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nEDErlanDsE samEnvattInG En conclusIE
Deel 1
In de afgelopen jaren hebben wereldwijd een aantal veranderingen plaatsgevonden in 
de presentatie, de diagnose en de behandeling van niertumoren, voornamelijk door het 
laagdrempelige gebruik van non-invasieve beeldvorming. De grootste veranderingen 
betreffen: 

 » Een toename van kleine tumoren met gunstige histopathologische kenmerken
 » De overbehandeling van benigne tumoren
 » Een toename van het gebruik van nefron sparende operaties.

Het doel van het eerste deel van dit proefschrift is om te onderzoeken of deze 
bovenstaande veranderingen het afgelopen decennium ook in Nederland hebben 
plaatsvonden.

In hoofdstuk 1 is de epidemiologie van nierceltumoren behandeld. De mediane 
leeftijd van patiënten met nierceltumoren is 65 jaar met een man-vrouw ratio van 3:2. De 
incidentie van nierceltumoren stijgt wereldwijd. In de Verenigde Staten is de incidentie 
gestegen met 43% sinds 1973. De hoogste incidentie wordt gezien in ontwikkelde 
landen zoals Noord Amerika, Australië, New Zeeland en West- Oost- en Noord-
Europa. De laagste incidentie wordt gezien in Afrika, Azië (met de uitzondering van 
Japanse mannen) en de Pacifische landen. De stijging is voornamelijk toe te schrijven 
aan het laagdrempelige en toegenomen gebruik van beeldvorming. Hierdoor worden 
meer tumoren per toeval ontdekt. Deze tumoren zijn meestal klein en bevinden zich 
in een lager tumor stadium waardoor er ook een stijging is van kleine tumoren en 
tumoren met een laag tumor stadium. Behalve een stijging van deze tumoren, is er 
ook een stijging van tumoren van alle tumor stadia. Het ontbreken van een daling 
van niertumoren in hoog tumor stadium en het ontbreken van een stijging van 
niertumoren in een laag tumor stadium, doet suggereren dat de stijging in incidentie 
van niertumoren reëel is. Daarnaast tonen obductie studies aan dat de incidentie van 
niertumoren die tijdens obductie wordt gevonden gelijk is gebleven over de jaren. Bij 
een reële stijging in incidentie blijft het aantal per toeval gevonden niertumoren tijdens 
obductie gelijk. De stijging zou het gevolg kunnen zijn van bepaalde omgevingsfactoren 
zoals roken, voedingsmiddelen of expositie aan andere carcinogenen. Roken lijkt 
de grootste onafhankelijke risicofactor te zijn voor nierceltumoren. Andere risico 
factoren zoals obesitas, hoge bloeddruk en niervervangende therapieën (bv dialyse), 
beroepsmatige risico’s en het gebruik van pijnstillers zouden hieraan bij kunnen dragen, 
echter hun bijdrage is gering wanneer men deze afzet tegen roken. Een verhoogd risico 
van nierceltumoren wordt ook gezien bij bepaalde genetische zieketen zoals VHL, 
HPRCC, HLRCC, syndroom van BHD en TS. Tevens is de mortaliteit toegenomen van 
nierceltumoren. In de USA is het dodental gestegen met 16% sinds 1973. Gezien de 
incidentie met een factor 3 is toegenomen in vergelijking tot de sterfte, suggereert dit 
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een toegenomen overleving. Deze in inderdaad toegenomen met 34% in 1954 tot 62% 
in 1996. De overleving is waarschijnlijk verbeterd door eerdere detectie van de ziekte. 

