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In Indonesië zijn de behandelresultaten van patiënten met een nasofarynxcarcinoom (NPC) niet optimaal. Dit 
wordt voor een groot deel veroorzaakt door de late presentatie van patiënten bij de gezondheidsinstanties, 
het beperkte aantal radiotherapie voorzieningen, met tevens beperkte kwaliteit, en gebrekkige 
behandelprotocollen. Daarnaast zijn zowel arts als patiënt matig trouw aan gemaakte behandeling -en 
nazorgafspraken.

In het eerste deel van dit proefschrift worden de knelpunten in de NPC-zorg in Indonesië vastgesteld 
(hoofdstuk 3). Vervolgens worden mogelijke oplossingen beschreven, zoals de implementatie van een data 
management systeem (hoofdstuk 2), opleiding van huisartsen voor een betere bewustwording en kennis 
van NPC met het doel eerdere herkenning van de ziekte (hoofdstuk 4 en 5) en de introductie van nieuwe 
behandelingsmethoden voor NPC (hoofdstukken 6, 7 en 8).

Data management (hoofdstuk 2)

In Indonesië vormen de medische dossiers momenteel de enige vorm van data registratie. Deze zijn echter 
vaak onvolledig ingevuld en worden verspreid over verschillende afdelingen opgeslagen. Hierdoor is het 
moeilijk om een goed inzicht te krijgen in de gegeven behandeling, in de resultaten van de behandeling 
en in het recidief na de behandeling. Om hier verbetering in te brengen zijn we gestart met de invoering 
en implementatie van een online data management systeem. Dit systeem is essentieel voor het verzamelen 
van gegevens voor behandelanalyses. Dit nieuwe online data management systeem is getest op kwaliteit en 
geschiktheid voor opslag van data. In hoofdstuk 2 laten we zien dat dit online data management systeem voor 
klinische gegevens goed geïmplementeerd kan worden in een ontwikkelingsland en dat de kwaliteit van de 
gegevens voldoende is. Het digitale karakter van het systeem, evenals de online beschikbaarheid van de data, 
geven eenvoudig inzicht in de huidige protocollen en de therapietrouw aan deze protocollen. We verwachten 
hierdoor minder uitval tijdens de behandeling en een betere naleving van de protocollen in de toekomst. 
Voor betere en efficiëntere medische hulp aan ontwikkelingslanden zijn wij van mening dat een dergelijk 
online datasysteem van essentieel belang is. 

Naast verbeterde kwaliteit van de klinische gegevens en een betere naleving van protocollen, kan hetzelfde 
systeem als instrument dienen om een op maat gemaakt trainingsprogramma aan te bieden wanneer 
westerse instanties hulp willen bieden aan ontwikkelingslanden. Op deze manier kan, voordat een 
delegatie van hulpverleners naar een ontwikkelingsland reist, een analyse gemaakt worden van de huidige 
behandelingen en behandeluitkomsten. Een bezoek van hulpverleners zal daardoor efficiënter verlopen. 
Het online data systeem uit deze studie resulteerde in de eerste prospectieve gegevensverzameling van de 
behandelingsresultaten voor NPC in Indonesië (hoofdstuk 3).

Behandelresultaten van het nasofarynxcarcinoom in Indonesië (hoofdstuk 3)

Met behulp van het online data systeem hebben we in het Dr. Sardjito ziekenhuis in Yogyakarta een 
prospectieve analyse kunnen opzetten van 78 patiënten die behandeld werden voor NPC met een curatieve 
intentie. Uit de resultaten bleek dat de huidige behandeling van NPC zeer matige uitkomsten opleverde 
in vergelijking tot de behandelresultaten in de literatuur met vergelijkbare behandelprotocollen. Het 
behandelprotocol dat internationaal wordt toegepast voor primair NPC bestaat uit radiotherapie. Voor NPC 
in een vergevorderd stadium is dat radiotherapie in combinatie met chemotherapie. Uit andere onderzoeken 



Nederlandse Samenvatting

129

is gebleken dat deze behandeling een 3-jaars ziektevrije en een totale overleving geeft van respectievelijk 70 
procent en 80 procent. Daarentegen vonden wij in onze studie in Yogyakarta maar initiële complete remissie  
in slechts 23 (29 procent) van de 78 patiënten.

