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SUMMARY

This thesis focuses on surgical- and multimodality treatment, patient selection and 
genetic profiling of oesophagogastric cancer. 

Part I. Surgical treatment and patient selection
Quality assurance is increasingly acknowledged as a crucial factor for the treatment 
of gastric cancer. In chapter 2, the results of a systematic review of the literature on 
quality indicators for gastric cancer surgery are described. Following this review, a 
minimum set of evidence-based quality of care indicators was defined for the surgical 
treatment of locally advanced gastric cancer. These indicators can be used in clinical 
audits and other quality assurance programs. Chapter 3 describes the results of a study 
on treatment outcome in patients with either intestinal or diffuse type gastric cancer. 
In Western countries, including the Netherlands, the incidence of intestinal type gastric 
cancer is declining, whereas the incidence of diffuse type tumours is stable. In this study, 
diffuse type histology was associated with a microscopically irradical (R1) resection, 
worse clinical outcome and high rates of peritoneal recurrence. The striking differences 
between surgical treatment results of intestinal type and diffuse type gastric cancer, call 
for a differentiated therapeutic approach. 
The increasing use of neoadjuvant chemoradiotherapy (CRT) in oesophageal cancer 
treatment presents new dilemmas regarding patient selection for subsequent surgical 
resection. In chapter 4, the value of positron emission tomography – computed 
tomography (PET/CT) for improved patient selection for oesophageal cancer surgery is 
evaluated. Patients who were planned for intentionally neoadjuvant CRT and in whom a 
PET/CT was performed before and after CRT were included. In 8% of patients, newly found 
distant metastases were detected on the PET/CT after CRT. A relative decrease in SUVmax, 
metabolic tumour volume (MTV) and total lesion glycolysis (TLG) had limited predictive 
value for a pathological complete response. A relative decrease in SUVmax, MTV and TLG 
predicted a major pathological response with an accuracy of 70% - 73%. These results 
suggest a benefit of performing a PET/CT after neoadjuvant CRT by detecting interval 
metastases. However, its value in response prediction is limited. 
Gastrointestinal stromal tumours (GISTs) form a subset of predominantly gastric 
malignancies. The introduction of tyrosine kinase inhibitor Imatinib as (neo)adjuvant 
agent has profoundly changed the treatment of these tumours. Chapter 5 describes 
a retrospective analysis, in which 47 patients with a GIST located in the stomach were 
studied. In 30 patients who were treated with preoperative imatinib, tumour size was 
significantly reduced. Radiologic progressive disease prior to surgery and an irradical 
resection, including tumour spill, were associated with a poor prognosis after surgery. 
These results suggest that patients with progressive disease on imatinib prior to surgical 
resection should be considered for second-line or experimental therapy.

Part II. Multimodality treatment
To improve survival of gastric and oesophageal cancer patients after surgical treatment, 
several multimodality regimes have been introduced over the last decade. In chapter 
6, a population-based study is described with 13.041 patients. The results of this 
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study show that the use of (neo)adjuvant treatment for non-metastatic oesophageal 
and oesophagogastric junction (OGJ) cancer increased from 23% and 6% in 2000 to 
93% and 87% in 2011 respectively. For gastric cancer patients, the use of neoadjuvant 
chemotherapy (CT) with or without adjuvant CT increased from 3% in 2005 to 41% in 
2011. Adjuvant chemoradiotherapy was administered in 4% of gastric cancer patients 
in 2005 and slightly increased to 7% in 2011. In oesophageal and OGJ cancer patients, 
neoadjuvant therapy has become standard practice. In gastric cancer treatment, there is 
room for improvement as 50% of patients were not treated with (neo)adjuvant therapy. 
This might also reduce the high rate of microscopically irradical (R1) surgical resections, 
which varies between 2% and 22% in current literature. In the Netherlands, the rate of 
R1 resections in gastric cancer was 12% in 2012. An R1 resection is a well-known adverse 
prognostic factor in gastric cancer, but its impact on prognosis in gastric cancer patients 
who are treated with adjuvant CRT is unclear. In Chapter 7, a consecutive series of 110 
patients was studied, including 80 patients who had undergone an R0 resection and 30 
patients with an R1 resection followed by CRT. Survival was comparable for patients 
with an R0 or R1 resection. These results indirectly suggest a benefit of adjuvant CRT in 
R1 resected gastric cancer patients and challenge the need for a re-resection in these 
patients. To further substantiate these results, a retrospective cohort study including 
409 gastric cancer patients is described in chapter 8. In this study, the survival of 40 
gastric cancer patients who were treated with CRT after an R1 resection was compared 
to a control cohort of 369 gastric cancer patients with an R1 resection who did not 
receive CRT. Three-year overall survival was 40% for patients treated with adjuvant CRT, 
compared to 19% for patients who did not receive CRT. In a propensity-score matched, 
multivariate Cox regression analysis, adjuvant CRT was an independent prognostic factor 
for improved survival. These results suggest a survival benefit of adjuvant CRT in gastric 
cancer patients who have undergone an R1 resection. 

