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SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 omvat een algemene introductie en beschrijft het doel en de hoofdlijnen 
van dit proefschrift. Onze doelstellingen waren drievoudig: het evalueren van 
behandelstrategieën voor ovariumcarcinoom die momenteel worden uitgevoerd in de 
dagelijkse praktijk, het ontwikkelen van modellen om behandel- en nabehandelstrategieën 
te koppelen aan individuele patiënt karakteristieken, en om de beste diagnostische 
strategie te identificeren voor verschillende soorten van ovariumcarcinoom zodat een 
optimale behandeling plaats kan vinden.

Het onderzoek in het eerste deel (Deel I) van dit proefschrift richtte zich op het verbeteren 
van de primaire en adjuvante behandeling van patiënten met een granulosaceltumor 
(GCT) van het ovarium.  

In Hoofdstuk 2 hebben we de indicatie voor een hysterectomie in patiënten met een 
nieuw gediagnostiseerde GCT geëvalueerd, middels het vaststellen van de incidentie 
van endometrium afwijkingen ten tijde van de diagnose en in de follow-up. We hebben 
een grote cohort studie uitgevoerd in de Nederlandse bevolking. In totaal includeerden 
we 1031 patiënten die geregistreerd waren met een GCT in de PALGA database, een 
Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, tussen 1991 en 2012. 
De geschatte incidentie van GCT in Nederland was 0.61 per 100.000 vrouwen per 
jaar. In 58 patiënten (5.9%) werd er een endometriumcarcinoom gevonden en in 251 
patiënten (25.5%) werd endometriumhyperplasie gevonden ten tijde van de diagnose 
van GCT. Lange termijn follow-up van 490 patiënten (47.5%) zonder een hysterectomie 
als onderdeel van hun primaire behandeling toonde dat endometriumcarcinoom 
aanwezig was in 2 patiënten (0.4%) en endometriumhyperplasie in 8 patiënten (1.6%). 
We concludeerden dat het risico op endometrium afwijkingen in een behouden uterus 
na adnectomie erg laag is bij GCT. Derhalve lijkt een hysterectomie in de behandeling 
van GCT bij patiënten met een normaal endometrium ten tijde van de diagnose niet 
gerechtvaardigd.

In Hoofdstuk 3 hebben we een prognostisch model ontwikkeld en intern gevalideerd 
om recidief vrije overleving te voorspellen na primaire behandeling van patiënten met 
een adult type GCT van het ovarium. We identificeerden 127 patiënten met een GCT 
die waren behandeld binnen het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam 
(CGOA), tussen 1962 en 2013. We gebruikten een Cox proportional hazards model om 
univariabele en multivariabele analyses uit te voeren. Met backward stepwise selectie 
stelden we de combinatie van predictoren vast die het beste de recidief vrije overleving 
voorspelden. Een model met het klinische stadium, de Body Mass Index (BMI), de 
diameter van de tumor en de mitotische index van de tumor voorspelde het beste de 
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recidief vrije overleving, met een c-statistiek van 0.73 (95% CI 0.66-0.80) en nauwkeurige 
kalibratie. We introduceerden een nomogram dat de klinische toepasbaarheid van het 
model faciliteert. 

Hoofdstuk 4 evalueerde de effectiviteit van chemotherapie wat betreft respons in 
de behandeling van GCT. We includeerden 27 chemotherapie-naïeve patiënten in 3 
verwijzingsziekenhuizen die waren behandeld met chemotherapie voor een resttumor 
of voor een inoperabel recidief GCT tussen 1968 en 2011. Achttien patiënten waren niet 
evalueerbaar vanwege de volgende redenen: geen meetbare ziekte, geen beeldvorming 
verricht voor en/of na chemotherapie. Het responspercentage van de 9 evalueerbare 
patiënten was 22% (95% CI 0-49%). Eén patiënt had een complete respons en één patiënt 
had een partiële respons. Alle andere patiënten hadden stabiele ziekte (spreiding, 2-50 
maanden). Ons literatuuronderzoek toonde een reponspercentage van 50% (95% CI 44-
57%) in 15 studies die 224 patiënten beschreven met chemotherapie voor meetbare 
ziekte. Echter, in de meerderheid van de gepubliceerde series werden geen strikte 
criteria voor respons toegepast. 