Eén van de oorzaken voor deze slechte behandelresultaten is het late stadium waarin patiënten zich presenteren 
in het ziekenhuis. Zesenzeventig van de 78 patiënten hadden stadium IIB, III of IV  bij presentatie. Daarnaast 
bleek er sprake van een gebrek aan voldoende radiotherapievoorzieningen, resulterend in een langdurige 
wachttijd. In ons onderzoek was de gemiddelde wachttijd voor radiotherapie 120 dagen. Om tumorprogressie 
gedurende deze wachttijd te voorkomen worden patiënten behandeld met chemotherapie. Helaas is deze 
behandeling niet zonder bijwerkingen. Voordat de respons op de behandeling überhaupt beoordeeld kon 
worden waren er in onze studie reeds 23 patiënten (29 procent) overleden door ziekteprogressie of door de 
bijwerkingen van chemotherapie. 

Naast de lange wachttijd door het tekort aan radiotherapie faciliteiten is ook de behandelduur in Indonesië 
langer. Een verlengde behandelduur vermindert de effectiviteit van de bestraling en is daarmee een tweede 
oorzaak van de slechte behandelresultaten. De totale bestralingsduur voor de standaard dosis van 66Gy 
bleek in Yogyakarta gemiddeld 62 dagen te zijn (in plaats van de gebruikelijke 45 dagen). Deze verlengde 
bestralingsduur wordt meest waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van patiënt, arts en ziekenhuis 
gerelateerde problemen  (1, 2). In een lopend onderzoek worden de oorzaken van deze problemen onderzocht.

De eenvoudigste manier om de problemen in Indonesië aan te pakken zou het uitbreiden van de huidige 
radiotherapie voorzieningen zijn; echter, dit zal minstens tien jaar in beslag nemen. In de tussentijd moeten wij 
ervoor zorgen dat alleen geschikte kandidaten worden behandeld en dat de patiënten die worden behandeld 
een effectieve behandeling krijgen. Haalbare oplossingen op de korte termijn als vroege opsporing van NPC, 
ontwikkeling van nieuwe behandelingen om de wachttijd te overbruggen, goede begeleiding van patiënten 
tijdens en na de behandeling en beter onderhoud van de radiotherapie voorzieningen die nu in gebruik zijn, 
zullen leiden tot een evidente verbetering van de behandelresultaten.

Kennis van huisartsen over het nasofarynxcarcinoom (hoofdstuk 4 en 5)

Zoals hierboven beschreven zal eerdere presentatie in het ziekenhuis van NPC-patiënten leiden tot betere 
behandelingsresultaten en overleving. Kennis van huisartsen over NPC is van cruciaal belang voor het tijdig 
verwijzen van patiënten naar het ziekenhuis. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de kennis van huisartsen 
rond Yogyakarta is getest. Deze studie toonde aan dat huisartsen die werkzaam zijn in de eerstelijns 
gezondheidscentra in Yogyakarta een gebrek aan kennis hebben in alle aspecten van NPC. Deze artsen zijn de 
belangrijkste leveranciers van primaire medische zorg in Indonesië. Om ervoor te zorgen dat patiënten eerder 
worden gepresenteerd in het ziekenhuis hebben we een trainingsprogramma geschreven voor deze artsen. In 
hoofdstuk 5 bevestigen we de resultaten gepresenteerd in hoofdstuk 4; huisartsen werkend in de omgeving 
van Jakarta hadden, evenals in Yogyakarta, een gebrekkige kennis van de incidentie, de risicofactoren en de 
symptomen van het NPC. Tevens was nauwelijks bekend hoe patiënten doorverwezen worden bij verdenking op 
NPC. In dit hoofdstuk evalueren we het effect van training aan huisartsen en vergelijken we twee verschillende 
trainingsvormen: een gecentraliseerd symposium en een lezing in de lokale gezondheidscentra. Beide 
onderwijsmethodes bleken even effectief te zijn. Tevens bleek training de kennis te vergroten op het gebied van 
symptomen en in het bijzonder van symptomen die voorkomen bij een vroeg stadium van de ziekte.