Part III. Genetic profiling
Over the last decade, genetic profiling of tumour samples has been one of the main 
endeavours in biomedical research. In daily clinic, tumour profiles are increasingly 
being used to optimize patient selection for different treatment modalities. Chapter 9 
describes a review of the available literature on prognostic and predictive gene expression 
profiling in oesophageal cancer. In the included studies, gene expression profiling was 
evaluated for its ability to identify subgroups with differences in outcome, predict lymph 
node metastasis and the response to neoadjuvant treatment. Results from one study 
suggest that a 4-gene signature can identify subgroups with differences in prognosis. 
Although some promising results have been published, studies aimed at developing 
predictive gene expression signatures are mostly underpowered and lack validation. One 
explanation for the scarcity of genetic profiling studies in oesophageal cancer might be 
the lack of study material. High quality of preserved tissue is considered a prerequisite 
for the generation of reliable data. The introduction of neoadjuvant treatment has 
introduced additional challenges in collecting untreated tumour tissue. In chapter 10, 
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experiences with biobanking fresh-frozen endoscopic biopsy samples of oesophageal 
adenocarcinoma are described in detail. The results show that in these biopsies, tumour 
percentages differ considerably and can be a main cause for sample loss. Furthermore, 
RNA quantity and quality differed considerably between samples and a delay before 
fresh freezing had a dramatic impact on RNA quality. The results of this study can be used 
to optimize future, large-scale biobanking projects in oesophageal cancer. Chapter 11 
describes an exploratory study including 60 pre-treatment oesophageal adenocarcinoma 
(OAC) samples, in which next-generation DNA- and RNA-sequencing is used to generate 
DNA copy-number (CN) profiles of and gene expression profiles. The results suggest that 
CN profiling of pre-treatment biopsy samples has the potential of improved patient 
stratification in patients with locally advanced OAC. Several receptor tyrosine kinases, 
but also their downstream targets are amplified in OAC, also leading to increased gene 
expression. Functional studies exploring ways to effectively target these pathways are 
warranted.
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Dit proefschrift richt zich op de multimodale behandeling, patiënt selectie en genetische 
profilering van het oesofagus- en maagcarcinoom.