De incidentie van nierkanker is in Nederland stabiel gebleven sinds 1989 in 
tegenstelling tot wat in hoofdstuk 1 samenvattend werd beweerd. Om deze mogelijke 
verschillen te onderzoeken, is het onderzoek gestart zoals omschreven in hoofdstuk 2 
van dit proefschrift. Eventuele veranderingen in pathologische karakteristieken, tumor 
stadium en de chirurgische behandeling van primaire niertumoren tussen de periode 
1995-2005 in Nederland werden onderzocht in hoofdstuk 2. Excerpten van alle 
patiënten die chirurgisch zijn behandeld in deze periode werden geanalyseerd. De data 
zijn verkregen via PALGA, het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd 
archief. Er was een verbetering te zien van de vermelde data in de excerpten. De 
gemiddelde leeftijd van de patiënten waarop zij geopereerd werden was 63.3 jaar (SD 
11.9) met een mediane leeftijd van 65 jaar. Deze data komen overeen met de data die in 
de USA zijn gevonden. De incidentie van geopereerde niertumoren steeg van 6.2 naar 
7.5 gevallen per 100.000 inwoners (p=0.005). Echter de incidentie van niertumoren 
sinds de 90er jaren is stabiel gebleven met een incidentie van 9.5 gevallen per 100.000 
inwoners in 2003. Dit suggereert dat de Nederlandse urologen niertumoren vaker 
chirurgisch zijn gaan behandelen. Er was een stijging van tumoren met gunstige 
histopathologische karakteristieken. Het percentage van tumoren in een lokaal stadium 
van ziekte steeg van 53.6% naar 66.3% en tumoren in verder gevorderd stadium van 
ziekte daalde respectievelijk van 46.4% naar 33.7%. Dit staat haaks tegenover de data 
van de USA, waar ook een stijging werd gezien van tumoren in een verder gevorderd 
stadium. Het percentage graad 1 tumoren steeg van 39.4 % naar 56.6%, ten koste van 
de graad 2 en graad 3 tumoren. De gemiddelde tumor diameter voor maligne tumoren 
daalde van 7.3 cm (SD 3.6) naar 6.9 cm (SD 3.7) (p=0.301). Ondanks dat er geen 
significante verschillen waren in tumor diameter, heeft dit verschil in diameter welk 
klinische consequenties. Volgens het 2002 TNM tumor classificatie stadium, is er shift 
naar een tumor stadium met een meer gunstigere prognose. Bovenstaande resultaten 
kunnen niet alleen de bijdrage verklaren van beeldvorming, maar ook een mogelijk 
voordeel van incidentele gevonden niertumoren. Of het huidige beleid waarbij er 
dus meer niertumoren geopereerd worden tot een betere overleving resulteert, blijft 
vooralsnog de vraag. Het percentage van geopereerde benigne tumoren blijft stabiel 
met een percentage van 5.4%. Het gebruik van nefron sparen technieken stijgt, maar 
blijft laag. In 1995 werd 3.5% van alle tumoren geopereerd middels een nefron sparende 
techniek. Dit percentage steeg naar 10.1 % in 2005. Het percentage T1a tumoren was 
16.1% in 1995 en 24.4% in 2005. Indien de tumor locatie binnen een nier het toelaat, 
zijn T1a tumoren zeer geschikt voor een nefron sparende operatie. 