Momenteel vindt het NPC onderwijsprogramma plaats in Jakarta, Yogyakarta, Surabaya en Makassar. Hopelijk 
kan dit programma in de toekomst worden uitgebreid naar de nog resterende gebiedsdelen van Indonesië. 
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In een later stadium, wanneer huisartsen voldoende getraind zijn, willen we ook de bewustwording onder de 
bevolking vergroten door voorlichting te geven over klachten, waarvoor zij zich moeten melden bij de huisarts. 
Voordat we dit kunnen realiseren, is het essentieel dat eerst alle huisartsen voldoende getraind zijn in het tijdig 
verwijzen en in de verwijzing naar de juiste instantie. Voor het informeren van de bevolking, zijn vergelijkbare 
campagnes over borst- en baarmoederhalskanker, erg effectief gebleken. Onderwijs aan de huisartsen en de 
samenleving zal idealiter leiden tot vroegere detectie van NPC, betere behandelingsresultaten en verbeterde 
prognose.

Ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden voor NPC

In hoofdstuk 3 hebben we aangetoond dat NPC een slechte prognose heeft in Indonesië. Het merendeel van 
de patiënten heeft na de behandeling voor primair NPC een tumorresidu, tumorprogressie, gemetastaseerde 
ziekte of krijgt later een recidief. Voor deze patiënten is geen genezende behandeling meer beschikbaar, 
zodat er met de huidige problematiek een duidelijke behoefte bestaat aan nieuwe behandelmethoden. 
Fotodynamische therapie (PDT) en lytische inductie chemotherapie zouden mogelijk beiden een effectief 
alternatief kunnen bieden.

Fotodynamische therapie 
Review: Fotodynamische therapie bij de behandeling van terugkerend / 
aanhoudend nasofarynxcarcinoom (Hoofdstuk 6)

Lokale residuen en recidieven na de primaire behandeling van NPC zijn een groot probleem in Indonesië. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 3 hebben 12 van de 48 patiënten, die een behandeling hebben afgerond resterende 
tumor in de nasofarynx. De behandelingen hiervoor zijn beperkt. Her-bestraling is geen realistische optie, 
niet alleen omdat het moeilijk te implementeren is in een land met schaarste in radiotherapie faciliteiten, 
maar ook vanwege het hoge risico op ernstige bijwerkingen. In geval van persisterende ziekte is deze 
modaliteit gecontra-indiceerd, omdat er kort geleden nog in hetzelfde gebied bestraald is. Door de moeilijke 
anatomische verhoudingen in nasofarynx zijn ook chirurgische procedures voor het verwijderen van deze 
tumoren erg ingewikkeld en vereist deze veel expertise, welke niet aanwezig is in Indonesië.

PDT is een relatief eenvoudige behandelmodaliteit, zonder ernstige bijwerkingen zoals die worden waargenomen 
bij her-bestraling. Bovendien heeft het een zeer effectieve lokale werking bij recidiverend of persisterend NPC. 
In deze review zijn alle gepubliceerde resultaten van PDT in de behandeling van NPC samengevat. Ondanks 
de beschreven veelbelovende resultaten, zelfs met de eerste generatie fotosensitizers en zonder onze speciaal 
ontworpen nasofarynx applicator, zijn er tot op heden geen nieuwe klinische studies verschenen.