Deel I Chirurgische behandeling en patiënt selectie
Het waarborgen van een hoge zorgkwaliteit is een belangrijke factor in de chirurgische 
behandeling van het maagcarcinoom. In hoofdstuk 2 worden de resultaten van een 
systematisch literatuuronderzoek over kwaliteitsindicatoren bij maagkankerchirurgie 
beschreven. Bij dit onderzoek is een set van kwaliteitsindicatoren gedefinieerd voor de 
chirurgische behandeling van het maagcarcinoom. Deze indicatoren kunnen worden 
gebruikt in klinische audits en andere initiatieven gericht op kwaliteitswaarborging. 
Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer van een studie naar de resultaten van de behandeling 
van patiënten met een intestinaal of diffuus type maagcarcinoom. In westerse landen, 
waaronder Nederland, is de incidentie van het intestinaal type maagcarcinoom gedaald, 
terwijl de incidentie van het diffuus type carcinoom stabiel is. In deze studie werd het 
diffuus type maagcarcinoom geassocieerd met een microscopisch niet-radicale (R1) 
resectie, een slechtere overleving en een hoog aantal peritoneale tumor recidieven. De 
opvallende verschillen tussen de behandelingsresultaten van het intestinale en diffuus 
type maagcarcinoom, vragen om een gedifferentieerde therapeutische benadering.
Het toenemende gebruik van neoadjuvante chemoradiotherapie (CRT) in de behandeling 
van slokdarmkanker zorgt voor nieuwe dilemma’s met betrekking tot de selectie van 
patiënten voor  chirurgische resectie. In hoofdstuk 4 wordt de waarde van positron 
emissie tomografie/computed tomografie (PET/CT) in de selectie van slokdarmkanker 
patiënten vóór slokdarmresectie geëvalueerd. Patiënten die waren gepland voor 
neoadjuvante CRT en bij wie een PET/CT vóór en na CRT was gemaakt werden bestudeerd. 
Bij 8% van de patiënten, werden interval metastasen gedetecteerd op de PET/CT na CRT. 
Een relatieve afname in de maximale ‘standard uptake value’ (SUVmax), het metabolisch 
tumor volume (MTV) en de totale laesie glycolyse (TLG), had een beperkte voorspellende 
waarde voor een pathologisch complete respons. Een relatieve daling in SUVmax, MTV 
en TLG voorspelde de aanwezigheid van een bijna-complete pathologische respons met 
een accuratesse van 70% - 73%. Deze resultaten suggereren een waarde van het uitvoeren 
van een PET/CT na neoadjuvante CRT door de detectie van interval metastasen, echter, 
de waarde in responspredictie is beperkt.
Gastro-intestinale stroma tumoren (GISTen) vormen een groep maligniteiten die vooral 
in de maag zijn gelokaliseerd. De introductie van de tyrosine kinase remmer Imatinib 
heeft de (chirurgische) behandeling van deze tumoren sterk veranderd. Hoofdstuk 5 
beschrijft een retrospectieve analyse, waarin 47 patiënten met een GIST in de maag zijn 
bestudeerd. Bij 30 patiënten die preoperatief werden behandeld met Imatinib, was de 
tumorgrootte significant verminderd. Radiologisch progressieve ziekte voorafgaand aan 
de operatie en een niet-radicale resectie, inclusief tumor spill, werd geassocieerd met 
een zeer slechte prognose. Deze resultaten suggereren dat bij patiënten met progressieve 
ziekte onder Imatinib tweedelijns of experimentele therapie moet worden overwogen.
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Deel II Multimodaliteit behandeling
Om de overleving van maag- en slokdarmkanker patiënten na chirurgische behandeling te 
verbeteren, zijn het afgelopen decennium verschillende (neo)adjuvante behandelregimes 
geïntroduceerd . In hoofdstuk 6 wordt een studie beschreven met een cohort van 13.041 
patiënten. De resultaten van deze studie tonen aan dat het gebruik van (neo)adjuvante 
behandeling bij het niet-gemetastaseerd slokdarm- en slokdarm-maagovergang 
carcinoom, is gestegen van respectievelijk 23% en 6% in 2000 tot 93% en 87% in 2011. 
Voor maagkanker patiënten steeg het gebruik van neoadjuvante chemotherapie, 
met of zonder adjuvante chemotherapie, van 3% in 2005 tot 41% in 2011. Het gebruik 
van adjuvante CRT bij maagkanker patiënten steeg van 4% in 2005 tot 7% in 2011. Bij 
patiënten met een slokdarm-maagovergang carcinoom, is neoadjuvante therapie 
standaard geworden. Bij de behandeling van maagkanker patiënten, is er ruimte voor 
verbetering aangezien 50% van de patiënten niet behandeld werd met (neo)adjuvante 
therapie. Dit kan ook het hoge percentage R1 resecties helpen verminderen, wat varieert 
tussen 2% en 22% in de huidige literatuur. In 2012 was het percentage R1 resecties bij 
maagkanker 12% in Nederland. Een R1 resectie is een ongunstige prognostische factor bij 
maagkanker, maar het effect op de prognose van maagkanker patiënten die behandeld 
worden met adjuvante CRT is niet duidelijk. In hoofdstuk 7 is een serie van 110 patiënten 
onderzocht die allen werden behandeld met adjuvante CRT. Hiervan hadden 80 patiënten 
een microscopisch complete (R0) resectie en 30 patiënten een R1 resectie ondergaan. De 
overleving was vergelijkbaar voor patiënten met een R0 of R1 resectie. Deze resultaten 
suggereren een indirect voordeel van adjuvante CRT bij maagkanker patiënten met een 
R1 resectie en stellen vraagtekens bij de noodzaak van een re-resectie bij deze patiënten. 
Om deze resultaten te ondersteunen wordt in hoofdstuk 8 een retrospectieve cohort 
studie van 409 maagkanker patiënten beschreven. In deze studie werd de overleving van 
40 maagkanker patiënten die na een R1 resectie werden behandeld met CRT, vergeleken 
met een controle cohort van 369 maagkanker patiënten die na een R1 resectie geen CRT 
ontvingen. De 3-jaars overleving was 40% voor patiënten die werden behandeld met 
adjuvante CRT, tegenover 19% voor patiënten die geen CRT ontvingen. In een multivariate 
Cox regressieanalyse (gecorrigeerd voor propensity-scores), was adjuvante CRT een 
onafhankelijk prognostische factor voor een verbeterde overleving. Deze resultaten 
suggereren een betere overleving voor maagkanker patiënten die na een R1 resectie  
werden behandeld met adjuvante CRT.