In Hoofdstuk 5 is de bestaande literatuur tot januari 2014 over hormonale behandeling 
bij patiënten met een ovariële GCT systematisch beoordeeld. Studies die de respons 
op hormoontherapie evalueerden bij patiënten met een GCT werden geïncludeerd. 
Het beschikbare bewijs was beperkt tot prospectieve en retrospectieve case series 
en case reports. In totaal werden 19 studies gevonden met 31 geschikte patiënten, 
die 38 evalueerbare hormonale behandelingen kregen. Het gepoolde objectieve 
responspercentage van hormoontherapie was 71.0% (95% CI 52-85%); complete respons 
in 8 van de 31 patiënten (25.8%) en een partiële respons in 14 patiënten (45.2%). 
Mediane progressie vrije overleving na hormoontherapie was 18 maanden (spreiding, 
0-60 maanden). Verschillende responspercentages werden gezien bij verschillende 
soorten hormoontherapieën. We vonden dat aromataseremmers het meest leidden tot 
een respons in patiënten met een GCT, in 5 een complete respons en in 4 een partiële 
respons, met een objectief responspercentage van 100%. We konden geen gefundeerde 
aanbevelingen doen, in verband met het gebrek aan grote series of prospectieve studies. 
Het was noodzakelijk om het responspercentage vast te stellen van hormoontherapie 
in een groter cohort van patiënten met een GCT in plaats van alleen op basis van case 
series en case reports. Om die reden geeft Hoofdstuk 6 een evaluatie van respons op 
hormoontherapie in een serie van opeenvolgende patiënten die zijn behandeld in het 
Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam. In deze studie rapporteerden 
we de resultaten van 22 patiënten die meetbare ziekte hadden bij het begin van hun 
behandeling. Eén patiënt (4.5%) had een complete en 3 patiënten (14%) hadden een 
partiële respons, zodoende was het gepoolde objectieve responspercentage 18% (95% 
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CI 6-41%). De toegediende hormoontherapieën voor de patiënten met een respons 
waren megestrolacetaat (2 patiënten), medroxyprogesteronacetaat en tamoxifen. De 
mediane progressie vrije overleving na hormoontherapie was 10 maanden (spreiding, 
2-53 maanden).

Hoofdstuk 7 beschreef de te verkiezen diagnostische strategie voor GCT in de huidige 
praktijk. We combineerden een histopathologische beoordeling door specialistische 
gynecopathologen met immunohistochemie voor verschillende markers en FOXL2 
mutatie status. We verzamelden 79 monsters van primaire tumoren van 127 patiënten 
die initieel waren gediagnosticeerd met een adult type GCT. We verzamelden 
clinicopathologische karakteristieken, reviseerden histomorfologische kenmerken zoals 
de mitotische index van de tumor en voerden immunohistochemische kleuringen uit op 
deze monsters. Bovendien evalueerden we de aanwezigheid van een FOXL2 mutatie, die 
beoordeeld kon worden in 77/79 samples (97%). De originele diagnose werd herzien 
in 15 van de 77 samples (19%) nadat histomorfologie, immunohistochemie en FOXL2 
mutatie status werden gecombineerd. Zestig van de 62 (97%) bevestigde adult type 
GCT hadden een FOXL2 mutatie, terwijl geen van de tumoren met een gereviseerde 
andere diagnose dit hadden. We concludeerden dat het stellen van de diagnose GCT 
nog steeds een uitdaging is, en dat de diagnose alleen kan worden bevestigd na grondige 
histopathologische beoordeling in combinatie met immunohistochemie en moleculaire 
beoordeling voor FOXL2 mutatie status.

Het tweede deel (Deel II) van dit proefschrift richtte zich op het verbeteren van de 
behandeling van epitheliaal ovariumcarcinoom; primaire debulking chirurgie gevolgd 
door chemotherapie versus neoadjuvante chemotherapie gevolgd door interval 
debulking chirurgie en postoperatieve chemotherapie.

In Hoofdstuk 8 beschreven we welke patiënten met een gevorderd ovariumcarcinoom 
het meest profiteren van de verschillende behandelstrategieën. We voerden een 
verkennende analyse uit van de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling 
van kanker (EORTC) 55971 gerandomiseerde studie, waarin 670 patiënten willekeurig 
werden toegewezen aan primaire chirurgie of neoadjuvante chemotherapie. Door 
middel van Subpopulation Treatment Effect Pattern Plots (STEPP), onderzochten we 
of biomarkers, die bestonden uit karakteristieken van patiënten met een gevorderd 
ovariumcarcinoom, konden helpen in het identificeren van subgroepen van patiënten die 
meer baat konden hebben bij één van de behandelstrategieën. Voor de vijfjaarsoverleving 
waren de afmeting van de grootste gemetastaseerde tumor en het klinische stadium 
significant geassocieerd met de grootte van het voordeel van een behandeling (p voor 
interactie: 0.008 en 0.016, respectievelijk). Alhoewel de overleving vergelijkbaar was 
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na primaire chirurgie en neoadjuvante chemotherapie in de totale groep van patiënten 
in de gerandomiseerde studie, vonden wij in onze verkennende analyse dat patiënten 
met een stadium IIIC gemetastaseerde tumor tot 45 mm meer baat hadden bij primaire 
chirurgie terwijl patiënten met een stadium IV gemetastaseerde tumor van meer dan 45 
mm meer voordeel hadden van neoadjuvante chemotherapie wat betreft overleving. 
Beide behandelopties leidden tot een vergelijkbare overleving voor patiënten die niet 
voldeden aan deze criteria.

