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Dit proefschrift behandelt een aantal thema's die nauw met elkaar verbonden 

zijn. De gemeenschappelijke noemer is het veranderde spectrum van niertumor 

presentatie ten opzichte van de de jaren ‘90 van de vorige eeuw[1]. Dit fenomeen 

wordt gekenmerkt door een toegenomen opsporing van kleine niertumoren (Small 

Renal Mass, SRM) wat gezien het grote aantal goedaardige tumoren en laag-agressieve 

maligniteiten in deze grootte-categorie vraagt om een meer nauwkeurige pre-

operatieve diagnostiek[2]. De combinatie van deze verandering met de introductie en 

het gebruik van thermale ablatie voor de behandeling van kleine niertumoren maken 

de diagnostiek van deze tumoren tot een onderwerp dat momenteel uitgebreid in de 

belangstelling staat binnen de urologische wetenschap.

Het onderzoek in dit proefschrift is onderverdeeld in drie delen. In deel II hebben 

we getracht de oncologische en functionele effectiviteit van niertumorablaties te 

exploreren, zowel in onze eigen ervaring alsmede door de beschikbare literatuur op 

een rij te zetten. In deel III hebben we ons gericht op verschillende aspecten van het 

niertumorbiopt (Renal Mass Biopsy, RMB), inclusief een kritische blik op de beschikbare 

literatuur over de resultaten, een inventarisatie van de penetratie van RMB in de 

wereldwijde urologische praktijk en een verkenning van het potentieel om RMB-

nauwkeurigheid te verbeteren met conventionele pathologische technieken. Deel IV 

van dit proefschrift richt zich op experimenteel onderzoek met nieuwe diagnostische 

technieken die mogelijk de diagnostische opbrengst van RMB kunnen verbeteren. 

Verder wordt een nieuwe beeldvormende techniek besproken die mogelijk ingezet kan 

worden als follow-up modaliteit na cryoablatie van niertumoren zonder nadelen van 

tegenwoordig gebruikte technieken. 

Deel II: niertumor ablatie  

In hoofdstuk 1 hebben wij aangetoond dat laparoscopische cryoablatie van kleine 

niertumoren een veilige en effectieve behandelmethode is voor dergelijke tumoren 

hoewel deze resultaten gebaseerd zijn op middellange termijn resultaten met een 

gemiddelde follow-up van 30 maanden. De (oncologische) effectiviteit van cryoablatie 

voor niertumoren is verder bevestigd door een up-to-date overzicht van de beschikbare 

lange-termijn (> 36 maanden follow-up) resultaten in de literatuur beschreven in 

hoofdstuk 2. Door alleen (middels biopsie) bewezen maligne tumoren te includeren en
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de resultaten te stratificeren per behandelingsmodaliteit en –benadering hebben we 

getracht beperkingen van eerdere reviews te overwinnen die met name te kampen 

hebben met heterogeniteit van de geïncludeerde literatuur. 

Cryoablatie en Radio-Frequentie Ablatie (RFA) toonden goede oncologische resultaten, 

een laag percentage complicaties en een uitstekend behoud van de nierfunctie, hoewel 

nog altijd gerandomiseerde studies ontbreken en alle beschikbare gegevens beperkt zijn 

tot observationele studies van lage kwaliteit. Een recent uitgebracht uitgebreid overzicht 

bevestigt dat de langetermijnresultaten van niertumorablatie nog altijd schaars zijn, 

hetgeen harde conclusies over de werkzaamheid van de therapie belemmert[3]. 

Echter een hogere recidiefkans na ablatie ten spijt, is de kanker-specifieke overleving 

(uiteindelijk het belangrijkste resultaat voor de patiënt) vergelijkbaar met die van een 

partiële nefrectomie, al blijft het onduidelijk wat het effect van de indolente aard van 

kleine niertumoren en het gebrek aan langetermijnresultaten op dit gunstige resultaat 

is.