Deel III Genetische profilering
In het afgelopen decennium heeft het genetisch profileren van tumoren een enorme 
vlucht genomen. In de kliniek worden genetische profielen van tumoren steeds vaker 
gebruikt om de selectie van patiënten voor verschillende behandelingen te optimaliseren. 
Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de beschikbare studies over prognostische en 
predictieve genexpressie profielen bij het slokdarmcarcinoom. In deze studies zijn 
genexpressieprofielen geëvalueerd op hun vermogen om subgroepen te identificeren 
met een verschillende overleving, lymfeklier metastasering en respons op neoadjuvante 
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therapie. De resultaten van één van de geïncludeerde studies suggereren dat een 
4-genen profiel subgroepen kan identificeren met een verschillende prognose. Hoewel 
er veelbelovende resultaten zijn gepubliceerd, ontbreekt het in de meeste studies 
aan een adequate validatie. Een verklaring voor het gebrek aan grote gen-profilering 
studies bij het slokdarmcarcinoom is wellicht een gebrek aan studiemateriaal. Een van 
de voorwaarden voor het genereren van betrouwbare data is een hoge kwaliteit tumor 
weefsel. De introductie van neoadjuvante behandeling vormt een extra uitdaging voor het 
verzamelen van niet-behandeld tumorweefsel. In hoofdstuk 10 wordt de ervaring met 
het ‘biobanken’ van vers ingevroren, endoscopische biopten van adenocarcinomen van 
de slokdarm beschreven. Al deze biopten zijn afgenomen voor aanvang van neoadjuvante 
chemoradiatie. De resultaten laten zien dat het  tumorpercentage in deze biopten 
aanzienlijk verschilt, wat een belangrijke oorzaak is voor verlies van studiemateriaal. 
Bovendien verschilt de hoeveelheid en kwaliteit RNA tussen de biopten aanzienlijk, en 
de vertraging bij het invriezen had een negatief effect op de RNA kwaliteit. De resultaten 
van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor het optimaliseren van toekomstige 
biobank projecten. In hoofdstuk 11 wordt een exploratief onderzoek beschreven waarin 
next-generation DNA- of RNA-sequencing wordt gebruikt, om DNA copy-number en 
genexpressie profielen te genereren van 60 adenocarcinomen van de slokdarm vóór 
aanvang van de behandeling. De resultaten suggereren dat de copy-number profilering 
van endoscopische biopten potentie heeft voor een verbeterde stratificatie van patiënten 
met een adenocarcinoom van de slokdarm. Verschillende receptor tyrosine kinasen en 
hun doeleiwitten zijn geamplificeerd in adenocarcinomen van de slokdarm, wat leidt tot 
een verhoogde genexpressie. Functionele studies gericht op deze signaalpaden zijn een 
volgende stap in de zoektocht naar effectieve behandelingen voor patiënten met een 
slokdarmcarcinoom. 
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Veel mensen hebben op veel verschillende manieren bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit proefschrift. Ik ben allen veel dank verschuldigd, en een paar mensen in het 
bijzonder. Allereerst gaat mijn dank uit naar de patiënten, die onbaatzuchtig deel hebben 
genomen aan de verschillende studies. Zij vormen daarmee de basis van dit proefschrift. 