Tenslotte presenteerden we in Hoofdstuk 9 de motivatie voor en het ontwerp van onze 
studie ´Laparoscopie om het resultaat van primaire debulking chirurgie te voorspellen 
in gevorderde OvariumCarcinoom patiënten´; de LapOvCa studie. Het doel van deze 
studie is om te beoordelen of het toevoegen van een laparoscopie aan de diagnostische 
work-up van patiënten die worden verdacht van ovariumcarcinoom een niet geslaagde 
primaire debulking chirurgie kan voorkomen. De studie betreft een multicenter 
gerandomiseerde studie, waaraan alle gynecologische oncologische centra in Nederland 
en hun aangesloten ziekenhuizen meedoen. Geschikte patiënten, gepland voor primaire 
debulking chirurgie na conventionele stagering, worden gerandomiseerd tussen direct 
primaire debulking chirurgie of een aanvullende diagnostische laparoscopie. Primaire 
debulking chirurgie of neoadjuvante chemotherapie volgt, afhankelijk van het resultaat 
van de laparoscopie. Uiteindelijk is de primaire uitkomstmaat de verhouding van het 
aantal nutteloze primaire debulking operaties in de groep van patiënten die primaire 
debulking chirurgie kregen versus de groep van patiënten die een aanvullende 
laparoscopie ondergingen. Alhoewel de diagnostische laparoscopie om patiënten te 
selecteren voor primaire debulking of neoadjuvante chemotherapie in veel landen al 
geïmplementeerd is, zullen we de resultaten van deze multicenter gerandomiseerde 
studie af moeten wachten om bewijs te verkrijgen over de effectiviteit ervan.
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ALGEMENE DISCUSSIE

Terwijl het sterftecijfer voor andere kankersoorten bij vrouwen – zoals borstkanker – 
afgelopen jaren enorm is gedaald, is het sterftecijfer voor ovariumcarcinoom al meer 
dan 50 jaar gelijk gebleven. De geschatte incidentie in de Verenigde Staten alleen al 
was 21.980 in 2014, waarvan naar schatting 14.270 in hetzelfde jaar zouden overlijden 
aan de ziekte.1 Deze aantallen geven aan hoe belangrijk het is om het resultaat van de 
behandeling van ovariumcarcinoom patiënten te verbeteren, en daarom moet kwalitatief 
goed onderzoek een prioriteit blijven. 

Hieronder bespreken we de voornaamste uitkomsten van dit proefschrift en de implicaties 
ervan voor de klinische praktijk en toekomstig onderzoek naar het ovariumcarcinoom. 
Deze discussie volgt de hoofdlijnen van dit proefschrift op basis van de twee verschillende 
delen.

Granulosaceltumoren

Evaluatie van aspecten van behandelstrategieën die worden toegepast in de dagelijkse praktijk
Evidence-based geneeskunde, gedefinieerd door Guyatt in 1992 als ´de integratie van 
individuele klinische expertise met de best beschikbare externe bewijzen uit systematisch 
onderzoek´, wordt beschouwd als één van de hoekstenen van de besluitvorming in de 
huidige klinische geneeskunde.2 Ideaal gezien is bewijs afgeleid uit studies van hoge 
kwaliteit. Echter vanwege de zeldzaamheid van granulosaceltumoren (GCT) ontbreekt 
bewijs verkregen van, bijvoorbeeld, gerandomiseerde gecontroleerde studies en grote 
cohort studies. Om die reden is de optimale behandeling nog steeds onduidelijk.

De primaire behandeling van een GCT is niet eenduidig. De International European 
Society for Medical Oncology (ESMO) richtlijnen beschrijven de primaire chirurgische 
behandeling die de voorkeur heeft. De vereniging raadt conservatieve chirurgie aan met 
unilaterale adnectomie voor jonge vrouwen, en abdominale hysterectomie en bilaterale 
adnectomie met chirurgische stagering voor postmenopauzale vrouwen, patiënten 
met een gevorderd stadium van de ziekte en met betrokkenheid van beide ovaria.3 In 
tegenstelling tot deze aanbeveling raden Nederlandse richtlijnen chirurgische resectie 
van alleen de tumor zelf aan.4

Er is een verband tussen GCT en de ontwikkeling van endometriumhyperplasie en 
-kanker, waarvan wordt gedacht dat de oorzaak ligt in de langdurige blootstelling van het 
endometrium aan oestradiol dat is geproduceerd door de tumor. We hebben het aantal 
endometriumcarcinomen in een groep met en zonder verwijdering van de uterus in GCT 
patiënten geëvalueerd en concludeerden dat het risico op endometrium afwijkingen in 
een behouden uterus na adnectomie voor GCT erg laag is.5 We oordeelden dat evaluatie 
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van het endometrium, door middel van een echo of een histologisch onderzoek, 
routinematig zou moeten worden verricht ten tijde van de diagnose van GCT, omdat 
endometrium afwijkingen frequent worden gezien. Echter, als er geen endometrium 
afwijkingen worden gevonden ten tijde van de diagnose van GCT, lijkt een hysterectomie, 
anders dan is voorgeschreven in de richtlijnen, niet gerechtvaardigd.