Een kritische blik op studies omtrent niertumor ablaties onthult twee belangrijke 

kwesties: het aantal niertumorbiopten met een niet-diagnostisch resultaat en 

het noodzakelijke strikte follow-up schema middels contrast CT- of MRI-scans. De 

niet-diagnostische bioptresultaten zijn een belangrijk probleem in de urologische 

praktijk[4]. Terwijl in vrijwel alle andere solide tumoren een weefselbiopt als 

essentieel onderdeel van het diagnostisch proces wordt gezien, werd in het verleden 

het verrichten van niertumor biopten beschouwd als obsoleet en nutteloos, onder 

andere omdat alle niertumoren (indien operabel) werden behandeld middels een 

radicale nefrectomie. De huidige verandering van zowel de klinische presentatie als 

de behandelopties voor niertumoren hebben de rol van niertumorbiopten volledig 

veranderd. 

Deel III: Het verbeteren van de huidige biopsietechnieken 

De basisprincipes van niertumorbiopten en up-to-date resultaten van niertumor biopt 

studies zijn samengevat in hoofdstuk 3. Niertumorbiopten blijken in het algemeen een 

hoge betrouwbaarheid te hebben wanneer het chirurgische specimen als referentie 

wordt gebruikt. In recente studies wordt een accuratesse gevonden van 96% in alle 

tumorgroottes[5] en 93% in kleine niertumoren[6]. Een directe 
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vergelijking van studies wordt echter in de weg gestaan door de verschillende definities 

van “accuratesse” die door verschillende auteurs worden gehanteerd[4]. Tevens toont 

hoofdstuk 3 het eerdergenoemde fenomeen van niet-diagnostische niertumorbiopten. 

Bijna 20% van de biopten (genomen in zowel kleinere als grotere tumoren) leiden niet 

tot een diagnose, waarmee de ernst van dit probleem temeer duidelijk wordt. 

Wanneer de verschillende biopten-studies naast elkaar gelegd worden komt duidelijk 

naar voren dat histologische biopten (‘core biopsies’ of CB) de voorkeur hebben 

boven cytologische puncties middels dunne naald (‘fine needle aspiration’ of FNA). In 

navolging van eerdere ex-vivo studies van onze groep[7,8] hebben we gezocht naar 

de mogelijke voordelen in de vorm van minder niet-diagnostische resultaten en een 

betere accuratesse van niertumorbiopten door het combineren van CB met FNA, 

zoals is beschreven in hoofdstuk 4. Door de biopten buiten het lichaam van de patiënt 

te nemen (‘in-bench’ biopten) zijn de omstandigheden geoptimaliseerd en door vijf 

individuele pathologen de biopten te laten analyseren is de eerder aangetoonde 

inter-observer variabiliteit voor bioptresultaten ondervangen[7]. Gezien het feit dat 

beide technieken verschillende technische en pathologische principes gebruiken 

stelde onze hypothese dat beide technieken elkaar kunnen aanvullen wat mogelijk 

resulteert in een meer betrouwbaar resultaat. Naast het feit dat zelfs met deze 

optimale omstandigheden en relatief grote tumoren (mediane diameter 5,4 cm) de 

vijf pathologen een niet-diagnostisch biopt percentage hadden van 3,5% tot 17,5%, 

werd aangetoond dat CB en FNA individueel een vergelijkbare accuratesse hadden. 