Geachte copromotor, beste Johanna. 
Als een promotietijd een reis is, ben jij het vervoersmiddel, de richtingsborden, de ‘local’ 
die je de goede kant op stuurt als je tóch de weg kwijt bent, en het windje in de rug. Met als 
basis een project wat ons beiden aan het hart gaat, liet je me mijn eigen ideeën uitwerken, 
waarbij je me waar nodig bijstuurde. Zelfs bij mijn grootste onderzoeksdwalingen, gaven 
onze donderdagmiddag besprekingen weer richting. Hoe jij klinisch werk combineert 
met onderzoek, werkgroepen, commissies, het runnen van een marathon én een gezin 
weet ik niet. Ik weet wel dat je alles vol overgave doet en daar heb ik erg veel bewondering 
voor. Ik hoop dat ik in de toekomst ook in de kliniek met je mag samenwerken en van je 
mag leren. Je bent een grote inspiratie!

Geachte promotor, beste Emiel.
Altijd geïnteresseerd en scherp, ondanks dat het onderwerp van dit proefschrift niet 
jouw primaire aandachtsgebied is. Dank voor de motiverende voortgangsgesprekken en 
kritische beoordeling van mijn proefschrift.

Geachte leden van de promotiecommissie. 
Dank voor uw bereidheid mijn proefschrift te beoordelen. Dr. K.J. Neelis, dank dat u op 
zo’n korte termijn als gastopponent kan optreden. Ik kijk uit naar onze aanstaande
discussie.

Veel dank gaat uit naar de heer en mevrouw Vrolijk, zonder wiens financiële steun het 
onderzoek in dit proefschrift niet mogelijk was geweest. 

Mijn dank gaat uit naar alle medeauteurs en onderzoekers van de verschillende artikelen 
en projecten. Onderzoek doen is een team-effort bij uitstek. De discussies en de 
daaruit voortvloeiende ideeën zijn voor mij de meest inspirerende momenten van mijn 
promotietijd geweest. In het bijzonder:

Mede maagonderzoekers Johan Dikken en Anouk Trip.
Johan, onze systematic review was een mooie start voor mij als beginnende onderzoeker. 
Ik baal nog steeds dat we de 200 referenties niet gehaald hebben. 
Anouk, we hebben een paar prachtige artikelen geschreven. Ik kijk uit naar jouw boekje!

dr. A Cats en dr. H Boot. 
Beste Annemieke en Henk, jullie bijdrage is voor veel van de artikelen in dit proefschrift 
van onschatbare waarde geweest. Ik hoop in de toekomst nog vaak met jullie te kunnen 
samenwerken.
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dr. E.P.M. Jansen en prof. dr. M. Verheij. 
Beste Edwin, de door jou uitgevoerde studies hebben een belangrijke basis gevormd voor 
enkele hoofdstukken van mijn proefschrift. Jij, samen met Marcel hebben me overtuigd 
dat radiotherapie, naast chirurgie, onmisbaar is in de behandeling van slokdarm- en 
maagkanker. 

dr. O. Balague Ponz en dr. M.L.F. van Velthuysen. 
Beste Olga en Loes, dank voor het beoordelen van honderden coupes. Het was voor mij 
altijd een spannend moment als jullie mijn gesneden biopten gingen ‘scoren’, waarbij ik 
altijd hoopte op een goedkeurend gemompel vanachter de microscoop.  

dr. M.E. van Leerdam. 
Beste Monique, dank voor jouw betrokkenheid bij het aanleggen van een mooie 
slokdarm- en binnenkort ook maagcarcinoom ‘biobank’.

Medewerkers van de Core Facility Molecular Pathology and Biobanking en de Deep 
Sequencing Facility, dank dat jullie het geduld hebben gehad mij te ondersteunen bij 
mijn laboratorium werkzaamheden. De korte lijnen tussen kliniek en lab is het AVL op 
zijn best!