Tot op heden is er geen standaard adjuvante behandeling voor gevorderd primair of een 
recidief ziekte vastgelegd. Chemotherapie in de behandeling van GCT is al sinds tientallen 
jaren het onderwerp van debat.6 Meestal wordt platinum-gebaseerde chemotherapie 
voorgeschreven.7 Ondanks dat vele studies na chemotherapie gunstige resultaten 
claimden, vonden wij dat het slecht gerapporteerd was, met responspercentages die 
niet gemeten waren volgens strikte richtlijnen.8 We veronderstellen dat de oorzaak van 
de geobserveerde lage respons voor deze behandeling in onze studie, vergeleken met 
andere studies, door een te optimistische rapportering van anderen komt. Wij hebben, 
in tegenstelling tot anderen, goed gedefinieerde en objectieve respons criteria gebruikt. 
Bovendien, omdat we 6 chemotherapie gerelateerde sterfgevallen hadden in 164 
patiënten (3.7%), geloven we dat het geven van deze behandeling een weloverwogen 
besluit moet zijn, waarbij het gunstige effect tegen de mogelijke bijwerkingen wordt 
afgewogen. 

Er is een behoefte aan minder toxische en meer effectieve behandelmethoden. Omdat 
GCT over het algemeen hormoon receptoren bezitten,9 is er een reden voor het gebruik 
van hormoontherapie. Echter vonden we dat de klinische ervaring met deze benadering 
erg beperkt was. Hoewel onze systematische review veelbelovende resultaten liet zien, 
met een objectief responspercentage van 71.0%, moeten deze resultaten voorzichtig 
worden geïnterpreteerd, gezien de beperkingen van onze studie zoals het gebrek aan 
grote series en prospectieve studies.10 Helaas konden we deze aanzienlijke effectiviteit 
in een relatieve grote serie van opeenvolgende GCT patiënten, die waren behandeld met 
hormoontherapie binnen het Centrum voor Gynaecologische Oncologie Amsterdam, 
niet bevestigen.11 We vonden een responspercentage van slechts 18% terwijl andere 
case series een responspercentage beschreven tot 100%.12 Het moet worden opgemerkt 
dat de geïncludeerde studies in onze systematisch review alsook onze retrospectieve 
vergelijking waren onderworpen aan selectiebias en andere confounders. Niettemin 
heeft hormoontherapie naar onze mening nog steeds potentieel als een meer 
aantrekkelijke behandelmethode dan chemotherapie en radiotherapie, gezien de  betere 
verdraagbaarheid en de mogelijkheid van toediening voor langere tijd met relatief weinig 
cumulatieve toxiciteit. Het moet niet worden uitgesloten als potentiele behandeloptie tot 
verdere studies ineffectiviteit hebben laten zien, aangezien onderzoeksgroepen overal 
ter wereld doorgaan met het publiceren van case reports met gunstige uitkomsten.13 
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Dit heeft in het bijzonder betrekking op aromataseremmers, omdat gemuteerd FOXL2 
direct bindt aan het aromatase gen en het activeert.14 Aromataseremmers remmen de 
werking van het enzyme aromatase, dat androgeen in oestrogeen omzet door middel 
van een proces genaamd aromatisatie. Bijna alle adult type GCT hebben een somatische 
mutatie in het FOXL2 gen. Het codeert voor een transcriptie factor die kritiek is voor de 
ontwikkeling van een GCT.15  

Toegesneden behandel- en nabehandelstrategieën aan individuele patiënt karakteristieken
We beschrijven het eerste prognostische model dat de recidief vrije overleving in 
individuele patiënten met een adult type GCT voorspelt.16 Dit model was nodig omdat 
anderen zelfs in vroeg-stadium GCT levenslange follow-up hebben gesuggereerd, 
vanwege de capaciteit om te recidiveren na vele jaren.17 Een frequentere en levenslange 
follow-up zou kunnen leiden tot een lagere kans op een niet te receseren tumor recidief. 
Echter, als ons model een kans zou laten zien van bijvoorbeeld 85% op een recidief vrije 
overleving van 10 jaar in een bepaalde patiënt, rijst de vraag of levenslange follow-up een 
absolute vereiste is en in welke frequentie. De ontwikkeling en interne validatie van ons 
prognostisch model is een belangrijke volgende stap naar individuele risico inschatting 
voor recidief vrije overleving in GCT patiënten. Ons model is gebruiksvriendelijk en kan 
het informeren van patiënten over het beloop van hun ziekte en beslissingen over het 
follow-up beleid vergemakkelijken. Echter, externe validatie studies en impact studies 
zijn essentieel voordat het model kan worden toegepast in de praktijk.18, 19

Identificatie van de beste diagnostische strategie zodat een optimale behandeling plaats 
kan vinden
De diagnostische work-up van GCT blijft uitdagend. Histopathologische analyse, bij 
voorkeur door een gynecopathologisch expert, is essentieel voor een nauwkeurige 
evaluatie. Echter vonden we dat analyse van Haematoxyline en Eosine gekleurde coupes 
op zichzelf niet voldoende was om definitieve conclusies te trekken met betrekking tot 
de juiste diagnose. De onlangs ontdekte FOXL2 mutatie kan helpen in de diagnose van 
GCT. Histomorfologie zou gecombineerd moeten worden met immunohistochemie voor 
verschillende markers en moleculaire evaluatie voor de FOXL2 mutatie. Aangezien een 
juiste classificatie van de tumor mogelijk behandelstrategieën beïnvloedt, suggereren 
we dat FOXL2 mutatie analyse geïntegreerd zou moeten worden in de diagnostische 
pathologische evaluatie in de kliniek.20
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Epitheliaal ovariumcarcinoom