Dezelfde data van hoofdstuk 2 zijn gebruikt voor het onderzoek dat in hoofdstuk 
3 is beschreven, behalve dat uitsluitend de tumoren tot 4 cm zijn geïncludeerd 
in de studie. We weten uit hoofdstuk 1 en 2 dat niertumoren tot 4.0 cm het meest 
verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde stijging in incidentie en dat deze tumoren 
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meer gunstige histopathologische kenmerken hebben. Dit pleit voor een meer 
conservatief beleid, bijvoorbeeld nefron sparende chirurgie. Bovenstaande gegevens 
zijn echter niet verkregen uit nationale gegevens, maar uit single center  of multicenter 
series en derhalve is een bias niet uitgesloten. Tevens zijn er ook studies over deze 
kleine niertumoren die het tegendeel laten zien. Derhalve worden in dit hoofdstuk de 
pathologische karakteristieken, type operatie en de wijze van pathologische rapportage 
geanalyseerd van de afgelopen 10 jaar in Nederland. In de periode 1995-2005 was 
25.3% van de geopereerde niertumoren ≤ 4.0cm. De tumoren werden gestratificeerd in 
3 groepen: groep A ≤ 2.0 cm (13.6%), groep B 2.1-3.0 cm (36.7%) en groep C 3.1-4.0 
cm (49.7%). De gemiddelde diameter was 3.1 cm (SD 0.8). Er was een statistisch 
significant verschil in leeftijd waarop de patiënten geopereerd werden en een verschil 
in het type operatie. Dit correspondeert met eerder verrichtte studies die een positieve 
correlatie vonden tussen leeftijd en diameter. Jongere patiënten hebben eerder een 
kleine niertumor en worden eerder met nefron sparende chirurgie behandeld. Dit kan 
ook verklaard worden door eerdere detectie door beeldvorming. De man-vrouw ratio 
was gelijk voor de 3 groepen met een ratio van 3:2. Van alle tumoren was 7.5% benigne. 
Tumoren ≤ 3.0 waren meer geneigd om benigne te zijn en een lager tumor stadium te 
hebben (p=<0.001) dan 3.1-4.0 cm, wat een meer conservatief beleid steunt voor de 
groep tumoren ≤ 3.0 cm. Er was een statistisch significante stijging in nefron sparende 
chirurgie in de periode 1995-2005, waarbij NSS met name in groep A werd uitgevoerd. 
Het percentage NSS daalde naarmate de diameter van de tumor steeg (p=<0.001). Net 
zoals in hoofdstuk 2, leek NSS niet vaak toegepast, waarschijnlijk door het succes 
van de laparoscopische technieken en de hogere complicaties die deze techniek met 
zich meebrengt in vergelijking met een radicale nefrectomie. Positieve resectieranden 
werden gerapporteerd in 16.8% van de gevallen die zijn geopereerd middels NSS tegen 
1.7% van de niertumoren die werden geopereerd middels RN. In 45.7% van de gevallen 
werd het subtype niet gerapporteerd en in 45% werd de graad niet vermeld. Ondanks 
het feit dat deze percentages hoog zijn, is er wel een verbetering te zien in de 10 jaar 
van de studieperiode.

samenvatting deel I: De incidentie van kleine niertumoren met gunstige 
histopathologische kenmerken is gestegen in de periode 1995-2005. Er werd een 
overbehandeling van benigne niertumoren gezien, echter het percentage was enigszins 
laag in vergelijking met andere studies. Het percentage NSS is gestegen, maar wordt nog 
matig toepast als we kijken naar het percentage niertumoren dat er geschikt voor is. 

Deel II
Het doel van het tweede deel van dit proefschrift bestudeert de rol van histologische 
biopten en cytologische puncties als een potentieel preoperatief diagnosticum om 
uiteindelijk chirurgische overbehandeling te voorkomen, als diagnosticum om 
patiënten te selecteren voor systemische therapie en als diagnosticum voor patiënten 
die middels ablatieve technieken worden geopereerd. 
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In hoofdstuk 4 wordt het praktische gebruik (indicatie, procedure en complicaties) 
besproken middels een “systematic review” van de literatuur. Beide procedures 
worden CT-geleid of echo-geleid uitgevoerd met naalden variërend van 17 tot 22 
gauge. Voor HB is er een voorkeur voor 18G naalden en voor CP voor 22G. Bloeding, 
pneumothorax, infectie, arterioveneuze fistels, urinoma, ent metastasen en overlijden 
zijn mogelijke complicaties van beide technieken. Er worden in de literatuur weinig 
complicaties beschreven. Tot op heden worden beide technieken niet vaak toegepast 
vanwege de mogelijke complicaties en de tegenstrijdige resultaten van de studies wat 
betreft de diagnostische nauwkeurigheid. Er zijn een beperkt aantal studies uitgevoerd 
wat betreft de diagnostische nauwkeurigheid en de meeste hebben hun beperkingen. 
Een van de grootste beperkingen is het feit dat de genomen biopten of puncties niet met 
de gouden standaard worden vergeleken, namelijk het chirurgische preparaat. Beide 
technieken kunnen belangrijke informatie geven, met name kunnen zij een maligniteit 
aantonen, echter het aantal vals-negatieve resultaten lijkt een groot probleem te zijn. 

