankergroei 

 PTC vnl B-Raf activatie: staat vnl voor proliferatie en groei  

 Cross-over signaal naar 2e pathway: activatie mTOR → vorming nieuwe bloedvaten 

(neo-angiogenese) 

o FTC: activatie EGFR → inhibitie apoptose en migratie 

 Vnl RAS activatie 

 Ook activatie mTOR → vorming nieuwe bloedvaten (neo-angiogenese) 

o MTC: activatie RET/PTC en RAS 

o Endotheliale cellen: VEGFR-2 activatie zorgt voor activatie zelfde pathways als hierboven  

 Groei en proliferatie van cellen 

 Inhibitie van apotose 

 Neo-angiogenese 

o Beide pathways kruisen over maar staan normaal gezien los van elkaar 

 Inzicht in moleculaire basis = essentie van targeted therapie voor betere afstemming vd GM: 

met targeted therapie kan men specifieke factoren gaan onderdrukken 

o Dabrafenib op B-raf 

o Idelalisib op PI3K 

o Everolimus op mTOR 

o … 

 

Klinische symptomen 

 Meestal zonder symptomen 

 Specifieke symptomen 

o MTC: calcitonine productie → diarree en flushing 

o ATC 

 Snelgroeiende massa  

 Algemene klachten: koorts, vermagering, zweten 

 Pijn ifv groei 

 Kliermetastase in < 30% 

 Metastasen op afstand in < 15% 

 

Diagnose 

 Anamnese 

 TSH bepaling en echo 

o Igv TSH normaal of verhoogd 

 Nodulus niet verdacht en < 1 cm: alleen follow up  

 Indien vergroot en verdacht: FNAC uitvoeren 

o Igv TSH gedaald: scintigrafie uitvoeren 

 Hot nodule: geen FNAC nodig omdat maligniteit 0% is 

 Cold nodule: cytologie nodig via FNAC 
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 Thyreoglobuline = tumormerker bij DTC (FTC en PTC)  

 
o Schildklier specifiek: verhoogd bij 

 DTC 

 FTC follow up na totale thyroidectomie 

 Benigne schildkliernodule 

 Ziekte van Graves → DUS thyroglobuline-antistoffen mee bepalen!!  

 Hypothyroidie 

 Zws 

 Thyroiditis 

 Multinodulaire goiter 

o Surrogaat merker voor schildkliermassa, -stimulatie of -vernietiging 

o Vals negatieve resultaten! 

o Niet bij MTC’s want “zijn er stone cold voor” 

 Calcitonine en chromogranine = tumormerker bij MTC 

 
o Calcitonine 

 Schildklier specifiek: verhoogd bij 

 MTC 

 C-celhyperplasie 

 Thyroiditis 

 Niet-thyroidale neuro-endocriene tumoren 

 MTC follow-up na operatie 

o CEA 

 Niet specifiek 

 Gebruikt voor follow up 

o MAAR: tijdens behandeling met TKI dalen tumormerkers vaak zonder respons op scan! 

 

Prognose: algemeen zeer gunstig 

 
 PTC algemeen beste overleving 

 ATC zeer agressief 
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Therapie  

 DTC en MTC 

 
o Meestal totale thyroidectomie 

o PTC en FTC 

 Lymfeklier resectie ook doen vanaf cN1 

 Na behandeling nog I131 ablatie bij intermediaire en hoogrisicogevallen: overgebleven 

letsels behandelen 

o MTC 

 Lymfeklier resectie voor cNO (profylactisch) en cN1 (therapeutisch) 

 Schildklierhormoonsubstitutie na behandeling 

 Gemetastaseerde DTC (FTC en PTC) 

o Metastasen op afstand komen in 5 – 25% vd gevallen voor 

o Meest voorkomende lokalisatie metastasen 

 Long 

 Bot 

 Klier 

o 2/3e vd M+: 131I positief → belangrijk voor beslissing over radiumjoodbehandeling (RAI) 

 Standaardbehandeling is herhaaldelijke toediening RAI 

 Effect RAI 

 Aantal ptn kunnen genezen met RAI 

 Rest: langdurige ziektestablisatie te verwachten 

 Ongeveer 25% w RAI-refractair  

 

RAI-refractaire DTC 

 Definitie 

o Ptn die nooit 131I opname hebben gehad in minstens 1 lesie op diagnostische scan en 

hebben progressieve lesies (RECIST) in laatste 14 maanden 

o Ptn die cumulatieve RAI dosis van > 600 mCi hebben ontvangen en minstens 1 target 

lesie die progressie vertoont (RECIST) in laatste 14 maanden (dosis niet gebaseerd op 

wetenschappelijk bewijs) 

o Ptn die vroeger 131I opname op diagnostische scan vertoonde en werden behandeld met 

RAI of minstens > 100 mCi maar progressie (RECIST) vertonen in laatste 14 maanden 

 Tyrosine kinase inhibitoren zijn niet super specifiek: dirty drugs 

o Gericht tegen bepaalde target maar kunnen andere targets ook aanvallen! 

 Axitinib: specifiek tegen VEGFR maar weinig andere activiteit 

 Sorafenib: veel breder werkingsspectrum → tegen VEGFR, RET, B-RAF, … 
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o Belang overleg om goede doelwerking te bekomen 

 Bv. studie voor sorafenib bij FTC en PTC bij lokaal gevorderde en metastatische RAI-

refractaire therapie: middel bleek effectief te zijn voor 73% vd ptn  

  
 Afname van grootte  

 Duidelijke beter progressievrije overleving 

 Bv. studie met lenvatinib bij FTC en PTC: ook duidelijke verbetering tov placebo 

  
 Vendetanib: ook betere overleving maar opletten met huid- en cardiotoxiciteit 

 
 Bv. cabozantinib bij MTC waarbij ptn bijkomstig TKI’s kregen na studie → zeer krachtig 

met duidelijke vermindering ziekteload 

  
 Samenvatting: RAI refractair schildklierkankers → TKI zijn nieuwe ‘standard of care’ bij ptn 

met schildklierCa die progressief zijn onder RAI 

o Sorafenib/lenvatinib  verlengt progressievrije overleving ivm placebo bij pt met DTC 

o Vendetanib/caboxantinib verlengt progressievrije overleving ivm placebo bij pt bij MTC 

o Pt onder TKI hebben meer nevenwerkingen maar toxiciteit is aanvaardbaar 
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MOC Borstkanker 

Prof. Weltens, prof. Wildiers, Prof. Neven en Prof. Christiaens (09/05/2016) 

 

Casus 1: vrouw, 80 jaar 

 Huidige ziektegeschiedenis 

 
o Mammografie (screening waarover het gaat hierboven): craniocaudale opname (face) 

links, oblique opname rechts 

 
 Atrofe borst = normaal voor haar leeftijd (zwarte dominante kleur) 

 Veel verkalkingen: zou aan ductaal carcinoma in situ kunnen doen denken 

o Op echo is niets te zien, geen hypoechogene zone en klierstreken zijn normaal 

o Eerste stap zou hier zijn  

 Vergrotingsopnamen  

 Echo  

 Histologie: onder mammo-begeleiding doe je vacuum CNB 

 Medische voorgeschiedenis 

o Hyperthyroïdie 

o Hypercholesterolemie 

o Flutter 

o Nierinsufficiëntie 

o PTA coronair? 

o Stenting femoralis? 

o Meniscectomie 

o Appendectomie 

 Medicatie 

o Aldactazine 

o Asaflow → iets hoger risico op nabloeding DUS iets langer compressie geven na biopsie 

 Opmerking: indien andere antistolling (bv. marcoumar) moet je die eerst stoppen en 

overschakelen naar LMWH → na punctie terug opstart marcoumar 

o Lormetazepan 

o Paroxetine 

o … 

 Klinisch onderzoek: normaal 
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 Technische onderzoeken: RX mammo-echo (van eerder) 

