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De onderzoeken die beschreven worden in dit proefschrift hadden als gemeenschappelijke 

doelstelling: het verbeteren van de multidisciplinaire behandeling van slokdarmkanker. De 

resultaten worden in drie delen samengevat. Deel I heeft als titel “Chemoradiotherapie en 

chirurgie voor slokdarmkanker”, deel II is getiteld “Gebruik van pathologische markers in 

de behandeling van slokdarmkanker”, en deel III heeft als titel “Kwaliteitsaspecten in de 

behandeling van slokdarmkanker”.

DEEL I: Chemoradiotherapie en chirurgie voor slokdarmkanker

Hoofdstuk 1 is een systematische review van de literatuur (2000-2008) over de voor- en 

nadelen van neoadjuvante chemoradiotherapie in de behandeling van slokdarmkanker. 

Achtendertig studies met in totaal 3640 patiënten voldeden aan de inclusiecriteria. Eén 

van de meest opvallende bevindingen was de grote variatie in chemoradiatie schema’s die 

wereldwijd werden toegepast. Uit 12 studies kon worden berekend dat 84% van de patiënten 

geopereerd werd na beëindigen van de voorbehandeling. Een microscopisch radicale 

resectie werd bij 88% van de patiënten bereikt. Het gemiddeld pathologisch complete 

respons percentage was 26% in de evalueerbare patiënten. Er was weinig uniformiteit in het 

beschrijven van postoperatieve complicaties. De overleving na neoadjuvante chemoradiatie 

gevolgd door chirurgie varieerde van 16% tot 59% na 5 jaar. De resultaten van dit review 

laten zien dat meer uniformiteit in het rapporteren over dergelijke resultaten gewenst is. 

Naast de traditionele uitkomstparameters, zoals overleving, moeten ook andere parameters, 

zoals toxiciteit, aandacht krijgen. Alleen dan kan er betrouwbaar onderzocht worden of de 

voordelen van neoadjuvante chemoradiotherapie voldoende opwegen tegen de potentiële 

nadelen.

Niet alleen in de neoadjuvante setting maar ook in de definitieve setting neemt de rol 

van chemoradiotherapie in de behandeling van slokdarmkanker toe. Het is daarom van 

belang de toxiciteit te verminderen en de effectiviteit te verhogen. In hoofdstuk 2 staat een 

onderzoek beschreven naar de toxiciteit en effectiviteit van drie verschillende chemoradiatie 

schema’s in een groep van 94 patiënten behandeld in het Nederlands Kanker Instituut-Antoni 

van Leeuwenhoek Ziekenhuis (nki-avL) tussen 1997 en 2007. In de eerste groep werd 

radiotherapie (36-50 Gray in 18-25 fracties) gecombineerd met 2 cycli cisplatinum 75 mg/

m2 en 5-fluorouracil 800 mg/m2. Bij patiënten met gehoorsstoornissen of een verminderde 

nierfunctie werd een alternatief schema gegeven dat bestond uit radiotherapie (50.4 Gray in 

28 fracties) in combinatie met carboplatin (AUC=2) en paclitaxel 50 mg/m2 toegediend op 

dag 1, 8, 15, 22, 29 en 36. Het derde schema bestond uit radiotherapie (tot een dosis van 66 

Gray in 33 fracties) gecombineerd met dagelijks laaggedoseerde cisplatinum 6 mg/m2, en 
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werd gegeven aan patiënten met een tumor van de cervicale slokdarm. Vierentwintig (25%) 

patiënten hadden graad 3 of 4 (niet)-hematologische toxiciteit gedurende de behandeling 

(25% in de eerste groep, 38% in de tweede groep en 15% in de derde groep). Twee 

patiënten overleden tijdens of kort na de chemoradiotherapie. In totaal volbrachten 81 (86%) 

patiënten de geplande behandeling. Re-evaluatie van de klinische conditie van de patiënt 

en re-stagering van de tumor na de voorbehandeling veranderden het oorspronkelijke 

behandelplan bij 14 (15%) van de 92 patiënten. Een pathologisch complete respons werd 

gezien bij 12 (27%) geopereerde patiënten. Met een mediane follow-up van 15 (range 1-108) 

maanden was de drie-jaarsoverleving 41% voor alle patiënten en 56% voor de geopereerde 

patiënten. Deze resultaten laten zien dat met chemoradiotherapie acceptabele toxiciteit 

en effectiviteit bereikt kunnen worden bij geselecteerde patiënten met slokdarmkanker.