In hoofdstuk 5 wordt het wereldwijde gebruik van NSS en percutane biopten en 
puncties geanalyseerd bij (endo)-urologen. Duizend vragenlijsten warden verdeeld op 
het 23e “World Congress of Endourology and SWL”. Er werden zes vragen over NSS en 
twee vragen over percutane biopten/ puncties gesteld. Van de 1000 vragenlijsten werden 
222 ingevuld, wat een response rate van 22.2% opleverde. Van de respondenten waren 
83.8% urologen, 13.1% urologen in opleiding en 3.3% “anders”. De respondenten werden 
verdeeld in 6 geografische gebieden: Europa (45%), Noord-Amerika (15.3%), Zuid-
Amerika (2.7%), Azië (24.8%), Oceanie (1.4%), Afrika (6.3%) en bij 4.5% kon deze niet 
achterhaald worden. NSS werd door 86.6% van de respondenten uitgevoerd en 13.4% 
van de respondenten voerde alleen RN. 7.5% zou NSS overwegen in een mononier en 
0.5% zou nooit NSS uitvoeren. De technieken hiervoor, in voorkeurs volgorde waren: 
PN, enucleatie, cryochirugie, “radio frequency ablation” en “high intensity focused 
ultrasound”. Urologen houden het liefst een gemiddelde en een mediane diameter van 
4.0 cm van de niertumor aan bij een normale contra-laterale nier, als zij NSS uitvoeren. 
NSS in een niertumor die centraal in de nier is gelegen, is een optie voor 27.2% van 
de respondenten. Nierbiopten als preoperatieve diagnostiek van patiënten met een 
niertumor werd door 55.9% van de urologen nooit uitgevoerd en in 41.8% alleen in 
uitzonderlijke klinische gevallen. De grote meerderheid (90%) prefereerde HB over 
CP. Deze studie toont aan dat NSS zich evolueert tot een wereldwijde standaard 
behandeling voor kleine niertumoren, maar percutane biopten/ puncties zijn een veel 
besproken procedure wat, zoals in hoofdstuk 4 werd geconcludeerd, wordt bevestigd. 

In hoofdstuk 6 worden de diagnostische problemen in het subtyperen van 
zeldzame niertumoren onderzocht door een panel van vijf pathologen. In de weg naar 
het implementeren van HB als diagnosticum, is het verstandig om de diagnostische 
problemen van zeldzame niertumoren te evalueren die door vijf pathologen worden 
ervaren. Een coupe van een niertumor, die als equivalent voor een HB moet dienen, 
werd geselecteerd. In een periode van 2 jaar werden 77 opeenvolgende niertumoren 
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verzameld, waarvan 28 casussen niet-heldercellige nierceltumoren of heldercellige 
niertumoren met atypische kenmerken (eosinofiele variant, sarcomatoïde kenmerken, 
focale papillaire architectuur, of prominent spoelcel morfologie). Eén representatieve 
HE-coupe werd door 5 pathologen onafhankelijk van elkaar beoordeeld, zonder dat 
zij de diagnose wisten. Hierna werden alle casussen waarbij er niet onmiddellijk 
een overeenstemming werd bereikt besproken tijdens een consensus bespreking. 
Additionele HE-coupes en aanvullende immunohistochemische kleuringen werden ter 
beschikking gesteld. Een nauwkeurig histologisch onderscheid tussen een benigne en 
maligne zeldzame niertumor is goed mogelijk op alleen één HE-coupe. In 82% van de 
casussen bereikten de pathologen unaniem een overeenkomst tussen een maligne en 
benigne niertumor. Van de maligne tumoren werd 11% verkeerd gediagnosticeerd als 
benigne en van de benigne tumoren werd 33% verkeerd gediagnosticeerd als maligne. 
Het subtyperen van de niertumoren was moeilijker op slechts één HE-coupe. Het 
lukte de pathologen om 50% van de casussen correct te subclassificeren op één HE-
coupe. In de overige 50% waren de pathologen afhankelijk van immunohistochemische 
en additionele coupes. Tumoren die samengesteld zijn uit een eosinofiel cel type en 
tumoren met een papillair groei patroon zijn problematisch te diagnosticeren op slechts 
één HE-coupe. Er werd een matige overeenstemming gevonden voor het subtyperen 
van deze niertumoren (kappa = 0.320, CI 95% 0.090–0.551). Deze studie geeft een 
goede schatting van de diagnostische problemen die men tegenkomt in het subtyperen 
van niertumoren en deze bevindingen zullen meegenomen moeten worden op biopten 
en puncties zoals beschreven in hoofdstuk 7 en 8. 