 
 Volgende stappen? 

o Biopsiename: core needle biopsie 

 Zou men echo voor kunnen gebruiken maar niets op te zien 

 Stereotactische biopsie (mammografie) was mogelijk: duidelijke visualisatie dat 

verdachte letsels in biopsie zitten 

 Diagnose: weinig gedifferentieerd DCIS (in situ kanker) en hormoongevoelig 

 Hormoongevoelig: ER+, PR+  

 (op in situ w geen HER2-receptor bepaald) 

o Bij in situ tumor lage kans op uitzaaiing: extra onderzoeken van staging moeten niet 

 Behandeling 

o Lokaal: mastectomie want redelijk breed + klierbiopsie (omdat invasieve focus nog altijd 

mogelijk is)  

 Staging 

 cTisN0M0 

 SN procedure: sentinelklier negatief dus geen aanvullend okselevidement 

 Waarom mastectomie bij haar voor letsel van 3 cm 

 Meestal is Ca groter dan verkalkingen 

 In situ Ca w verwijderd want groot risico later te invaderen  

 Dus dan is amputatie geruststelling voor pt 

 Maar niet geweten of dit veel bij haar had uitgemaakt owv leeftijd 

o Systemisch 

 Na mastectomie geen indicatie voor bestraling 

 Maar indien borstweefselsparend: wel bestralen 

 Wanneer wel bestralen na mastectomie? 

 Letsels 5 cm groot 

 Positieve sectievlakken  

 Positieve klieren 

 Reconstructie? 

o Prothese niet echt bij haar aangeraden 

o Autologe reconstructie: 8 – 10 u, redelijk wat bloedverlies, revalidatie → > 65 jaar 

zeldzaam uitgevoerd 

 Opvolging? 

o 1e jaar na 6 maanden: vragen en eventueel last 

o Jaarlijkse controle mammo 

o Deze vrouw was genezen van Ca in situ 

 Geen opvolging naar verspreiding maar wel controle nieuwe tumoren 

 Wat borst betreft: geen bloedonderzoek of tumormerkers 

 Geen genetisch onderzoek omdat er geen echte predispositie is 

 

Casus 2: vrouw, 51 jaar 

 

Verhaal 

 Op consultatie vanuit anders ZH: kwaadaardig Ca 

o Core needle biopsie: adenoCa matig gedifferentieerd 
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 Mammografie 

 
o Zone achter tepel: nodule zichtbaar  

 Spinnenpoot-uitlopers dat weefsel naar zich toe trekt 

 Door dense korst kan men grootte niet inschatten 

o Ook tepelretractie: mss lijn visualiseerbaar van tepel naar letsel 

 

Nog verdere onderzoeken? 

 Hormoonreceptoren bepaling: HER2,… 

 Staging bij 51 jaar en cT1NO (maar klinisch maak je er T2 van) 

o Klieren 

 Voelen: geen verdachte klieren te voelen 

 Echografisch naar klieren kijken 

o Bloedonderzoek: cofo, stolling, levertesten, ionogram, calcium, nierfunctie, CA15.3 

o Bij alle ptn met verdenking invasieve tumor: zoeken naar meta’s 

 RX thorax: uitzaaiing controle 

 Echo lever 

 Botscintigrafie 

 Uitzondering: PET-CT als het heel groot lijkt (cT3-4 of cN2-3) 

o Preop consult anesthesie of intake gesprek chemotherapie 

o Begeleiding 

 

Behandeling 

 Welke soort heelkunde voor cT1N0? 

o Opties 

 Bostsparende HK minstens 1 cm marge klinisch 

 Patholoog moet checken en sentinel 

 Altijd radiotherapie postoperatief (dus voor operatie al bespreken) 

 Evt kan toch mastectomie als RT niet wenselijk is (bv. eerdere RT, bedlegerige pt, MS-

pt, keuze pt) 

 Igv BRCA+: ook verdere preventieve strategie bespreken (opvolging? ovarium? 

contralaterale borst?) 

o Mss pre-op nog MRI doen want dens: om verhouding te weten is dit goede reden 

 Prothese 

 Neo-adjuvante therapie 

 Lobulaire borstkankers 

o Harpoenlokalisatie: als klier moeilijk palpabel was kan dit helpen voor goede excisie en 

sectievrije marges 

 Maar nadelen 

 Kan tumor achterlaten 

 Hematoom veroorzaken 

o Sentinelklier controle tijdens ingreep ook 

 Spijtig blijkt deze peroperatief negatief maar bij definitief onderzoek toch positief: 

aangetaste klier 

 DUS okselevidement nodig (9 klieren die gelukkig normaal waren) maar SN gaf 4 

positieve klieren → pT1N2MO 
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 ER +, PR+, HER2- = luminal B-like tumor 

 Adjuvante therapie? 

o Chemo? 

 Na heelkunde wss 50 – 70% kans op volledige genezing 

 Indicatie voor chemo: verdeling borstkanker in subtypes 

 Lumibal B-like: goed receptief maar bepaalde negatieve kenmerken waar chemo 

nuttig zou zijn 

 In principe  

 Eerst anthracycline schema: EC of FEC voor 9 – 12 weken (bv. 4x EC om 2 weken) 

 Nadien taxane 9 – 12 weken (bv. 12x Taxol wekelijks) 

o Hormonaal? 

 Hormoongevoelige tumor gaat men dit zeker geven: minstens 5 jaar 

 Tamoxifen  

 Aromatase inhibitor (anasrasole, letrosole en aromasil) 

 Osteoporose is géén CI: moet je opvolgen en goed behandelen 

 W postmenopauzaal gegeven (bepaald via FSH en oestrogeen) 

 Sinds kort: gegevens dat behandeling tot 10 jaar zinvol kan zijn 

 Hoe jonger mensen zijn, liever met tamoxifen beginnen en daarna aromatase 

 Bij deze pt: hoog risico pt 

 Aromatase inhibitor gegeven 

 Indien nevenwerkingen (stijfheid, osteoporose, droge vagina, flushing, …) kan men 

toch op tamoxifen terug stappen 

 Adjuvante switch (2,5j aromatase inh, 2,5 jaar tamoxifen) 

 Geen herceptin omdat ze HER2 negatief was 

o Lokale adjuvante therapie: radiotherapie? 

 4 aangetaste klieren, brede excisie, klierevidement: wat bestralen? 

 Radiotherapie op thoraxwand na mastectomie: aangewezen bij hoog risico op lokaal 

recidief → namelijk bij  

 Huidinvasie 

 Positief sectievlak 

 Lymfo-vasculaire invasie 

 Aangetaste okselklieren  

 Grote of uitgebreide tumoren (T3 – T4)  

 Triple negatieve tumoren 

 Borst: hele borst bestralen + bijkomende dosis op gebied waar tumor heeft gezeten  

 Planning van CT scan waarop men holte/coeloom nog kan zien als er geen groot 

tijdsinterval is met heelkunde 

 Altijd RT na borstsparende chirurgie! (borstsparende heelkunde gevolgd door 

radiotherapie op borst is goed alternatief voor mastectomie) 

 Bestraling op mediaan parasternale en subclavia klierketen is nuttig bij axillaire 

klieraantasting 

 Igv klieraantasting in oksel: kans reëel dat er ook parasternale aantasting is en 

ook hoger risico bij mediale tumoren → kans op genezing verhogen met 

bestraling 

 Oksel: niet graag op de oksel bestralen omdat dit risico op lymfoedeem verdubbelt  

 Indicaties voor bestraling op axilla beperken zich tot ptn met hoog risico op 

achtergebleven tumorcellen na okselevidement (kapseldoorbraak, restletsels, …) 

 Bestraling borst, subclavia mediaan en parasternale klierketen 50 Gy 

 Techniek: hartsparend door “deep inspiration breath hold” 

o Niet 100% kans genezing: ongeveer 80% genezing op 10 jaar 

 Moeilijk garantie op genezing 

o NPI: afmeting, graad en lymfeklierstatus → geeft score adhv kenmerken 

 

Maart 2012: metastasering 

 Metastasering 
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o Consultatie 

 Ruglast dorsaal 

 Bloedname CA15.3 (tumormerker) sterk gestegen: 63 kU/L (nl < 30) 

 Bilan met CT thorax abdomen: multipele botmetastasen 

o Biopsie bot? 