Hoofdstuk 3 beschrijft de uitkomst van chirurgisch behandelde slokdarmkankerpatiënten 

in het nki-avL. Gedurende de studie periode (1995-2007) kwam slechts een klein percentage 

van de patiënten die zich presenteerden met slokdarmkanker in ons instituut in aanmerking 

voor een in-opzet-curatieve behandeling (163 van 828 patiënten; 20%). Dit lage percentage 

was het gevolg van het grote aantal patiënten dat voor palliatieve behandeling werd verwezen. 

In-opzet-curatieve behandelingen waren lokale endoscopische therapie (n=5), definitieve 

chemoradiotherapie (n=71) en chirurgie (n=87). Slokdarmresecties gingen gepaard met 

een lage postoperatieve mortaliteit (1%) en een acceptabele postoperatieve morbiditeit 

(53%). In meer dan 40% van de patiënten werd een 5-jaarsoverleving bereikt. Op basis 

van deze getallen, uitgezet tegen data in de literatuur, was de conclusie dat de uitkomst 

van laag-volume slokdarmchirurgie vergelijkbaar kan zijn met de gepubliceerde resultaten 

van hoog-volume slokdarmchirurgie. Bovenstaande benadrukt dat, behalve chirurgisch 

volume, ook andere factoren van invloed zijn op de uitkomst van slokdarmkankerchirurgie. 

DEEL II: Gebruik van pathologische markers in de behandeling van 
slokdarmkanker

In hoofdstuk 4 werd de prognostische waarde van de tumor-stroma ratio (Tsr) bij patiënten 

met een resectabel adenocarcinoom van de slokdarm onderzocht. Met een afkapwaarde van 

50% tumor/stroma werd een onderscheid gemaakt tussen Tsr hoog (n=60) en Tsr laag 

(n=33). In een multivariate analyse bleek Tsr een prognostische factor voor de algehele 

overleving te zijn (hazard ratio 2.0; P=0.010), onafhankelijk van bekende prognostische 

factoren. De tumor-stroma ratio kon gemakkelijk worden bepaald op histologische coupes 

van de gereseceerde tumor. Implementatie van dit nieuwe prognostische tumorkenmerk 
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zou van toegevoegde waarde kunnen zijn bij het identificeren van patiënten die geen 

baat hebben bij alleen een operatie. De biologische achtergrond is vooralsnog onduidelijk 

maar de resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat het stromale gedeelte van de tumor 

gerelateerd is aan de klinische uitkomst van de patiënt en daarom bij onderzoek naar 

nieuwe doelgerichte behandelingen aandacht behoeft.

In hoofdstuk 5� is in dezelfde patiëntengroep gekeken naar de Tsr in de biopten die genomen 

zijn voor de start van de behandeling. De ‘inter- en intraobserver’ overeenstemming werden 

bepaald en deze resultaten werden vergeleken met de resultaten van het corresponderende 

resectiemateriaal. Tsr scores werden wederom geclassificeerd in twee groepen (<50% en 

≥50%). De ‘interobserver’ overeenkomst liep uiteen van 0.372 tot 0.886 (P<0.001 voor alle 

scores), en de ‘intraobserver’ overeenkomst was goed tot bijna perfect (κ=0.780-0.848; 