Temoporfin gemedieerde fotodynamische therapie bij patiënten met lokale 
persisterende en terugkerende nasofarynxcarcinoom: een feasability studie 
(hoofdstuk 7)

In een feasability studie met 21 patiënten met persisterend en 1 patiënt met recidiverend NPC, hebben we 
de veiligheid en werkzaamheid van Temoporfin gemedieerde PDT onderzocht. Patiënten werden onder 
plaatselijke verdoving behandeld met behulp van een speciaal ontworpen nasofarynx applicator. Er werden 
drie verschillende medicijn doseringen en licht intervallen toegediend. Eén patiënt overleed twee dagen na 
de behandeling als gevolg van een voor de behandeling gemiste longontsteking. De behandelresultaten met 
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PDT zijn veelbelovend, in 17 van de 22 patiënten werd 40 weken na de behandeling in een biopsie uit het 
tumorgebied geen enkele patiënt werd vitaal tumor weefsel aangetroffen. 

Momenteel loopt een fase II studie, waarin hopelijk de effectiviteit van de PDT-behandeling voor patiënten 
met lokale persisterende of terugkerende NPC wordt bevestigd.

Door gebruik te maken van de speciaal vormgegeven applicator is PDT een betrekkelijk eenvoudige techniek 
die kan worden toegepast om persisterende of terugkerende NPC, beperkt tot de nasofarynx, te behandelen. 
Daarnaast is het door de korte wachttijd en proceduretijd een uitermate geschikte behandeling voor de 
situatie in Indonesië.

In de toekomst kunnen we PDT mogelijk ook inzetten voor de behandeling van primair NPC in Indonesië, 
ervan uitgaande dat PDT effectief kan worden toegepast tijdens de wachttijd voor radiotherapie. Naast de 
reeds genoemde voordelen van PDT, zoals korte wachttijd en kortdurende eenvoudige procedure heeft PDT 
als voordeel dat andere behandelmogelijkheden niet verloren gaan. PDT tijdens de wachttijd is waarschijnlijk 
effectief in het voorkomen van tumorprogressie en daarnaast blijft de mogelijkheid aanwezig om tijdens de 
radiotherapie hoge dosis chemotherapie te verstrekken. Ons inziens zou dit tot een verbetering kunnen leiden 
in het voltooien van de behandeling binnen de beschikbare tijd en dus tot een effectievere behandeling 
kunnen leiden onder de huidige omstandigheden.

Cytolytische Virus Activaton Therapie (hoofdstuk 8)

Er bestaat een causaal verband tussen NPC en het Epstein-Barr virus (EBV). In EBV positieve NPC is in alle 
tumorcellen EBV aanwezig. Dit virus is een potentieel doelwit voor therapie. In NPC tumorcellen verbergt 
EBV zich in een latente toestand en komen er alleen enkele niet-immunogene virale eiwitten tot expressie 
die essentieel zijn voor EBV onderhoud en tumorgroei. Met de cytolytische virus activatie (CLVA) therapie 
hebben we een behandeling ontwikkeld waarbij  het EBV gebruikt wordt als doelwit voor de behandeling 
van NPC. Door reactivering van het latente EBV door epigenetische modulatie, wordt het immuunsysteem 
geactiveerd en wordt NPC gevoelig gemaakt voor antivirale therapie. CLVA therapie combineert Gemcitabine 
(GCb) en Valproïnezuur (VPA) en  (val) Ganciclovir (GCV). GCb en VPA voor virus activering en GCV) als antiviraal 
geneesmiddel om virusreplicatie te blokkeren en om de virus geïnfecteerde cellen te doden. De CLVA 
behandeling werd geoptimaliseerd en gevalideerd in NPC cellijnen en vervolgens getest in drie Nederlandse 
patiënten met NPC, die niet voldoende op conventionele behandeling hebben gereageerd. Deze patiënten 
lieten in de circulatie verhoogde concentraties zien van viraal DNA afkomstig van apoptotische cellen. Daarnaast 
hadden al deze patiënten gestabiliseerde ziekte en verbeterde de kwaliteit van leven. Uit de resultaten van de 
eerste patiënten behandeld met CLVA blijkt dat de therapie een biologisch effect had en goed werd verdragen.

Deze nieuwe virus specifieke therapie kan leiden tot een vernieuwde aanpak voor de behandeling van andere 
EBV-geassocieerde maligniteiten. Het effect van de CLVA therapie op het gedrag van de tumor wordt hopelijk 
verder bewezen in een fase I / II studie, die in 2010 is gestart (Eudract nummer: 2010-022444-20). Daarnaast 
kan deze behandeling mogelijk bij NPC ingezet worden in de wachttijd voor radiotherapie.