 Heel moeilijk te doen door lokalisatie 

o Door VG (hoog risico) en stijging merkers kan men ervan uitgaan dat het meta is 

o Wat gaat men doen? 

 Radiotherapie? 

 Met dit type rugpijn (botmeta’s) wel aan te raden 

 Antalgische radiotherapie: 1 keer 8 Gy bestraling geven → 75% kans dat pijn er 

mee gaat verminderen 

 Systeemtherapie? 

 Switch hormoontherapie: stop femara, start nolcadex 

 Start botversterker (preventie fracturen en complicaties) 

o Vanaf uitzaaiingen op afstand zal kans op genezing 0% zijn 

 2 maanden na tamoxifen start 

o Vermoeid 

o Levertesten gestoord 

o Tumormerker 342 kU/L 

o CT thorax abdomen 

 Kliermetastasen 

 Vss levermetastasen 

 Vergrote lymfeklieren: nogal typisch beeld van mediastinale uitzaaiing 

o Wat nu? Onder tamoxifen is tumor ontploft 

 Leverbiopsies? 

 Mediastinoscopie? 

 Bronchoscopie: klierpiopsie van metastaes 

 Iets minder risico op bloedingen 

 Gaf gekende tumor: ER+, HER2- 

 Waarom werkt ER-therapie dan niet meer?: resistentie 

 Géén volgende 3e lijn therapie gezien snelle en symptomatische progressie 

 Start chemo: taxol en gemcitabine 

 Respons van 5 maanden, dan terug toename meta → nog poging xeloda, navelbine 

→ snelle progressie 

 Palliatief beleid, 3-2012 overleden 

 Men verwacht vanalles bij borsttumoren maar  

o Gemiddelde overleving gemetastaseerde borstCa: 3 – 4 jaar → afhankelijk van  

 Initiële stadiëring 

 Hormoongevoeligheid  

 Receptoren 

o Triple negatieven doen het veel slechter 

 

Casus 3: vrouw, 66 jaar 

 Verhaal 
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o Bevestigd op biopsie: dus letsel is maligne 

o Klinisch onderzoek: rechterborst 

  
 Oedeem (BH staat helemaal in borst) 

 Droog eczeem 

 Tepelretractie 

 Waar denk je aan: mastitis carcinomatosa (want geen koorts en niet ziek geweest dus 

niet infectieus) 

 Voorgeschiedenis 

o Medisch: hypercholesterolemie 

o Hysterectomie + BSO 2004: fibromen  

 Algemeen 

o Geen gekende allergieën aanwezig 

o Geen familiale belasting voor borst- of ovariumcarcinoom 

o Beroep: Huisvrouw 

o Roken: 1 pakje/2 dagen – Alcohol: Sociaal 

 Gynaecologisch 

o Menarche: 12j ; nu postmenopausaal (leeftijd menopauze: 50 jaar). 

o P3G3. 24 maanden borstvoeding gegeven. Eerste zwangerschap op 21 jaar. 

o Patiënte heeft ooit orale contraceptie genomen (15 jaar). Ze nam nooit HST 

 Familiaal 

o 2 zussen en 2 broers 

 1 zus had borstkanker op 62 j leeftijd 

 1 broer prostaatkanker op 55 j leeftijd 

o Moeder is gestorven op 54 j aan myocard infarct en was enig kind 

o Vader stierf vd ouderdom op 85 j leeftijd 

 Volgende stappen? 

o Mammografie 

  
 Duidelijk asymmetrie 

 Re borst 

 Tepelretractie  

 Oedeem 

 Verdikte huid 

 Onscherp afgelijnd en groot letsel in buitenste bovenste kwadrant met calcificaties  

o Echografie borst en lymfeklierregio 

 Wijst iets meer richting mastitis carcinomatosa 

 Onscherp aflijnbaar hypo-echogeen letsel in bovenste buitenste kwadrant vd 

rechterborst met diameter 3 cm 

 Meerdere adenopathieën Re axillair en infraclaviculair (niet links) 
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o Punctiebiopsie 

 Maligne: eerder weinig gedifferentieerd invasief adenoCa 

 (DD ductaal / pleiomorf lobulair Ca) 

o MRI borsten bij diagnose: meerdere haarden + verdikking vd huid 

 
o Biochemie en bilan 

 Bloedonderzoek: cofo, stolling, levertesten, ionogram, calcium, nierfunctie, CA15.3 

 Bij alle patiënten met (sterke verdenking van) invasieve tumor 

 RX thorax 

 Echo lever 

 Botscan (zo nodig aangevuld met gerichte beeldvorming bij twijfel) 

 Bij cT3-4 of cN2-3 bijkomend aan vragen: PET-CT  

 Of CT thorax-bovenbuik als er te lange wachttijd is voor PET 

 Bij klinisch vermoeden van ingroei id m. pectoralis ook evt CT thorax om aflijning 

tov m. pectoralis te bepalen met oog op chirurgie  

 Resultaat deze pt 

  
 kleurt aan Re borst + klieren 

 Geen metastasen zichtbaar (maar opletten want iets zichtbaar op bijnier) 

 Preoperatief consult anesthesie of intake gesprek chemotherapie 

 Traject begeleidster 

 Letsel: cT4dN3M0, lokaal gevorderd niet-gemetastaseerd mammacarcinoma rechterborst  

o ER-, PR- maar HER2+ 

o Momenteel inoperabel 

o Na multidisciplinair overleg: start neo-adjuvante chemotherapie 

 Mastectomie + OE niet goed want dan zou je veel tumorcellen achterlaten  

 Want bij mastitis carcinomatosa zelfs zonder aangetaste LK: tumorcellen in 

subdermale lymfevaten die ook in omgeving kunnen zitten 

 Radiotherapie hier niet beste keuze want weinig succeskans: heeft meeste succeskans 

igv kleine hoeveelheid tumorcellen om onzichtbare microM+ te vernietigen 

 Neo-adjuvante chemo is hier beste optie als pt dit aankan 

 Neo-adjuvant: 3x FEC (3 weken) → dan 3x taxotere + herceptin 3 weken 

 Zou hormonale therapie kunnen?: kan in theorie maar is minder sterk 

 Respons op chemo opvolgen 

 Klinisch → mastitis verbetert snel 

 Beeldvorming 

 Pt had goede respons op chemo  
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o Huidig stadium: YpTisN1mi 

 Enkel nog DCIS van 8 cm gevonden (mis je op MRI) 

 Nog 4 klieren aanwezig  

 Door chemo w allemaal klieren fibrotisch waardoor er groot fibrotisch blok gevormd 

w en maar weinig (4 dus) individuele klieren 

 In deze klier nog micrometa gevonden  

o Volgende stap: mastectomie en okselevidement rechts 

 Survival hier bij HER2+  

 50% complete genezing  

 90% verbetering 

 Zou je hier borstsparende kunnen doen?  