Wanneer beide technieken werden gecombineerd was de diagnostische opbrengst 

en nauwkeurigheid hoger voor alle pathologen wat suggereert dat het combineren 

van beide technieken nuttig is. Een soortgelijke boodschap werd verkondigd door 

Parks et al., waarbij FNA eerder een diagnose als zodanig verkrijgt terwijl CB meer 

informatie op het gebied van de histologische architectuur kan verschaffen waarmee 

een sub-classificering van tumoren mogelijk is[9]. Idealiter zouden beide technieken 

moeten worden gecombineerd teneinde maximaal diagnostische en accurate 

biopten te verkrijgen. Echter we realiseren ons dat voor implementatie in de klinische 

praktijk andere factoren zoals infrastructurele- of budgettaire aspecten eveneens een 

belangrijke rol spelen. Desalniettemin hebben we, zoals beschreven in hoofdstuk 6, 
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met een wereldwijde enquête laten zien dat het potentieel van FNA duidelijk wordt 

erkend door urologen gezien het grote aantal urologen dat zowel CB als FNA (31%) 

uitvoert. Dit komt nog meer naar voren wanneer dit aantal wordt vergeleken met de 

minderheid van de respondenten die gebruik maakten van FNA in een vergelijkbare 

enquête uit 2005 (10%)[10]. Een andere belangrijke uitkomst van ons onderzoek was 

het lage aantal respondenten dat überhaupt niertumorbiopten uitvoert: 73% van 

de respondenten rapporteerde “nooit” of “zelden” niertumor biopten te verrichten, 

wat suggereert dat het nemen van niertumor biopten nog niet doorgedrongen is 

tot de dagelijkse praktijk van de uroloog, met name urologen werkzaam in een niet-

academische setting (met 20-30% tegen 6% van academische urologen die rapporteren 

“nooit” een niertumor biopt te nemen). De belangrijkste redenen om geen biopsie te 

verrichten waren het veronderstelde gebrek aan invloed op de klinische behandeling 

en potentiele fout-negatieve resultaten, welke echter zeer sporadisch voorkomen 

volgens moderne klinische studies[5,11,12]. Een beperking van deze enquête is de 

respons-rate van 10% (190 personen). Echter wanneer we alle elektronische enquêtes 

onder Endourological Society-leden uit 2011 vergelijken dan valt op dat deze alle te 

kampen hebben met een lage respons-rate (127 - 160 respondenten)[13;14]. Deze 

herhaaldelijk lage respons is te verklaren door de onnauwkeurigheid van e-mail 

bereikbaarheid en het feit dat de enquête gericht is op een bepaalde subgroep binnen 

een grote populatie, wat resulteert in een niet-geïnteresseerde meerderheid welke 

derhalve niet reageert.  

Zoals beschreven in hoofdstuk 5 hebben wij van laparoscopisch genomen niertumor 

biopten in het kader van een laparoscopische cryoablatie de tumor- en procedurele 

eigenschappen verzameld. Hierbij hebben we gekeken of bepaalde factoren de kans op 

een niet-diagnostisch bioptresultaat beïnvloeden. Terwijl het aantal niet-diagnostische 

biopten met 22% vergelijkbaar is met recent gepubliceerde cijfers[4] werden er 

geen factoren in verband gebracht met het voorkomen van een niet-diagnostisch 

resultaat. Dit suggereert dat een niet-diagnostisch biopt het resultaat is van foutieve 

sampling en dat er blijkbaar geen intrinsieke factor is die leidt tot een niet-diagnostisch 

bioptresultaat van een tumor. Dit versterkt de opvatting dat om het aantal niet-

diagnostische resultaten te verminderen de winst met name gezocht moet worden in 

verbeteren van de daadwerkelijke ‘sampling’ van het nierweefsel[4].
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Deel IV: Nieuwe diagnostische technieken

Optische diagnostische technieken verschaffen histologische informatie gebaseerd op 

de interactie van licht met het onderzochte weefsel. De verschillende typen maken 

gebruik van verschillende natuurkundige principes wat onder andere leidt tot een 

verschillende output configuratie[15]. Optische Coherentie Tomografie (OCT) is uniek 

in het feit dat het een afbeelding van het onderzochte weefsel verschaft. Deze is 

gebaseerd op de mate van verzwakking van lichtintensiteit gemeten per millimeter 

weefseldiepte. OCT is ontwikkeld voor oogheelkundig[16] gebruik en wordt momenteel 

ook veelvuldig toegepast binnen de interventie-cardiologie[17]. Basisprincipe van de 

techniek is het feit dat verschillende weefselstructuren resulteren in verschillende 

maten van ineffectieve verstrooiing van licht. Dit leidt tot een unieke mate van 

verzwakking per millimeter weefsel dat het licht penetreert, waardoor er een uniek 