P<0.001 voor alle scores). De overeenkomst tussen de definitieve Tsr score van het biopt 

en de Tsr score van het chirurgische resectiepreparaat was redelijk (κ=0.506). Ook in deze 

studie was Tsr een onafhankelijk prognostische factor voor overleving bij patiënten met een 

adenocarcinoom van de slokdarm. Dit gegeven, in combinatie met de reproduceerbaarheid 

en het gemak van de Tsr bepaling onderbouwen een rol voor Tsr in de klinische praktijk.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een studie naar het voorkomen van mutaties in 

het egfr gen, K-ras gen en braf gen in slokdarmkankerbiopten van patiënten die werden 

behandeld met neoadjuvante chemoradiotherapie gevolgd door resectie. In geen van de 

30 patiënten werden mutaties in K-ras en braf gevonden. Een deletie van egfr in exon 

19 werd aangetoond in het tumorbiopt van een patiënt met een pathologisch complete 

respons in het resectiepreparaat, maar deze deletie kon niet worden bevestigd met behulp 

van fragmentatie analyse. Een pathologisch complete respons werd in 10 van de 30 (33%) 

patiënten gezien. Op basis van deze resultaten is terughoudendheid aangewezen bij het 

gebruik van (nieuwe) middelen gericht op egfr, K-ras of braf mutaties in de behandeling 

van potentieel curabel slokdarmkanker.

DEEL III: Kwaliteitsaspecten in de behandeling van slokdarmkanker

In hoofdstuk 7� wordt een overzicht van de literatuur gegeven over kwaliteitsindicatoren voor 

de chirurgische behandeling van slokdarmkanker. Honderddertig artikelen gepubliceerd 

tussen januari 1990 en oktober 2009 voldeden aan de inclusie criteria. Er was een overvloed 

aan bewijs dat zowel volume per ziekenhuis als volume per chirurg belangrijke voorspellers 

zijn voor postoperatieve mortaliteit na slokdarmchirurgie. Andere structuurindicatoren, zoals 

bijvoorbeeld infrastructuur, zijn nauwelijks onderzocht. Een procesindicator die het meest 

frequent werd onderzocht was patiëntenselectie (met leeftijd in het bijzonder). Andere 
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procesindicatoren, zoals het multidisciplinair overleg, droegen ook bij aan de kwaliteit 

van zorg maar zijn minder vaak onderzocht. Het niveau van bewijs voor pathologische 

uitkomstindicatoren was hoog. Dit review van de literatuur maakt duidelijk dat er een grote 

variatie is in de evaluatie van kwaliteit van zorg. Uniform gebruik van goed gedefinieerde 

kwaliteitsindicatoren vormt de basis voor het verbeteren van de uitkomst van de chirurgische 

behandeling van slokdarmkanker. 

In hoofdstuk 8 werd de kwaliteit van zorg onderzocht in een groep van 821 

slokdarmkankerpatiënten die gezien werden in het nki-avL tussen 2003 en 2008. Wachttijden 

verbeterden gedurende de studieperiode en het plannen van afspraken op de polikliniek was 

efficiënter in de recente jaren. Meer dan tachtig procent van de in-opzet-curatief behandelde 

patiënten werd besproken in een multidisciplinair overleg. De uitkomstresultaten van de 

in-opzet-curatieve behandeling waren goed en bleven gelijk tijdens de studiejaren. Door 

verschillende dimensies van kwaliteit van zorg te meten werd inzichtelijk welke stappen 

in het multidisciplinaire zorgproces meer aandacht behoeven om de gehele zorg naar een 

hoger niveau te brengen. 

Hoofdstuk 9 is een kwaliteit-van-leven studie bij 36 patiënten met slokdarmkanker die ten 

minste één jaar geleden een in-opzet-curatieve behandeling ondergingen (neoadjuvante 

behandeling gevolgd door chirurgie, chirurgie alleen, of definitieve chemoradiotherapie). 

Globaal scoorde de patiëntenpopulatie een betere kwaliteit van leven dan een referentiegroep 

van 1031 slokdarmkankerpatiënten, maar minder goed dan een steekproef van 7802 

personen uit de algehele bevolking. Echter, verscheidene symptomen persisteerden in 

een meerderheid van de patiënten. Deze studieresultaten kunnen gebruikt worden bij het 

informeren van patiënten met slokdarmkanker over de lange-termijn effecten van een 

in-opzet-curatieve behandeling.