 Eigenlijk niet want heel weinig kans op goede resultaten van mastitis carcinomatosa 

lokale HK 

 Mastectomie + OE 

o Behandeling na HK 

 Geen winst meer van chemo want die heb je al gehad 

 Herceptine geef je verder want moet je 1 jaar geven 
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MOC: rectaal carcinoom 

Prof. Van Cutsem, prof. Haustermans, prof. D'Hoore (12/05/2016) 

 

Rectaal adenocarcinoom (lesnotities aangevuld met wat info uit samenvatting ‘Spijsvertering’ 1e Ma; 

omdat er een heleboel wel werd aangeraakt maar allemaal oppervlakkig in het college) 

 

Voorkomen 

 2e frequentste tumor bij vrouw (na borstCa), 3e frequentste bij man (na prostaat- en longCa) 

 Gemiddelde leeftijd van diagnose van sporadisch colorectaal carcinoom 

o 70 jaar 

o Iets vroeger bij man dan vrouw 

 Heterogene groep tumoren (met verschillend biologisch gedrag) 

o Sporadische vorm 

o Erfelijke vormen ikv 

 FAP = familiale polyposis coli 

 HNPCC = Heriditary Non-Polyposis Colon Cancer syndrome – Lynch syndroom 

 

Screening  

 Doorgedreven screening → significante (30 – 50%) reductie van colorectaal carcinoom 

gerelateerd overlijden want 

o Tijdswindow tss optreden precursorletsel (poliep, adenoom) en ontwikkelen tumoren 

o Zeldzaamheid van interval tumoren 

o Overleving sterk gerelateerd aan stadium vd tumor 

 Obv Europese richtlijnen: in Vlaanderen algemene screening voor ptn met “average” risico 

o leeftijdscategorie 56 – 74 jaar 

o iFOBT (fecal occult blood test) = screeningsmiddel 

 Ptn met verhoogd risico (familiaal, HNPCC, FAP, …): op jongere leeftijd al stringent 

screeningsprogramma 

 

Symptomen rectumcarcinoom 

 Slijm en bloed in stoelgang! 

 Veranderde defaecatiegewoonten 

 Tenesmen! 

 Complicaties 

o Stenose 

o Invasie → pijn (bv. bij invasie sacrum: hier zitten veel zenuwen in) 

 Klinisch onderzoek: PPA heeeeeel belangrijk!! 

 Diagnose: totale coloscopie + biopsie 

 

Oorzaak colorectale tumoren: multifactorieel 

 Sommige risicofactoren gekend bv. leeftijd 

 Genetische en erfelijke belasting: 20 – 25% 

o Meeste colorectale tumoren (80%): sporadisch 

o Erfelijke vormen 

 80%: familiale vormen waarbij genetische etiologie niet gekend is  

 Genetische syndromen (verantwoordelijk voor < 3%): FAP, HNPCC, … 

 Omgevingsfactoren: multifactorieel!! 

o Voeding 

o Lage fysieke activiteit 

o Overgewicht 

 

Staging en stadiëring 

 

Prognostische rol 

 Staging vd tumor: cTNM of pTNM  
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o T-stage 

 Tis: carcinoom beperkt tot mucosa 

 T1: ingroei in submucosa 

 T2: ingroei in muscularis propria 

 T3: ingroei in subserosa 

 T4a: perforatie in visceraal peritoneum 

 T4b: directe invasie in andere organen of structuren (bv. urineblaas, bekkenwand) 

o Minstens 12 lymfeklieren moeten onderzocht w voor adequate pN-staging 

 N0: geen meta’s in regionale lymfeklieren 

 N1 metastase in 1 – 3 regionale lymfeklieren 

 N2: metastase in ≥ 4 regionale lymfklieren 

o Metastasen 

 Meest frequent: naar lever 

 Maar ook: long, peritoneaal, klieren, (bot) 

o Na staging: onderverdeling in vss stadia mogelijk (0 – IV) 

 stadium I: oppervlakkige tumoren zonder metastasen → 90% 5-jaaroverleving 

 stadum II: diepere invasieve tumoren zonder metastasen 

 stadium III: als lymfeklieren aangetast zijn (N+) 

 stadium IV: als systeemmetastasen aanwezig zijn (lever, long, peritoneum) 

 Slechts 20% 5-jaarsoverleving 

 Meestal gaat men over tot palliatieve behandeling tenzij curatieve (chirurgische) 

behandeling meta’s evt 

 Andere pathologische kenmerken 

o Differentiatiegraad vd tumor 

o Tumorbudding 

o Lymfovasculaire invasie, bloedvatinvasie, neurogene invasie 

o Status vd chirurgische sectievlakken 

 Biologische kenmerken 

→ tumorstaging bepaalt behandelingsschema: in opzet curatieve of palliatieve behandeling 

 

Staging van rectale kanker 

 Wat? 

o Locoregionale uitgebreidheid van tumor bepalen  

 Heel belangrijk bij rectumCa want bepaalt of pt neoadjuvante behandeling krijgt 

o Lymfeklieren 

 Kans op N+ is redelijk groot bij T1 tumoren vh colon!! 

 Re colon: 3% 

 Li colon: 8% 

 Rectum: 15% heeft N+ bij T1 tumoren! 

 Tumoren in diepere lagen vh submucosa: heel grote kans op N+  

 Diepte w beschreven volgens  

 Sm1 → 3% N+ 

 Sm2 → 8% N+  

 Sm3 → 23% N+ 

 Dus gebruik lokale excisie is zeker niet voor alle T1 even goed: w beperkt tot die 

tumoren die in oppervlakkige lagen zitten, niet helemaal erdoor 

 Ook kijken naar agressiviteit, invasiviteit, … → geven idee of (evt hele kleine) letsel 

grote of kleine kans heeft om lymfekliermetastaering te geven 

o Al dan niet aanwezigheid metastasen 

 Lever meest frequent 

 Maar alleen in long is ook mogelijk! (want niet alles via v. porta maar ook deel via VCI) 

→ zeker ook altijd goed longen stagen!!! 

 Onderzoeken 

o Klinisch: concomitante pathologie 

o Labo 
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 Anemie 

 Orgaanfunctie 

 CEA = carcino-embryonaal antigen  

 Niet voor diagnose te stellen! 

 Wel voor verdere follow-up (ivm 5-FU) 

o Specifiek bij rectumtumoren  

 Endo-echo rectum: vnl nuttig bij oppervlakkige letsels (T1 vs T2) 

 Voordeel: je kan heel goed vss lagen van darmwand zien → je kan in principe heel 

accuraat beeld krijgen van vroegtijdige letsels!! 

 Nadelen 

 Relatief operatordependent 

 Je kan maar beperkt id diepte kijken  

 20 – 25% vd letsels waarvan we op echo aan T1 dachten: blijkt na biopsie T3 of 

T4! (dus was understaging via echo) 

 Is dus relatief gevaarlijk want je beslist behandeling obv lokale staging 

 MRI klein bekken → beoordelen van 

 T3 

 Accurate predictie van circumferentiële resectiemarge tov mesorectale fascia 

 (N?) 

o CT abdomen/thorax 

 lokaal 

 klieren 

 lever, long en peritoneale metastasering 

o PET CT: enkel als CEA significant gestegen is + CT geen metastasen aantoont of er 

onduidelijke afwijkingen zijn 

 

Behandelingsmogelijkheden 

stadium opzet rectum 

I curatief chirurgie 

II curatief neoadjuvante chemoradiotherapie + chirurgie 

III curatief neoadjuvante chemoradiotherapie + chirurgie + adjuvante 
chemotherapie 

IV palliatief / curatief individueel behandelingsplan 

 Bij chirurgische behandeling lokaal gevorderde tumor (diepe T3, N+, bedreigde 

resectiemarge): risico op lokaal pelvisch tumorrecidief 

o Dus groot belang van goede klinische staging mbv 

 Endo-echo 

 MRI pelvis 

o Om lokale controle te verbeteren: neo-adjuvante radio- of radiochemotherapie 

 Bij radiotherapie: schema van 5 x 5 gray met onmiddlelijke heelkunde 

 Bij lang schema met radiochemotherapie: infusioneel 5-FU samen met radiotherapie in 

lagere fracties (25 x 1,8 Gray = 45 Gray) 

 Duidelijke ↓ risico op herval 

o Na radio(chemo)therapie: 8 – 10 weken wachten voordat men chirurgie uitvoert 

 Periode laat toe om downsizing en zelfs downstaging van tumor te verkrijgen 

 Tumor bulk (volume) kleiner en lager stadium mogelijk 

 Kan evt zorgen dat alsnog sfinctersparende resectie kan uitgevoerd w 

 Goede respons op neoadjuvante radio(chemo)therapie is ook prognostisch gunstige 

factor naar overleving toe 

 Transanale excisie (LE = lokale excisie) 

o Indicaties voor LE bij rectum: enkel bij oppervlakkige, kleine T1-tumoren!! 