In hoofdstuk 7 wordt de diagnostische nauwkeurigheid van HB uit niertumoren 
die ex-vivo zijn genomen, en de interobserver en intraobserver variabiliteit  in het 
subtyperen van niertumoren geanalyseerd. Er werden 62 opeenvolgende niertumoren 
(5 benigne and 57 maligne tumoren) door 5 pathologen op twee verschillende 
momenten geanalyseerd. De HB werden gekleurd met een standaard HE-kleuring. 
De diagnostische opbrengst lag tussen de 84% en 92% omdat in 8% tot 16% van de 
gevallen de niertumoren als “niet-diagnostisch” werden benoemd door 1 of meer 
pathologen. De “overall accuracy” (de som van het aantal correct gediagnosticeerde 
HB gedeeld door alle HB) lag tussen de 77% en 90%. De sensitiviteit van HB (79-100%) 
dus de betrouwbaarheid van de test, varieerde, maar was hoog. Als deze techniek in 
de kliniek wordt toegepast, is de kans dat een maligne tumor onjuist als benigne wordt 
gediagnosticeerd en dus niet wordt geopereerd aanwezig maar klein. Specificiteit van 
HB (100%) was hoog. Vertaald naar de kliniek, betekent dit dat er een zeer kleine kans 
bestaat dat een niertumor onjuist als maligne wordt gereseceeerd en dat de patiënt 
wordt overbehandeld. De positief voorspellende waarde bedroeg 100%, dus alle 
patiënten die gediagnosticeerd worden met een maligne tumor, hebben een maligne 
tumor en is chirurgie geïndiceerd. Ondanks dat de test zeer specifiek is, varieerde de 
negatief voorspellende waarde (29-100%) wat betekent dat patiënten met een negatieve 
uitkomst voor een maligniteit nog steeds een maligne tumor zouden kunnen hebben. 
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Dus, de diagnose luistert zeer nauw en in geval van twijfel zouden patienten met een 
negatief biopt voor een maligniteit zeer nauw in de gaten gehouden moeten worden. 
In 64% tot 81% van de HB werd het subtype correct gediagnosticeerd met een niet 
verwaarloosbare tot bijna perfecte overeenstemming (κ=-0.010-0.830) tussen de 
pathologen voor de verschillende subtypes. Er was slechts een niet-verwaarloosbare 
overeenstemming en een lage concordantie voor cRCC. Dit kan verklaard worden door 
het histologische beeld waarin veel histologische kenmerken elkaar overlappen. De 
intraobserver overeenstemming was substantieel (mean κ=0.628) voor alle pathologen. 
In deze studie werd slechts gebruik gemaakt van HE-kleuringen en beschikten 
de pathologen niet over aanvullende kleuringen zoals immunohistochemische of 
moleculaire technieken om in twijfel gevallen tot een diagnose te komen. De hoge 
diagnostische nauwkeurigheid en de substantiële overeenstemming tussen de 
pathologen en van iedere patholoog individueel tussen twee verschillende momenten 
voor de verschillende subtypes voorspellen een mogelijke toekomst voor HB in de 
diagnostiek van niertumoren. 