Sophie, dank voor het prachtige ontwerp van dit proefschrift, je flexibiliteit en je snelle 
actie op het moment waarop dat hard nodig was. 

Mede-onderzoekers, lieve collega’s.
Drie-hoog achter krijgt een nieuwe betekenis in het O-gebouw. Het is zeker de hipste plek 
in het AVL, mede door zijn industriële look, soepele tunes en altijd aanwezige filterkoffie. 
Drie jaar onderzoek zijn voorbij gevlogen. Lees stelling nummer 9 en weet dat jullie een 
onmisbaar en fantastisch onderdeel vormden van deze journey. Dank!

Collega’s van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.
Dank voor een prachtig eerste opleidingsjaar! Ik had geen betere plek kunnen treffen om 
weer in de kliniek aan de slag te gaan.  

Tough Guys Don’t Dance. 
Dank voor het verzorgen van de soundtrack van mijn promotie.

Mijn vrienden.
Uit Wageningen en Amsterdam. Via studie, roeivereniging en vele andere omwegen. 
Dank dat jullie mijn leven zo leuk maken. 
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Mijn paranimfen.
Thomas Mosk. Ondernemer, ontdekker, Trüffelschwein. 
Er zijn weinig mensen die mijn leven de afgelopen jaren zoveel kleur hebben gegeven als 
jij. Jouw energie is eindeloos, net als je interesse in de levens van de mensen om je heen. 
“Ik ben zo blij dat ik deze tijd van mijn leven met jou heb mogen delen.’’  
Berend Schols. Levensgenieter, trouwe vriend.
Hoewel ik het stiekem jammer vind dat we nooit met elkaar op de OK zullen staan, heb 
ik veel bewondering voor jouw keuze voor een nieuwe carrière. Het is tekenend voor de 
onbevreesde manier waarop jij het levensgeluk najaagt. Naast dat ik nu al oneindig veel 
plezier met je hebt beleefd, heb ik ook verschrikkelijk veel van je geleerd. 

Lieve Papa en Mieke. 
Ik ben ongelooflijk blij dat jullie elkaar gevonden hebben. Altijd als ik langs kom voel ik 
de warmte en het plezier en dat maakt me intens gelukkig. 
Papa, het is zo fijn om jouw interesse, adviezen en grappen om de hoek te hebben. De 
appel valt niet ver van de boom, en daar ben ik blij om.  

Anna, lieve zus.
Steeds meer zie ik hoeveel wij op elkaar lijken, hoewel je me regelmatig blijft verbazen 
door bijvoorbeeld lachend uit een vliegtuig te springen. Ik heb zo veel bewondering voor 
de onderzoekslijn waar jij aan werkt en ik denk dat niemand dit beter kan dan jij. 

Lieve Mama.
Je was zo trots geweest, zoals altijd. Dank je voor alles. 

Mariëlle, allerliefste.
You know I dreamed about you
For 29 years
Before I saw you
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Jurriën Stiekema was born on the 22nd of April in Wageningen, the Netherlands. 
He graduated from secondary education at the Scholengemeenschap Pantarijn in 
Wageningen in 2002 and continued with medical school at the University of Amsterdam. 
He was an active member of the student rowing club A.S.R. Nereus, both as a competitive 
rower and coach. In 2009, he graduated from medical school after surgical internships at 
the Onandjokwe Lutheran Hospital in Namibia and the Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in 
Amsterdam.  
After his graduation, he continued in the Sint Lucas Andreas Ziekenhuis as a surgical 
resident under the supervision of dr. E.Ph. Steller. In 2010, he started as a research 
physician at the surgical department of the Netherlands Cancer Institute – Antoni 
van Leeuwenhoek. Under the supervision of dr. J.W. van Sandick and prof. dr. E.T.J. 
Rutgers, he worked on multiple studies on improving the multimodality treatment of 
oesophagogastric cancer. 
As of the 1st of January 2014, he started his specialisation in general surgery at the 
Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk and the VU medical centre in Amsterdam under the 
supervision of dr. H.A. Cense and dr. D.L. van der Peet. 