 Goed/matig gedifferentieerd 

 < 3 cm 

 Niet geülcereerd 

 Sm1, Sm2 

o Kan via transanale endoscopische microchirurgie (TEMS) 
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 Nieuwe techniek: geadapteerde micro-invasieve accesspoort (endoluminale TAMIS) 

 Indien niet in aanmerking voor transanale excisie: radicale brede excisie nodig 

o Klieren langsheen mesenterica ‘en bloc’ reseceren 

o Afhankelijk van lokalisatie vd tumor in rectum: heelkundige procedure 

 
 Proximale rectumtumoren (rectosigmoïd tumoren): anterior resectie 

 Distale marge van 5 cm in acht genomen 

 Slechts deel van mesorectum w weggenomen: PME = partiële mesorectale excisie 

 Midrectale en distale rectumtumoren: volledige rectum en mesorectum weggenomen = 

restoratieve rectumresectie = TME (totale mesorectale excisie) 

 Lage colorectale (anale) reanastomose w uitgevoerd 

 Om reservoirfunctie te vervangen: men kan colon J-pouch maken 

 Gereseceerd stuk 

 Pathologische staging (pTNM of ypTNM) 

 Evaluatie van uitgevoerde chirurgie: men kan heel gemakkelijk zien of volledige 

TME werd uitgevoerd 

 Schilderen: toont waar chirurg juist en niet goed heeft weggenomen 

 Dwarse coupes → circumferentiële resectiemarge bekijken (CRM) = afstand 

van tumor (of geïnvadeerde klier) tot mesorectale fascia 

 Positieve CRM is onafhankelijke risicofactor voor lokaal recidief 

 Distale rectumtumoren  

 Als sfincter niet is ingenomen: TME met colo-anale anastomose (= restoratieve 

rectumresectie met colo-anale anastomose) 

 Als sfincter tumoraal geïnvadeerd is: abdominoperineale rectumamputatie (APRA) 

moet uitgevoerd w  

 Pt krijgt definitief eindstandig colostoma 

 Door adequate screening en behandeling: tegenwoordig krijgt 22% vd ptn nog 

APRA (ivm 50% 20 jaar geleden) 

o Resectiemarges in distale rectale kanker 

 Distale mesorectale clearance: 4 – 5 cm distaal van tumor (omdat tumordeposits in 

mesorectum kunnen uitbreiden) 

 Distale resectiemarge: 5 mm voldoende bij goed gedifferentieerde tumoren → je hebt 

alles al mee! (dus je kan heel kleine marges nemen en is toch goed) 

 Cricumferentiële resectiemarge 

 Hoe kleinere marge, hoe groter risico op lokaal recidief  

 Belangrijkste factor voor voorspelling lokaal herval 

 Recidief is pijnlijk dus zo veel mogelijk vermijden! 

 Patholoog geeft rapport over CRM na operatie 

o Zeker bij ‘lage naad’: tijdelijk stoma aanleggen kan aangewezen zijn 

 Nut 

 Verlaagt kans op anastomoselek  

 Zal zeker septische gevolgen van evt lek verminderen 

 Meestal: loop-ileostoma aangelegd 

 In tweede tijd: ileostoma kan gesloten w 

o Bijwerkingen van chirurgie 

 Sfinctersparende rectumresectie geeft vaak aanleiding tot functionele last = ‘low 

anterior resection syndrome’ (LARS) 
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 Gepaard met  

 Urge (drang) en urge incontinentie 

 Soiling 

 Gefractioneerde defecatie: frequente kleinere defecaties  

 Maken van pouch-reconstructie ondervangt deel vd problemen 

 Als autonome pelvische zenuwen door chirurgie en/of radiotherapie beschadigd w  

 Urogenitale restletsels mogelijk 

 Dysurie 

 Impotentie 

 Retrograde ejaculaties 

 Risico vooral bij 

 Grote T 

 Smal bekken 

 Ventrale onderste 1/3 T 

o Post-op: follow-up nodig 

 Regelmatige tijdstippen: re-evaluatie om lokaal recidief of metastasering uit te sluiten 

 Blijvende controle vh colon noodzakelijk om metachrone letsels uit te sluiten 

 Adjuvante therapie: stadium III en hoog risico stadium II tumoren krijgen adjuvante 

chemotherapie 

 Palliatief 

 Rectumcarcinoom: prognostische factoren (multidisciplinair!!) 

o Tumor: ligging, pGTNM, spillage, … 

o Pt: immunologische afweer, ASA klasse, leeftijd, … 

o Therapie(ën) 

o Chirurg, radiotherapeut, patholoog, … 

o Follow-up 

 

Casus 1: oudere vrouw met RBPA 

 PPA: je voelt klein supra-anaal palpabel letsel (polipoid), net boven sluitspier 

 Bij endoscopie zie je klein letsel 

o Biopsie: goed gedifferentieerd adenoCa 

o Volgende stap: stadiëring (TNM) 

 (we denken aan iets klinisch vroegtijdig want klein letsel) 

 Transrectale echo 

 Resultaten bij deze pt 

o Biopsie → pT1 sM3, G2-3 

o Lymfovasculaire invasie 

o Geen perineurale invasie 

o 3 mm marge 

 Behandeling 

o Close FU 

o Adjuvante radio(chemo)therapie 

o Radicale chirurgie als pt fit genoeg is 

 Maar probleem: deze pt is niet fit! 

 In hospital mortality van colorectale resecties bij ptn > 80 jaar is 8,7% 

 Dus niet opereren want overlijden door operatie is groter dan overlijden door T1 

tumor zelf 

o Binnenkort: brachytherapie voor oudere mensen standaard 

 

Casus 2: man, 50 jaar 

 Geen relevante voorgeschiedenis 

 Meldt zich aan met 

o Anaal bloedverlies sinds 3 maanden 

o Verandering stoelgangspatroon 

 Klinisch onderzoek: circulaire tumor 6 cm vanaf margo ani tot 11 cm, gefixeerd 
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 CEA: 10,9 mg/L (normaal 0 – 2,5 mg/L) 

 Biopsie: matig gedifferentieerd adenocarcinoom 

 Welk onderzoek voert u bij voorkeur uit om locoregionale status te beoordelen? 

o Geen verder onderzoek 

o Echo-endoscopie (voor invasiediepte) 

o CT-scan: niet goed want geen goed weke weefselscontrast 

o MRI bekken = voorkeur 

 Voorkeur want bij sterk gevorderde tumoren  

 Beter idee over invasiediepte  

 Al dan niet N+ aanwezig zijn (maar klieren detecteren = 'muntje opwerpen', 50% 

kans om juist te zitten)  

 Voor circumferentiële resectiemarge!!: hangt af van 

 Kwaliteit chirurg 

 Afstand tot mesorectale fascia 

 Kijken of je sfincter nog kan sparen 

 Deze pt: neurovasculaire bundel moet mee weggenomen als je zaadblaasjes zou 

wegnemen dus grote kans om iemand definitief impotent hierdoor te maken! 