Over het algemeen zijn (cyto)-pathologen niet ervaren in cytologie van niertumoren 
omdat de techniek niet regelmatig wordt gebruikt in ziekenhuizen. Daarom wordt in 
hoofdstuk 8 de diagnostische nauwkeurigheid en de intraobserver en interobserver 
variabiliteit van CP onderzocht om een eventuele rol van CP in de diagnostiek van 
niertumoren zeker te stellen. CP van 66 niertumoren (8 benigne en 58 maligne tumoren) 
werden geëvalueerd door 5 pathologen die weinig ervaring hadden in niercytologie. 
De CP werden gekleurd met Papanicolaou and Giemsa. Eén representatieve coupe 
van iedere kleuring werd twee maal aan de pathologen voorgelegd met een interval 
van 6 maanden. Tussen de 74-95% van de maligne strijken en 25-75% van de benigne 
strijken werden correct gediagnosticeerd na de eerste ronde. Na de tweede ronde waren 
de percentages respectievelijk 72 –97% voor de maligne en 50-100% voor de benigne 
strijken. Het aantal niet-diagnostische en het aantal niet-conclusieve casussen daalde 
van 5-14% tot 3-8% tussen de twee rondes. “Overall accuracy” (het aantal correct 
gediagnosticeerde CP gedeeld door alle puncties) varieerde tussen de 73-83% in de 
eerste ronde en 71-91% in de tweede ronde. In de eerste ronde was de sensitiviteit 
(74%-100%) en de positief voorspellende waarde (93%-98%) voor maligniteit hoog. 
Specificiteit (50%-88%) en negatief voorspellende waarde (25%-100%) varieerde. 
Alle pathologen op een na, toonden geen statistisch verschil in de diagnostische 
nauwkeurigheid tussen de eerste en tweede ronde. Eén patholoog toonde een daling in 
de sensitiviteit (p=0.001) voor het aantonen van een maligniteit welke wij niet kunnen 
verklaren. De “overall concordence” tussen het chirurgische preparaat en de CP steeg 
van 39-70% tot 52-74%. Alle subtypes op de oncocytomen na, toonden een verbetering 
van de interobserver overeenstemming variërend van niet-verwaarloosbaar (κ=0.0.39) 
tot een substantiële overeenstemming (κ=0.540). De interobserver variabiliteit voor 
oncocytomen daalde van substantieel (κ=0.590) tot matig (κ=0.448). De intraobserver 
overeenstemming was matig (mean κ=0.357) voor alle pathologen. Deze resultaten 
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tonen aan dat ondanks de onervarenheid van pathologen in niercytologie, CP een 
relatieve hoge diagnostische nauwkeurigheid toonden. Ondanks dat er geen statistisch 
significante verbetering was in de diagnostische nauwkeurigheid, was er wel een trend 
naar verbetering. Deze resultaten suggereren dat CP een rol zouden kunnen hebben 
in de toekomst in de diagnostiek van niertumoren, indien pathologen en urologen 
bereid zijn samen te werken om een leercurve te ontwikkelen om deze niertumoren 
met vertrouwen te kunnen diagnosticeren. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 9 de meest recente literatuur gereviewd aangaande 
nierbiopten in kleine niertumoren (≤ 4.0 cm) met extra aandacht voor de variatie in 
de resultaten en de niet-diagnostische biopten. Er is een stijgende trend te zien in de 
interesse en de diagnostische nauwkeurigheid en een dalende trend te zien in niet-
diagnostische biopten. Echter, er is een selectiebias en geen uniforme index test om de 
resultaten dusdanig te vergelijken om tot een definitieve conclusie te komen. Tevens 
moet er een eenduidige definitie komen wat niet-diagnostische biopten betreft om 
resultaten te kunnen vergelijken. In kleine niertumoren waar percutane biopten een 
rol kunnen gaan spelen, is er een hoge diagnostische nauwkeurigheid, maar het aantal 
niet-diagnostische biopten is in kleine niertumoren hoger dan in grotere tumoren. Een 
re-biopt of chirurgie na een niet-diagnostische punctie toont aan dat in 75% van de 
gevallen, de uiteindelijke histologie een maligniteit toont. CP kunnen een gelijke rol als 
HB spelen, maar hun rol is vooralsnog niet gedefinieerd.  

samenvatting deel II: HB en CP hebben een hoge diagnostische nauwkeurigheid, 
met name om een maligniteit aan te tonen, en bv patiënten voor systemische therapie 
te kunnen selecteren. Het is nog te vroeg om HB en CP standaard als preoperatief 
diagnosticum om overbehandeling te voorkomen van benigne tumoren en voor het 
verkrijgen van pathologie voor ablatieve operatieve technieken. Echter, met verfijningen 
in beide technieken, kunnen beide technieken zeer veelbelovend zijn. 

Samenvattend heeft dit proefschrift geprobeerd meer inzicht te geven in de 
presentatie, de diagnose en de behandeling van niertumoren. Een decennium 
pathologie is geanalyseerd wat resulteert in een pleidooi voor nierbiopten.