Toekomstperspectieven en nieuwe projecten

Radiotherapie in combinatie met chemotherapie is op dit moment de beste behandeling voor patiënten 
met NPC in een vergevorderd stadium van de ziekte. Chemotherapie kan worden toegediend in de meeste 
ziekenhuizen in Indonesië. Radiotherapie daarentegen is voor de meeste patiënten op korte termijn niet 
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realistisch vanwege het ernstige tekort aan radiotherapeutische voorzieningen in het hele land. In 2008 waren 
er 18 lineaire versnellers en 17 Cobalt-60 teletherapie machines beschikbaar voor 229 miljoen inwoners in 
Indonesië. Zes machines daarvan werkten niet op dat moment. Dit resulteert in 0,13 versneller per miljoen 
inwoners(3). Vergeleken met Europa is dit erg weinig: in rijke Europese landen zijn er 5,5 versnellers per 
miljoen inwoners beschikbaar (4). Het aanbevolen aantal versnellers per miljoen inwoners verschilt sterk, in 
Europa is de aanbeveling 5,9 versnellers per miljoen inwoners (5).

Het enorme tekort aan faciliteiten in Indonesië resulteert in extreem lange wachtlijsten, inadequate 
behandelprocedures en preferentiële behandelingen. Als gevolg hiervan gaan veel rijke patiënten voor 
hun behandeling naar ziekenhuizen in het buitenland. Dit resulteert in een uitstroom van substantiële 
gezondheidszorg gelden naar aangrenzende landen als Maleisië, Singapore en Australië. De minder bedeelde 
patiënten kunnen geen geschikte behandeling krijgen. Nu de Indonesische regering een vergoeding voor 
de armen ter beschikking stelt, is de druk op de wachtlijsten nog meer toegenomen. De wachttijd van zes 
maanden voorafgaand aan de behandeling is in veel situaties standaard geworden. Aangezien radiotherapie 
nog steeds de belangrijkste behandeling is voor maligniteiten, betekent dit dat vele oncologische patiënten, 
waaronder NPC-patiënten, niet effectief behandeld kunnen worden.

De eenvoudigste manier om het huidige probleem op te lossen is voldoende radiotherapeutische capaciteit 
in Indonesië te creëren in combinatie met goed opgeleid personeel. De groeiende economie in Indonesië zal 
hopelijk uiteindelijk resulteren in voldoende faciliteiten, maar in de tussentijd zullen kleinschalige oplossingen 
de zorg voor patiënten met NPC moeten verbeteren. Eén initiatief is de bouw van een oncologisch-
opleidingscentrum in Yogyakarta dat door een gespecialiseerd team van internationale artsen zal worden 
ondersteund. Met invoering van gezondheidszorg op een internationaal niveau, ondersteund door reeds 
toegezegde overzeese hulp, kunnen Indonesische artsen worden opgeleid volgens internationale normen. 
Rijke patiënten hoeven dan niet langer naar het buitenland te gaan voor een adequate behandeling. De 
opbrengst van dit initiatief kan worden geïnvesteerd in medische systemen en de behandeling voor armere 
patiënten (het zogenaamde Robin Hood-principe). De Minister van Volksgezondheid, de Medische Faculteit 
en het Universitair Ziekenhuis in Yogyakarta steunen dit initiatief. Ook hebben verschillende buitenlandse 
investeerders belangstelling getoond voor een dergelijk plan. Dit zou het begin kunnen zijn van een 
internationale standaard in de oncologische zorg in Indonesië.