 
 Daarom dat je als je ziet dat CRM bedreigd is: trachten deze vrij te maken 

 Welke behandeling? 

o Chirurgie: niet beste optie bij deze 50-jarige man met kleine CRM 

o Pre-operatieve radiotherapie vs pre-operatieve chemoradiotherapie 
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 Pre-operatieve radiotherapie (korte reeks: 5x 5 Gy): zorgen dat tumor wegtrekt zodat 

CRM meer vrij is 

 Pre-operatieve chemoradiotherapie = lange reeks 

 Is beste optie hier 

 Lange reeks → dan interval inbrengen om tumor te laten downsizen en evt zelfs 

downstagen (lengte interval bepaalt hoe veel downsizing en –staging) 

 DUS niet onmiddellijk opereren want dan heeft tumor niet kans gehad om te 

verkleinen 

 Opmerking: endeldarmtumoren multimodale behandeling: ideaal op buik met bescherming 

waardoor er minder extra last is (terwijl ptn die op rug moeten liggen veel meer last hebben) 

 DW-MRI preoperatief: pt komt terug enkele weken na einde bestraling → wat doe je?  

o PPA: je voelt duidelijke reactie 

o Diffusiegewogen MR → onderscheid maken tss fibrose tgv RT dan wel actieve tumor 

 Bij deze pt zag je geen tumor meer: ADC-waarde met 99% verminderd → wijst op zéér 

goede respons op voorbehandeling!! 

 Om CRM bij deze pt vrij te maken: TME = totale mesorectale excisie 

o Is vandaag standard of care!! 

o Dus kan je best doen 

 

Casus 3: vrouw, 64 jaar 

 Negatieve medische geschiedenis 

 Vader op 68 jaar colon carcinoma 

 Sinds 3 tal maanden 

o Verandering stoelgangspatroon 

o Tenesmen  

o Intermittent rood bloed verlies 

 KO: tumor midrectaal, niet gefixeerd 

 Labo: geen bijzonderheden met uitzondering van CEA: 43 μg/l 

 Tumor gevonden 

o Resecabel T3N1 rectumadenocarcinoom 

 6 cm vd anale sfincter 

 CRM > 2 mm 

o Synchrone resecabele geïsoleerde levermetastase van 6 cm in Re lob 

 Welke onderzoeken? 

o Echo-endoscopie (flexibele scoop) 

o PET/CT 

o MRI bekken: voor evaluatie CRM 

o MRI lever 

 Behandeling 

o Opties 

 Heelkunde: rectum en/of lever (simultaan of sequentieel (en welke eerst?)?) 

 Radio(chemo)therapie voor rectumCa? Adjuvant of neo-adjuvant 

 Chemotherapie? Voor of na chirurgie of tijdens interval?) 

o Altijd 2 zaken in gedachten houden  

 Wat is last die pt heeft van tumor?  

 Primaire tumor 

 In obstructie aan het gaan of niet 

 Want je gaat niet dood van lokale tumor maar wel van metastatische ziekte 

 Algemene toestand 

 Symptomen van metastasen 

 Strategie: primaire tumor en metastasen resecabel? 

 Igv beiden heel klein: je kan primair simultaan beiden verwijderen 

o Als je voor resectie geen chemo doet: veel hogere kans op positieve CRM en lokaal herval 

o Upfront chemo starten  
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 Als je rectum eruit haalt: minste septische verwikkeling die pt heeft, kan je geen 

chemotherapie meer doen DUS je moet chemo hiervoor doen!! 

 Na 2 maanden na chemo: M+ evalueren met CT → idee of meta gevoelig is 

 Meta zal niet weg zijn  

 Maar evt kleiner en hopelijk ook geen nieuwe meta's 

 Door chemo w alles mss ook gemakkelijker operabel  

 Dan moet je strategie uitwerken of je het al dan niet simultaan doet  

 MAAR combinatie ingrepen = combinatie morbiditeit → daarom vaak gestadieerd 

 Lokale staging is dan belangrijk!:  

 CRM vrij, vlot resecabel, …  

 Lokaal evalueren: met MR 

 Evt korte radiotherapie doen en dan resectie 

o Behandeling deze pt 

 Chemoradiotherapie vd primaire tumor met meer intensieve chemotherapie (ipv van 

enkel 5FU; ook oxaliplatin toevoegen) 

 Resectie vd primaire tumor 

 Tegenwoordig w hier evt op voorhand ook nog korte radiotherapie bij toegepast 

 Chemotherapie (3 maanden: FOLFOX) 

 Resectie vd levermetastase 

 Mogelijks nog adjuvante chemo 

 

Casus 4 

 Zelfde casus als casus 3 maar met synchrone initieel niet-resecabele levermetastasen 

 Chirurg kan redelijk wat meta's aan  

o Belangrijk: voldoende leveroppervlakte over  

o MAAR multipele metastasen is prognostisch minder goed → meest potente chemotherapie 

gebruiken!!: FOLFOX + één vd biologische middelen 

 Behandeling 

o Chemotherapie met meest optimale chemotherapie: cytotoxische geneesmiddelen in 

combinatie met biologisch doelgericht geneesmiddel 

o Igv goede respons tot resecabele letsels: resectie vd primaire tumor (igv CRM neg) en 

resectie vd levermetastasen 

o Igv geen goede respons: verder chemo 

o Igv progressie: veranderen van chemo 

 

Casus 5: vrouw, 45 jaar 

 Resectie van sigmoidadenocarcinoma (want had obstructieklachten) 

 Synchrone lever metastasen 

o Zeer grote, synchrone meta's thv lever: tot aan centrale venen, ook links, … 

o Vroeg naar resectie maar is niet mogelijk hier → hier probeer je met max chemotherapie  

 Goede orgaanfunctie 

 KPS 90 

 Geen extrahepatische ziekte op CT en PET 

 Behandeling: FOLFIRI + angiogeneseremmer 

o Er was duidelijke respons en regressie 

 Verkleining + wat verkalking (treedt niet altijd op maar is wel goed teken) 

 CEA verlaagde van > 6.000 naar < 100 

o Hier ga je dan rechter hemihepatectomie doen: zo krijg je ze tumorvrij!!! (dus je bent 

vertrokken van uitgebreide metastasen maar door systemische therapie goede respons en 

dan kan je uiteindelijk respons krijgen) → langdurig ziekte- en tumorvrij mogelijk!! 

 DUS in multidisciplinair team kijken naar beste strategie voor vergevorderde tumoren 
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MOC: respiratoire oncologie 

Prof. De Leyn, prof. Vansteenkiste, prof. Deroose, prof. Peeters (12/05/2016) 

 

Intro 

 

Longkanker: aanpak 

 Nadat diagnose is gesteld: 2 dingen bepalen 

o Stagering = uitgebreidheid vd ziekte 

o Weefseldiagnostiek 

 Belang 

o Impact op prognose 

o Bepalen van behandeling (beleid) 

 

Diagnose en niet-invasieve stagering 

 Anamnese 

o Rookgedrag, beroepsanamnese 

o Vermagering, pijn, neurologische klachten, …  

o Performantiestatus 

 KO: perifere adenopathieen, heesheid, VCS, … 

 Beeldvorming 

o RX vaak eerstelijnsonderzoek (maar ook 3D beeldvorming doen) 

o CT: evaluatie  

 Primaire tumor: grootte, lokale uitbreiding 

 Mediastinale klieren 

 CT bovenbuik: bijnieren en lever 

 Want metastasering naar bovenbuik mogelijk 

o Bij ptn met beeld verdacht voor longkanker: verdere beeldvorming aangewezen  

 PET-CT scan 

 CT/MR hersenen 

 Uitgebreidheid vd ziekte w uitgedrukt in TNM-stadium 

o T-stadium 

 T1: ≤ 3 cm in grootste diameter 

 T2: 3 – 7 cm in grootste diameter (of invasie hoofdbronchus ≥ 2 cm vd carina, invasie 

viscerale pleura) 

 T3: > 7 cm of rechtstreekse invasie (thoraxwand, diafragma, n. phrenicus, 

mediastinale pleura, pariëtale pleura, pericard) 