Toegesneden behandel-  en nabehandelstrategieën aan individuele patiënt karakteristieken
Joe Vincent Meigs, een Amerikaanse gynaecoloog (1892 - 1963), was de eerste die 
een ovariële tumor debulking beschreef in 1934.21 In de afwezigheid van effectieve 
postoperatieve therapie werd het concept nog niet geaccepteerd. Het eerste bewijs van 
een sterk single-agent antitumor effect van chemotherapie was in 1974 bij testis- en 
ovariumcarcinomen.22, 23 Pas toen deze platinum medicijnen op de markt kwamen voor 
de oncologie, werd de waarde van debulking chirurgie bekend. In 1975 liet Griffiths een 
omgekeerde relatie zien tussen tumor diameter van het residu en overleving van de 
patient.24 Debulking chirurgie gevolgd door chemotherapie werd de behandeling van 
eerste keus nadat meerdere studies deze relatie bevestigden.25, 26

Momenteel is er een debat gaande of primaire debulking chirurgie gevolgd door 
chemotherapie of neoadjuvante chemotherapie gevolgd door interval debulking 
chirurgie en postoperatieve chemotherapie de standaard behandeling zou moeten zijn. 
Een gerandomiseerde EORTC studie door Vergote et al. toonde geen verschil in algehele 
overleving.27 Niettemin suggereren we, omdat we vonden dat door middel van het 
selecteren van patiënten voor specifieke behandelstrategieën ze meer baat hebben wat 
betreft overleving, dat subgroepen van patiënten verschillend behandeld zouden moeten 
worden, ofwel met primaire debulking ofwel met neoadjuvante chemotherapie.28 We 
speculeren dat mogelijk andere testen, zoals een diagnostische laparoscopie, zouden 
kunnen helpen in het selecteren van patiënten voor ofwel primaire debulking chirurgie 
ofwel neoadjuvante chemotherapie. We geloven dat de huidige studie een voorbeeld is 
van een paradigmaverschuiving naar een meer individuele toegesneden behandeling bij 
ovariumcarcinoom.

Identificatie van de beste diagnostische strategie zodat een optimale behandeling plaats 
kan vinden
Computer tomografie scans worden gebruikt om de klinische behandeling van patiënten 
met epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC) te dirigeren. Echter is de nauwkeurigheid hiervan 
om vast te stellen welke behandelstrategie toe te passen, chirurgische cytoreductie 
of neoadjuvante chemotherapie, onvoldoende en moet deze voorzichtig worden 
gebruikt.29, 30 Om te zorgen dat patiënten met een EOC een optimale behandeling krijgen 
is selectie van patiënten vereist. Een lopende gerandomiseerde studie, die onderzoekt 
of het toevoegen van een laparoscopie aan de diagnostische work-up van patiënten die 
worden verdacht van ovariumcarcinoom mislukte primaire debulkingen kan voorkomen, 
zal met definitieve antwoorden komen.31
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Implicaties voor de klinische praktijk en toekomstig onderzoek

In dit proefschrift werden verschillende behandelstrategieën onderzocht, gericht op het 
verbeteren van de uitkomsten van ovariumcarcinoom patiënten, specifiek voor GCT en 
EOC. Globaal hebben we:

1. aspecten van behandelstrategieën geëvalueerd die worden toegepast in de 
dagelijkse praktijk;

2. modellen ontwikkeld om behandel- en nabehandelstrategieën te koppelen aan 
individuele patiënt karakteristieken;

3. gepoogd de beste diagnostische strategie te identificeren voor verschillende soorten 
ovariumcarcinoom zodat een optimale behandeling plaats kan vinden.

De effectiviteit van ongeveer 50% van alle interventies in de geneeskunde is 
onbekend.32 Dit omvat onder andere verschillende toegediende behandelstrategieën 
in de behandeling van GCT. Met het uitvoeren van studies die chirurgische, 
chemotherapeutische en hormonale behandelingen van GCT evalueren, beoogden we 
om beter geïnformeerd te worden over de effectiviteit van deze behandelmethoden. 
Echter, zoals met veel studies, gaven ze antwoorden op de vragen die gesteld werden, 
maar resulteerden zij eveneens in nieuwe vragen. Bijvoorbeeld; als hysterectomie - in 
de afwezigheid van endometriumafwijkingen - niet nodig is in de initiële behandeling 
van GCT, is het behoud van het contralaterale ovarium gelegitimeerd? Rechtvaardigt een 
objectief responspercentage van 22% de toxische bijwerkingen van chemotherapie? Of 
is hormoontherapie, alhoewel we de gunstige resultaten van onze systematische review 
niet konden bevestigen, nog steeds een betere behandeloptie voor patiënten met een 
gevorderd of recidief GCT van het ovarium?