Naast het realiseren van een internationaal gesteund oncologische-opleidingscentrum, zullen nieuwe 
klinische onderzoeksprojecten moeten worden opgestart. De Nederlandse Kankerbestrijding heeft subsidie 
verleend voor twee nieuwe onderzoeksprojecten. De eerste beurs is voor een fase II studie, de cytolytische 
virus activatie therapie voor NPC patiënten met metastasen op afstand. De effectiviteit van lytische inductie 
therapie zal hopelijk worden bewezen in deze fase II studie. Indien effectief, zal toekomstig onderzoek nodig 
zijn om andere lytische inducerende stoffen te onderzoeken, die mogelijk nog minder bijwerkingen hebben 
en mogelijk alleen oraal kunnen worden toegediend. De rol van de lytische inductie om de wachttijd te 
overbruggen kan een veelbelovende onderzoekslijn zijn, omdat we minder bijwerkingen in vergelijking met 
conventionele chemotherapie behandeling verwachten.

De tweede toegekende subsidie   zal onderzoeken hoe het aantal patiënten met een vergevorderd stadium 
van de ziekte bij binnenkomst in het ziekenhuis is terug te dringen. Eén van de doelstellingen van deze 
studie is het evalueren van het effect van de opleidingsprogramma's voor de huisartsen die werkzaam 
zijn in de gezondheidscentra in Indonesië. Naast de verwachte eerdere presentatie van NPC patiënten bij 
de KNO-specialisten, zal de incidentie en het aantal onnodig verwezen patiënten worden geëvalueerd. 
Studiespecifieke vragenlijsten worden ontwikkeld voor de beoordeling van de oorzaak voor de vertraging 
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van patiënten om de huisarts te consulteren. Dit zal de basis vormen voor toekomstige campagnes om de 
bevolking bewuster te maken van de incidentie en klachten van NPC. 

De studie zal zich verder richten op de begeleiding en monitoring van NPC patiënten. Dit project zal starten 
met een uitgebreide monitoring van de patiënten tijdens de wachtperiode en de radiotherapie behandeling. 
Het doel is om meer inzicht te krijgen waarom patiënten niet op tijd terug komen naar het ziekenhuis of 
helemaal niet meer terugkomen. Na een uiteindelijke start van de radiotherapie, willen we bewerkstelligen 
dat patiënten elke dag terug komen om een effectieve behandeling te realiseren. In het geval een patiënt niet 
komt opdagen, wordt de patiënt opgespoord en wordt de reden van wegblijven uitgezocht. 

Om onnodige behandelingen in de toekomst te voorkomen, zal dit project tevens evalueren of het huidige 
diagnostische systeem moet worden aangepast. Het meest waarschijnlijk zullen patiënten opnieuw moeten 
worden gescreend op het bestaan van metastasen op afstand na de lange wachttijd voor de radiotherapie. 
Patiënten, die metastasen op afstand hebben ontwikkeld tijdens de wachttijd, zullen niet behandeld worden 
met curatieve radiotherapie. Door alleen patiënten te behandelen die nog een kans hebben op genezing zal 
de totale wachttijd verkort kunnen worden en kan onnodig gebruik van de toch al beperkte middelen worden 
voorkomen. De laatste fase van dit project combineert alle resultaten van de bovengenoemde projecten en 
zal hopelijk leiden tot een nieuw verwijzingsprotocol, een verbeterd begeleidingssysteem en een verbeterd 
diagnostisch systeem.

Een ander belangrijk probleem dat aangepakt moet worden is de bewustwording van artsen van hun 
behandelingsresultaten en complicaties. De huidige onwetendheid leidt ertoe dat men zich niet realiseert 
welkt effect hun behandeling teweeg brengt. Het ontbreken van enige feed back staat verbetering van de 
behandeling in de weg. Hierdoor ontbreekt een leercurve. Dit probleem kan hopelijk worden aangepakt met 
nieuwe gelden die het mogelijk maken om een   online datamanagement systeem te implementeren in alle 
oncologische centra in Indonesië.

Tot slot, zijn we van plan om extra fondsen te werven om de rol van PDT te onderzoeken in de primaire 
behandeling van NPC. In een fase I-II-studie willen we evalueren of deze behandeling modaliteit voor 
NPC patiënten de onvermijdelijke wachttijd voor standaard (chemo)-radiotherapie kan overbruggen in 
ontwikkelingslanden, zoals Indonesië. 
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