 T4: invasie mediastinum, hart, grote bloedvaten, trachea, n. recurrens, slokdarm, 

wervellichaam, carina 

o N-stadium 

 N1: homolateraal hilair 

 N2: homolateraal mediastinaal 

 N3: heterolateraal/supraclaviculair 

o M-stadium = metastasen 

o Stadiëring afhankelijk van TNM-stadium 

 Vroegtijdige stadia = stadium I en II (T1-2N0-1 en T3N0) 

 Lokaal gevorderde stadia = stadium III (T3-4 en/of N2-3) 

 Gemetastaseerde stadia = stadium IV (M1) 

 Functionele evaluatie 

o Algemeen 

o Longfunctioneel 

o Cardiaal 

 

Weefseldiagnostiek en invasieve stagering 

 Doel 

o Type longkanker bepalen 
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 Niet kleincellige longkanker (NSCLC) 

 Spinocellulair carcinoma 

 Adenocarcinoma 

 Grootcellig carcinoma 

 Kleincellige longkanker (SCLC) 

 Andere 

o Klieraantasting evalueren (vergroot op CT,  FDG-PET-avide klier, …) 

 Verkrijgen weefseldiagnostiek 

o Endoscopische technieken 

 T-stadium 

 Bronchoscopie 

 EBUS-miniprobe 

 N-stadium: EBUS-TBNA en/of EUS-FNA 

o Transthoracale punctie: T-stadium 

o Chirurgische technieken 

 Mediastinoscopie: N-stadium 

 VATS: T- en N-stadium 

 

Longkanker: behandeling 

  
 Vroegtijdige stadia: curatief opzet 

o Chirurgie: voorkeur lobectomie via VATS 

o Radiotherapie: igv inoperabel/weigering chirurgie 

 Conventionele fractionatie (vb. 24x 2,75 Gy) 

 Stereotactische bestraling (vb. 3x 18 Gy) 

o Chemotherapie adjuvant: soms 

 Lokaal gevorderde stadia: curatief opzet 

o Multimodale therapie: multidisciplinaire beslissing 

 Chemotherapie = standaard bij fitte patiënt: platinumgebaseerd 

 Locoregionaal: radiotherapie en/of chirurgie 

 Resectie te overwegen indien  

 Chirurg inschat dat tumor volledig verwijderd kan worden! 

 Complete resectie =  tumor kan met macroscopisch en microscopisch vrije 

sectieranden verwijderd w + volledig lymfeklierevidement met meest proximale 

klierstation tumorvrij 

 Bv. T4 met ingroei in hart is inoperabel 

 Medisch operabel 

 Longfunctioneel ok  

 Longfunctietesten 

 Inspanningsproef indien gedaalde longfunctie 

o Meest frequente combinaties 

 Chemotherapie gevolgd door chirurgie 

 Concomitante radiochemotherapie 

 Radiochemotherapie gevolgd door chirurgie 

 Gemetastaseerde stadia: palliatieve setting 

o Chemotherapie 

o “targeted therapy” 
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 EGFR-mutatie bv. gefitinib, erlotinib 

 ALK-genherschikking: vb. crizotinib  

 … 

o Best supportive care 

o Welke ptn komen in aanmerking voor systemische therapie? 

 Ptn met gevorderd NKCLC met WHO performantiestatus (PS) 0 of 1 

 Ook al zijn ze asymptomatisch en ongeacht leeftijd 

 Geselecteerde patiënten met gevorderd NKCLC met comorbiditeit en/of PS >1 

 Toevoegen actieve therapie aan “best supportive care” (BSC)  

 Verbetert bij deze ptn significant overleving 

 Geeft verbeterde levenskwaliteit en vermindering vd symptomen vd ziekte 

(ondanks neveneffecten vd behandeling) 

 

FDG-PET in respiratoire oncologie 

 

Principe FDG-PET bij kanker 

  
 Kankercellen hebben verstoord metabolisme: verhogd gebruik, activatie glucosepathway  

o Daardoor overactivatie GLUT-transporters, upregulatie hexokinase  

o MAAR genereren maar 2 ATP per glucose (ipv 38 normaal) → verbruiken meer glucose 

dan normale cellen 

 Dus FluoroDeoxyGlucose (FDG) stapelt op in kankercellen 

o Nadeel: FDG stapelt ook op in inflammatoire en infectieuze processen! 

 

Casus 1: man, 65 jaar oud 

 Medische voorgeschiedenis 

o Ateriële hypertensie 

o Percutane dilatatie a. femoralis superficialis rechts 

o Jichtarthritis 

 Huidig probleem: persisterende hoest en sputa 

 RX-thorax: focale opaciteit in rechterlong 
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 CT-thorax met IV contrast toont 2 nodulaire letsels van elk 13 mm 

 
 FDG-PET/CT werd uitgevoerd ter diagnose vd longletsels 

o Resultaten deze pt 

 
 Fysiologische FDG accumulatie (groene pijlen) 

 Hersenen: in rust meeste glucoseverbruik per tijdseenheid 

 Urinaire excretie 

 Nieren: pyelocalicieel stelsel 

 Blaas 

 Inflammatoire FDG-captatie (blauwe pijl): trochanter enthesopathie  

 Pathologische FDG-accumulatie (rode pijl) thv L letsel: sterk verdacht voor maligne 

tumoraal letsel 

 Geen verhoogde FDG-accumulatie (witte pijl; ‘fotopeen’) thv R letsel: argument voor 

goedaardig letsel 

o Je kan beelden op elkaar plaatsen voor anatomisch correlaat 

 
 Linkerletsel heeft hoge FDG concentratie 
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 PET/CT fusiebeeld (onderste): hot spot thv PET komt wel degelijk overeen met 

scintigrafisch vastgesteld letsel 

 Rechterletsel (rode pijl) heeft minder FDG dan in hart: is bloodpool effect en dus geen 

actieve opname 

 Verder verloop 

o Links 

 Staging maligne tumoraal letsels linkszijdig: T1aN0M0 

 CT-geleide transthoracale punctie ter bevestiging maligniteit: goed gedifferentieerd 

primair pulmonaal adenocarcinoom 

 VATS lobectomie met klierevidement linkerbovenkwab 

o Rechts 

 Rechts: werkdiagnose infectieuze sequel 

 Opvolging > 3 jaar: morfologisch onveranderd 

 

FDG-PET in respiratoire oncologie 

 Diagnose van solitaire pulmonale nodules of massa’s 

 Mediastinale lymfeklierstadiering 

o Voorbeeld van hogere sensitiviteit voor detectie kliermetastasen 

 
 Op fusiebeeld duidelijk structuur die duidelijk maligne lymfeklier is maar nog niet 

vergroot (dus was op CT niet radiologisch verdacht) 

 DUS dit gebied moet ook mee in bestralingsveld als men deze pt zou bestralen 

 Extrathoracale staging (hematogene metastasen) 

o Casus 2: vrouw, 52 jaar → detectie radio-occulte botmetastasen 

 20 Pakjaar 

 Pijn rechter hypochonder 

 Echo abdomen: leverM+ 

 Biochemie 

 ↑ CEA 

 ↑ NSE 

 PET: toont botmetastasen zonder CT-grafische afwijkingen 

 
 'radio-occulte botmetastasen' = significant deel vd M+ in vroegtijdig stadium (enkel 

nog maar beenmerginsasie) bij longkanker 

 Diagnose: KCLC, stadium IV 

o Detectie metastasen buiten standaard gezichtsveld 
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 In ontwikkeling 

o Gebruik in radiotherapieplanning 

o Vroegtijdige responsbepaling bij therapie 

o Restaging na inductietherapie 

 

Maar FDG-PET: ook vals positieve en vals negatieve bevindingen 

 Vals positieve bevindingen 

o Pulmonale infectie/inflammatie 

 Sarcoidose 

 Antracosilicose (mijnwerkers) 