Recentelijk is een Cochrane review over de effectiviteit van verschillende 
behandelmethoden voor adult type GCT gepubliceerd. Gurumurthy et al. concludeerden 
dat ze geen overtuigende conclusies konden trekken met betrekking tot de effectiviteit 
en veiligheid van verschillende chirurgische methoden en benaderingen, alsook niet van 
adjuvante chemotherapie of radiotherapie, in verband met het beperkte beschikbare 
bewijs.33

Helaas is het in dit proefschrift geleverde bewijs ook onvoldoende om overtuigende 
aanbevelingen te doen met betrekking tot de te verkiezen behandelstrategie voor 
patiënten met een GCT. Met betrekking tot de primaire behandeling bevelen we 
altijd endometrium evaluatie aan voor iedere chirurgische benadering. Uit onze data 
lijkt het gerechtvaardigd om de uterus te behouden, afhankelijk van klachten van 
onregelmatig vaginaal bloedverlies en endometriumafwijkingen. Betreffende het 
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chemotherapeutische beleid adviseren we om gerandomiseerde gecontroleerde studies 
op te zetten. Thans voert de Gynecologic Oncology Group een gerandomiseerde fase II 
studie uit van bleomycine, etoposide en cisplatin (BEP) versus de combinatie van paclitaxel 
en carboplatin voor patiënten met nieuwe gediagnosticeerde en chemotherapie-
naïeve recidieven van gemetastaseerde sex cord-stromale tumoren van het ovarium.34 
Deze studie richt zich op een belangrijk probleem en zou naar onze mening gevolgd 
moeten worden door een studie die deze behandelmethode vergelijkt met een andere, 
bijvoorbeeld hormoontherapie. De effectiviteit van laatstgenoemde methode wordt 
momenteel ook bestudeerd. De PARAGON studie, een internationale fase II studie, 
onderzoekt het effect van aromataseremmers in vrouwen met potentieel hormoon-
gevoelige recidieven of gemetastaseerde ER en/of PR positieve gynaecologische 
kankers waaronder GCT, met de clinical benefit rate als primaire uitkomstmaat.35 Als de 
effectiviteit van hormoontherapie aangetoond wordt, is het de moeite waard om het te 
vergelijken met chemotherapie.

Een aantal fase II studies die momenteel lopen in GCT of sex cord-stromale tumoren;

• Ketokonazole, een antischimmel medicijn, is een remmer van het enzym cytochroom 
p17 (CYP17). Het FOXL2 eiwit zorgt fysiologisch voor minder cytochrome P17. De 
motivering van deze studie, die ketoconazole als potentiele behandeling voor GCT 
gebruikt, is gebaseerd op dysregulatie dat FOXL2 mutaties resulteren in de expressie 
van CYP17. Dit proces zou betrokken kunnen zijn in de ontwikkeling en progressie 
van GCT.36, 37

• Een andere kleine studie beoordeelt de werkzaamheid van orteronel, een 
antiandrogeen, in GCT.38

• Twee studies evalueren het gebruik van bevacizumab in de behandeling van 
ovariele sex cord-stromale tumoren.39, 40 Bevacizumab is een angiogeneseremmer 
die momenteel wordt toegediend in verschillende andere types van kanker, zoals 
colorectale en longkanker.41, 42

De rol van nieuwe therapieën zal duidelijk worden als de resultaten van toekomstige 
studies in stromale ovariumcarcinomen bekend zullen zijn. Echter, aanvullende grotere, 
prospectieve, gerandomiseerde klinische studies zijn nodig. Vanwege de zeldzaamheid 
van de ziekte kunnen deze studies alleen worden voltooid door middel van samenwerking. 
Internationale samenwerking zal onderzoek efficiënter maken vanwege een snellere 
patiënt inclusie, en zal vervolgens de algehele studiekosten verlagen. Bovendien zal de 
onderzoeksvraag sneller beantwoord kunnen worden. Naar onze mening is dit de enige 
manier om tot definitieve antwoorden te kunnen komen in de behandeling van GCT.
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Ondanks uitgebreid wereldwijd onderzoek is de optimale behandelstrategie voor EOC 
nog steeds geen uitgemaakte zaak. Ons model impliceert een verdeling van patiënten 
om behandeld te worden met ofwel primaire debulking chirurgie ofwel neoadjuvante 
chemotherapie. Echter, zoals met elk model, is externe validatie nodig voordat het 
geïmplementeerd kan worden in de klinische praktijk. Om die reden zullen studies, zoals 
de recentelijk gepresenteerde Chemotherapy OR Upfront Surgery (CHORUS) studie, 
geanalyseerd moeten worden op een vergelijkbare manier, om vast te stellen of we onze 
resultaten kunnen repliceren.43