OCT-signaal per weefseltype ontstaat. Dit maakt de identificatie van verschillende 

weefseltypen mogelijk middels OCT, bijvoorbeeld onderscheid tussen maligne en niet-

maligne weefsel[18].

Wij veronderstelden dat de grotere en onregelmatig gevormde cellulaire structuren 

in maligne weefsel (zoals celkernen en mitochondriën) een hogere ineffectieve 

verstrooiing van licht veroorzaken waardoor er een sterkere verzwakking van licht per 

millimeter weefseldiepte bestaat in vergelijking met normaal nierweefsel. Hierdoor kan 

OCT hypothetisch maligne nierweefsel onderscheiden van niet-maligne nierweefsel. 

Daarnaast is in onze instelling een model ontwikkeld om de lichtintensiteit in een OCT-

afbeelding te kwantificeren, wat resulteert in een ‘verzwakkingscoëfficiënt’ of ‘μOCT’. 

Hierdoor is een kwantitatieve vergelijking van de verschillende weefsels typen met 

behulp van OCT mogelijk[19].

Om het bovenstaande principe aan te tonen is in eerste instantie een ex-vivo studie 

uitgevoerd waarbij bij weefselmonsters van niertumoren en normaal nierweefsel 

(na chirurgische extirpatie van een niertumor) in het laboratorium middels OCT 

de verzwakkingscoëfficiënt is bepaald. De resultaten van dit onderzoek worden 

beschreven in hoofdstuk 7 en tonen een hogere verzwakkingscoëfficiënt voor de 

kwaadaardig nierweefsel vergeleken met normaal nierweefsel. Ondanks het feit dat 

deze resultaten onze hypothese ondersteunen zijn potentiële “in vivo” factoren
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van invloed, zoals bloedstroom en de aanwezigheid van hemoglobine, uiteraard niet 

meegenomen. Derhalve is vervolgens een “in-vivo” studie uitgevoerd om de potentie 

van OCT te onderzoeken om normaal niertumorweefsel te onderscheiden van normaal 

nierweefsel middels intra-operatief verrichte OCT-beelden tijdens niertumor-chirurgie. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 8, was er een significant hogere verzwakkingscoëfficiënt 

voor niertumorweefsel vergeleken met normaal nierweefsel. De geringe grootte van 

het cohort in deze pilot-studie verhinderde een significant verschil in verzwakkings-

coëfficiënt tussen kwaadaardige en goedaardige niertumoren. Daarnaast is, gezien de 

matige penetratiediepte van OCT van slechts enkele millimeters, onderzocht of OCT-

beelden vervaardigd aan het oppervlak van weefsel representatief zijn voor weefsel 

dat dieper onder het oppervlak ligt. Verzwakkingscoëfficiënten waren vergelijkbaar 

in dit laatste experiment, wat suggereert dat ondanks de beperkte penetratiediepte 

oppervlakkige beeldvorming representatief is voor centraal gelegen tumorweefsel. 

Deze resultaten tonen dat histologische informatie van nierweefsel kan worden 

verkregen in ‘real-time’ zonder wegnemen of zelfs perforatie van het weefsel waarbij 

er in een pilot-study setting een onderscheid was tussen kwaadaardig en normaal 

nierweefsel, zowel in-vitro als in-vivo.  

Onze publicatie is het eerste rapport over in-vivo OCT voor niertumordifferentiatie. 