 Pneumonie 

 Voorbeeld: bihilaire en mediastinale symmetrische captatie = typisch voor sarcoïdose 

en antracosilicose 

 
 Casus 3: man, 65 jaar 

 Beroep: Vloerder 

 CEA 86 U/L 

 CT: nodule dorsobasaal rechts 

 VP: klieren 

 EBUS: anthracose, geen duidelijke granulomen 

 PET/CT 

 
 Groene pijl: maligne tumor 

 Rode pijl: vals positieve captatie in klieren, mooi symmetrisch 

o Iatrogene oorzaken bv. talcage 

o Benigne letsels bv. schildklieradenomen 

o Focale fysiologische captatie bv. bruin vet 

o Inflammatoire afwijkingen bv. enthesopathie 

 Vals negatieve bevindingen 

o Letselafhankelijk 

 Kleine letsels (< 6 – 8 mm) 

 Geen verhoogde FDG-opname bij  

 Adenocarcinoom met lepidische groei (‘BAC’) 

 Carcinoid tumor 

o Achtergrondafhankelijk bv. hersenmetastasen (soms enkel oedeem waardoor zelfs minder 

capatatie!!) 
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Conclusie: FDG-PET in respiratoire oncologie 

 18F-FDG PET/CT: hoge sensitiviteit voor maligne nodules, lymfeklierM+, hematogene meta's, 

… → belangrijk voor TNM 

 Laat toe om N+ op te sporen die niet vergroot zijn op CT 

 Botmeta's 

 Letsels in gehele romp 

 Vals + en vals – 

 

Casus 4 (mediastinale stadiëring) 

 Voor iemand die 25 pakjaren gerookt heeft: longfunctie nog steeds heel goed 

o Terwijl je bij zo veel roken verwacht dat  

 FEV1 door obstructie omlaag gaat  

 DLco daalt: daling diffusiecapaciteit 

 CT thorax:  

o R-boven onscherp begrensd (spiculair) letsel: verdacht voor maligniteit/longtumor!! 

o Itt meta en hamartoom meestal scherp begrensd 

o Vergrote klier op CT: kans op maligniteit = 50% 

 Staging 

o CT thorax: mediastinale klier die ook PET positief is 

 Longkanker zaait preferentieel uit naar mediatinale klieren!! 

 Als klieren aangetast zijn = eerste vorm van metastasering! 

 Die ptn: niet onmidellijk chirurgisch behandelen maar eerst voorbehandeling geven 

 PET scan is bij 20% vd ptn vals positief! 

 EBUS = beste onderzoek hier 

 Als EBUS positief is: mediastinoscopie 

o CT hersenen, PET scan: negatief voor meta’s op afstand 

o Altijd CT bovenbuik 

 Verdere aanpak? 

o Resectie + klierevidement = geen goede therapie want we weten dat N+ 

o Dus in praktijk moet pt ook systeemtherapie krijgen! 

 Take home messages 

o PET positieve klieren moet histologisch bevestigd worden (EBUS/EUS of mediastinoscopie) 

o Bij positieve ipsilaterale mediastinale klieren is multimodale therapie aangewezen (igv M0 

en fitte pt) 

 

Casus 5 (adjuvante behandeling) 

 Algemeen schema van hoe ze ptn bekijken en behandelen 

 
o Je hebt 3 groepen ptn: die wat vroeg komen, die wat ih midden en die wat laat komen 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen    Oncologie | 2015 - 2016
  

49 | P a g i n a  
 

 Pt van 1949 met longtumor, nog goede functionaliteit en geen meta’s 

 
o Gekozen behandeling was lobectomie superior 

 Bij dissectie vd kwab werd ook zone met invasie vh mediastinaal vetweefsel en n. 

phrenicus en bloc met tumor meegenomen 

 Besluit: complete resectie dmv lobectomie superior links met klierevidement, sT3N0M0 

 Spinocellulair Ca 

 Goed gedifferentieerd 

o Adjuvante behandeling 

 Deze pt had uiteindelijk T3N0 → stadium IIB 

 Belangrijkste vragen die ptn hebben na chirurgie 

 “De chirurg zei dat alles weggenomen is. Moet er nog iets gebeuren?” 

 “Wat is de genezingskans?” 

 Prognose hangt af van stadium dus heel belangrijk dat pt vroeg komt!! 

 
 IA: 25% 5-jaarsoverleving 

 Igv IIB: genezingskans 35% 

 Long: veel ptn hervallen door onverwachte afstandsmetastasen!! 

 Dus geen lokaal herval 

 “Kan deze verder verbeterd worden?” 

 Adjuvante therapie = aanvullende behandeling volgend op radicale behandeling 

om kans op herval te verkleinen → betere genezingscans 

 Adjuvante chemotherapie 

 Studies tonen 

 30% reductie van dood 

 10% betere 5-jaarsoverleving 
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 Afhankelijk van stadium: adjuvante chemo standaard geworden 

 
 In stadium I: geen adjuvante therapie 

 In stadium II: 12% meer overleving na 6 jaar 

 Stadium III: 15% extra overleving na 6 jaar 

 Adjuvante radiotherapie: NIET gedaan want verbetert overleving bij NKCLC niet! 

 Conclusie: adjuvante behandeling bij NKCLC 

o Aanvullend na complete resectie 

o Verminderen hervalkans en verbeteren genezingskans door chemotherapie 

o Stadium II en IIIA (T > 5 cm of N1) 

o Geen nut van radiotherapie 

 Opmerking: kan wel rol spelen na onvolledige resectie 

 

Casus 6: man, 55 jaar 

 Aanslepende klachten van dyspnoe en hoesten 

 Verdere anamnese 

o Nicotine-abusus: 34 pakjaren, gestopt in 2006 

o Beroep: magazijnier 

o 6 kg vermagerd (weegt nu 99kg) 

o Performantie-status: WHO 1 

 Huisarts laat eerst RX thorax uitvoeren 

 
 Bijkomend: CT thorax 

 
 Pt w doorgestuurd naar pneumoloog 

o Longfunctie: goed 

 Spirometrie: normaal  → FVC: 4.58 L (94%), FEV1: 3.78 L (98%), T.I.: 0.825 

 Longvolumes:  licht restrictief  → TLC: 6.52 L (85%), RV: 1.94 L (81%), RV/TLC: 0.3. 

 DLCO normaal 85 %, DLCO/VA is 110 % 
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o PET-CT 

  

 Tumor RBK 

 Groot klierpakket mediastinaal rechts 

 Geen metastasen op afstand 

o CT schedel: normaal 

o EBUS-TBNA met EUS-FNA: voor klieren → APO 

 LN4 links: Negatief 

 LN4 rechts: Maligne; metastase van grootcellig carcinoom 

 Immuunhistochemisch profiel verenigbaar met niet-squameus NSCLC 

 Stadium: cT2aN2M0 = stadium IIIA = lokaal gevorderd 

 Behandeling 

o Grote tumor, niet perfect aflijnbaar en mogelijk extracapsulaire klier 

 Kans dat we dit na chemotherapie volledig kunnen wegnemen is klein 

 Daarom opteren voor concommitante chemoradio: ook met doel om curatief te zijn! 

o Concurrente Chemoradiotherapie (CRT) 

 Radiotherapie 33x 2Gy 

 Cisplatinum-Etoposide om 3 weken, 4x 

 Voor start vd behandeling ontwikkelt patiënt oedeem vd hals en vh gelaat + toenemende 

dyspnoe + enkele syncopes gedaan thuis 

o Diagnose: vena cava superior syndroom 

o Behandeling: stenting 

 14 maanden na beëindigen CRT: minder responsief, incontinent 

o Diagnose: hersenmetastasen 

o Behandeling 

 Corticosteroïden + RT 10x3Gy 

 Nadien systemische therapie 

o Heeft nog 8 maanden kunnen comfortabel leven en toen overleden 

 

 

 

 

 