De resultaten van de LapOvCa studie zullen van groot belang zijn voor de identificatie van 
de beste diagnostische strategie voor EOC patiënten. De studie is momenteel in de laatste 
fase van het includeren van patiënten, en de definitieve resultaten worden verwacht 
in 2015. Laparoscopie zal ofwel ineffectief blijken om te voorspellen welke patiënten 
voordeel zullen hebben van primaire debulking chirurgie en welke van neoadjuvante 
chemotherapie en intervaldebulking - terwijl het al geïmplementeerd was in vele landen 
- of het zal effectief blijken. Veronderstellende dat laparoscopie effectief zal blijken in de 
diagnostische work-up van ovariumcarcinoom patiënten, zal deze nieuwe diagnostische 
methode van grote waarde zijn voor de selectie van patiënten binnen de populatie die 
niet voldoen aan de criteria in ons model, indien het model robuust zal blijken. In andere 
woorden, patiënten met een stadium IIIC tumor en meer uitgebreide ziekte (meer dan 
45 mm), en patiënten met een stadium IV tumor en minder uitgebreide ziekte (tot 45 
mm) kunnen worden geselecteerd voor ofwel primaire debulking ofwel neoadjuvante 
chemotherapie door middel van een diagnostische laparoscopie. Vanzelfsprekend zal 
deze behandelstrategie vervolgens na de implementatie geëvalueerd moeten worden.

Terwijl we nieuwe kennis hebben verkregen met betrekking tot de behandeling van 
patiënten met een ovariumcarcinoom, zijn vele vragen nog steeds onbeantwoord. De 
uitdaging voor de toekomst is ervoor te zorgen dat sterftecijfers, zoals in vele andere 
kankersoorten, ook voor het ovariumcarcinoom zullen dalen. We zullen ons ervan 
moeten vergewissen dat op een dag de ‘silent lady killer’ een obsolete omschrijving zal 
zijn van het ovariumcarcinoom.
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2012 0.25

National conferences

Pathologendagen Nederlandse Vereniging Voor  
Pathologie (NVVP), Zeist 

2013 0.25

42e Nederlandse Vereniging voor Obstetrie &  
Gynaecologie (NVOG) Gynaecongres, Arnhem

2012 0.25

Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige  
Specialismen (SEOHS), Amsterdam 

2012 0.25

2. Teaching Year Workload 
(ECTS)

Lectoring

Tutoring skills education to second year medical students 2013 0.1
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3. Parameters of esteem Year
Awards and Prizes

PALGA-prijs 2013 voor beste onderzoek met  
PALGA gegevens, Pathologendagen Nederlandse  
Vereniging Voor Pathologie (NVVP) 

2013

2e prijs Wim Schellekens Stichting voor beste  
voordracht van de ‘In Opleiding’-sessie,  42e  
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie &  
Gynaecologie (NVOG) Gynaecongres

2012
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DANKWOORD

En opeens is het dan zover. Het is tijd om het dankwoord te schrijven, een teken dat het 
einde in zicht is en er echt een ‘boekje’ is gekomen! Dit proefschrift was er echter nooit 
geweest zonder de samenwerking en inzet van velen. 

Helaas kan ik niet iedereen persoonlijk noemen; patiënten die hebben mee gewerkt 
aan alle onderzoeken, collega onderzoekers uit andere ziekenhuizen, gynaecologisch 
oncologen en pathologen uit het hele land, poli-dames van de gynaecologie, secretaresses 
en arts-assistenten van de pathologie en alle anderen die op wat voor manier dan ook 
een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Maar dat wil 
niet zeggen dat ik jullie vergeten ben; iedereen heel erg veel dank!

Een aantal mensen wil ik specifiek noemen.

Mijn promotor, prof. dr. G.G. Kenter. Beste Gemma, al jaren hoopte ik op een 
promotietraject binnen de gynaecologische oncologie, maar zo makkelijk is het daar 
niet om binnen te komen. ‘Ik hoorde je naam nu vanuit drie verschillende hoeken’, zei 
je en toen mocht ik op gesprek komen. Het klikte en tot mijn grote vreugde werd ik 
aangenomen. Heel veel dank voor de kans die je me hebt gegeven. Ik waardeer enorm 
hoe je alle belangrijke taken als hoofd van het CGOA, hoogleraar en vele andere functies 
weet te combineren en mij daarnaast het gevoel hebt gegeven dat ik altijd even binnen 
kon lopen met een vraag of overleg. Bedankt daarvoor! 

Mijn promotor, prof. dr. B.W.J. Mol. Beste Ben Willem, 16 juli 2011, ‘Ha Hannah, wat had 
je voor wiskunde, bel me effe, BW’ verscheen er plotseling in mijn mailbox. We hadden 
geen goede start. Ik ging tegen je in en dat werd niet gewaardeerd. Maar wie had ooit 
gedacht dat we het uiteindelijk nog zo vaak met elkaar eens zouden zijn? BW, ik heb veel 
van je geleerd en respecteer hoe je werkelijk een verschil wil maken - en ook echt maakt 
- voor de patiënt in een wereld die voornamelijk draait om commerciële belangen. 