Naar ons beste weten zijn andere publicaties over het onderwerp schaars en beperkt 

tot ex-vivo experimenten. Linehan et al. hebben het potentieel van kwalitatieve 

OCT voor niertumor-subtype onderscheiding in een ex-vivo setting onderzocht[20]. 

Ze waren in staat om normaal nierweefsel te onderscheiden van angiomyolipomen 

en urotheelcarcinoom, maar de heterogene verschijning verhinderde identificatie 

van de verschillende RCC subtypes. De auteurs stellen dat ultra-hoge resolutie OCT 

noodzakelijk is om dit te verwezenlijken. Dit is uiteindelijk onderzocht door Lee et al. 

die OCT hebben geïntegreerd met Optical Coherence Microscopy (OCM) om ultra-

hoge resolutie OCT afbeeldingen te verkrijgen van nierweefsel in een ex-vivo setting, 

waarmee ze aangetoond hebben maligne niertumoren van normaal nierweefsel te 

kunnen onderscheiden met een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 88% en 

100%[21]. Zoals eerder vermeld zijn er verschillende soorten optische diagnostische 

technieken en hun potentieel voor niertumor diagnostiek is door verschillende groepen 

onderzocht. Alle aspecten en up-to-date resultaten zijn samengevat in een recente
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review[22] waaruit blijkt dat zowel de optische reflectie spectroscopie (ORS) en Raman 

spectroscopie (RS) goede resultaten hebben laten zien met betrekking tot niertumor 

differentiatie, zij het in eerste pilot-studies en meestal ex-vivo[20, 23, 24]. Niettemin is 

duidelijk dat de (voorlopige) resultaten in dezelfde richting wijzen met veelbelovende 

resultaten, wat suggereert dat optische diagnostische technieken een belangrijke rol 

kunnen spelen als diagnostische methode op zich of als hulpmiddel voor het verhogen 

van de diagnostische accuratesse van niertumor biopten.

Post-ablatie follow-up

Naast het vaststellen van een pathologische diagnose door een niertumor biopt is 

een belangrijk nadeel van niertumorablatie de lange-termijn follow-up waarmee 

een eventueel recidief vroeg gediagnostiseerd kan worden. Ondanks het feit dat de 

gerapporteerde recidiefkans na cryoablatie laag is, duidend op een goede oncologische 

effectiviteit, is een strikt post-ablatie follow-up beleid nog altijd essentieel, waarbij 

volgens de huidige standaarden CT-en MRI-scans met contrast ingezet worden[25]. 

Geassocieerde nadelen van deze modaliteiten zijn ioniserende straling, nefrotoxiciteit 

van het contrastmiddel en de hoge kosten. Contrast-enhanced ultrasonografie (CEUS) 

is een nieuwe beeldvormende modaliteit met een toepasbaarheid die sterk uitbreidt 

binnen verschillende medische aandachtsgebieden[26]. De techniek maakt gebruik 

van een conventioneel echoapparaat welke is uitgerust met specifieke software en 

een onschadelijk contrastmiddel dat bestaat uit microscopisch kleine gasbellen. De 

mogelijkheid om na de cryo-ablatie laesies te controleren door CEUS is niet eerder 

onderzocht, hoewel er wel gunstige eerste resultaten zijn voor controle na RF-ablatie 

voor niertumoren[27; 28]. In een pilot-studie beschreven in hoofdstuk 9 hebben 

wij aangetoond dat er een grote overeenkomst is tussen de laesie na cryoablatie op 

CEUS-beelden vergeleken met de standaard modaliteiten CT en MRI. Een belangrijke 

beperking van de studie was de afwezigheid van recidief tumoren na cryoablatie in ons 

cohort van 46 patiënten. Naast opnieuw een bevestiging van de hoge oncologische 

effectiviteit van de cryoablatie voor niertumoren, konden hierdoor de sensitiviteit en 

de positief voorspellende waarde (PPV) van CEUS niet beoordeeld worden.
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