Mijn co-promotor dr. M.R. Buist. Beste Marrije, vanaf mijn allereerste dag als ‘jouw 
promovendus’ heb je me gestimuleerd en gemotiveerd. Jouw ‘schrijven, schrijven, 
schrijven’ heeft me ertoe aangezet immer stil te staan bij de altijd loerende deadline. 
Jouw kennis van de gynaecologische oncologie en altijd klinische blik hebben enorm 
bijgedragen aan dit proefschrift. Altijd dwong je me na te denken over de werkelijke 
implicaties van het onderzoek in de praktijk, en daar heb ik veel van geleerd. En na jaren 
van training kan ik zeggen; hoe snel je ook praat, ik kan het nu volgen! Ik hoop dat we 
nog lang zullen blijven samenwerken, zowel wetenschappelijk als in de kliniek.
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De overig leden van de promotiecommissie, prof. dr. I. Vergote, prof. dr. M.J. van de 
Vijver, prof. dr. H.W. Nijman, dr. A.M. Westermann en dr. E.S. Jordanova. Hartelijk 
dank voor de tijd en moeite die u hebt genomen om mijn proefschrift te lezen en de 
bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie.

Dr. J. van der Velden, beste Ko, jij hebt mijn interesse in de gynaecologische oncologie 
gewekt. Al in 2007 toen ik naar je toe kwam voor een project in verband met mijn 
wetenschappelijke stage, vertelde je me over je interesse in granulosaceltumoren. 
Dat was echter een te groot project voor de 3 maanden die ik had voor mijn stage, 
het was meer een geheel promotietraject, en voor toen hebben we ons gericht op de 
cervixcarcinomen. Toch heb ik je niet met rust gelaten, en al tijdens mijn coschappen en 
ANIOS tijd in Zaandam begonnen we voorzichtig met een klein onderzoekje naar deze 
zeldzame tumoren. Ik ben je zeer dankbaar voor je enthousiasme, je eerlijke oordeel, 
motiverende emails, en geduld als ik weer eens op een drukke maandag kwam binnen 
vallen. 

Dr. L.R.C.W. van Lonkhuijzen, beste Luc, bedankt voor de fijne samenwerking. Altijd kon 
ik op een snel antwoord rekenen en in no time hebben we ons door de stapel artikelen 
heen gewerkt. Ik heb veel geleerd van je integere manier van onderzoek doen, waarbij je 
nooit akkoord ging met alleen een vermoeden dat iets zo was. En je altijd goede humeur 
is aanstekelijk.

De overige gynaecologisch oncologen van H5-Zuid van het AMC, Dr. G. Fons, Dr. M.Y. 
Tjiong en Dr. N.E. van Trommel, Guus, Ming en Nienke, en alle andere gynaecologisch 
oncologen van het CGOA Dr. W.J. van Driel, Dr. M. van Beurden, Drs. P. Biewenga, Dr. H. 
Trum, Drs. H.J. Zijlmans, Dr. C.A. Lok, Willemien, Marc, Petra, Hans, Henry, Christianne, 
en ex-CGOA-ers Dr. M.S. Schilthuis en Dr. F. Rijcken, Marten en Fleur. Veel dank voor het 
meedenken over studies, data verzamelen en de leuke dagen in Vancouver.

Dr. M.C.G. Bleeker, beste Maaike, bij zowel het eerste als het laatste project van mijn 
proefschrift was je nauw betrokken. Voor je bevlogen begeleiding, het minutieuze 
nakijken van de manuscripten en mijn inwijding in de pathologie ben ik je dankbaar. Fijn 
dat je altijd weer tijd vrij kon maken voor revisies en overleg op die spaarzame en drukke 
AMC dagen.

Dr. H.M. Horlings, beste Hugo, altijd kon je me weer motiveren in onze gesprekken over 
de verdere richting van het onderzoek. Je hebt me laten zien wat voor interessant vak 
de pathologie is, door me dingen zelf uit te laten zoeken en te ontdekken. Dankjewel 
hiervoor, en hopelijk zullen er nog een aantal mooie artikelen volgen.
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Beste Marjet, we hadden er niet voor gekozen samen op hetzelfde project te worden 
geplaatst. Toch denk ik dat we ons er goed doorheen hebben geslagen en gelukkig nooit 
zijn gebotst. Vancouver was erg gezellig, alhoewel we een volgend congres toch beter 
in een zonnig oord kunnen plannen. Ik hoop op nog een lange samenwerking in de 
oncologie.

Beste Hans, Gerrit, Frederike en Dilara, niet voor niets zei ik altijd tegen mijn eigen 
collega’s ‘ik ga naar mijn vrienden van de patho!’. En dan bleef ik weer een hele dag weg. 
Niet alleen omdat jullie me zo ontzettend geholpen hebben met name in de laatste fase 
van mijn onderzoek op het laboratorium, maar ook omdat het altijd bijzonder gezellig was 
bij jullie op de kamer. Ik weet nog goed jullie blik toen ik op dag 1 vroeg of dat nou een 
pipet was… Verder waren er heel wat tegenslagen; mislukte DNA isolaties, immuno’s die 
toch niets aankleurden en deadlines die verstreken, maar uiteindelijk is het gelukt. Heel 
veel dank! 

Alle co-auteurs, bedankt voor het goede commentaar op de manuscripten en de fijne 
samenwerking.

Bea Hiemstra en Karin Koers, bedankt voor al jullie hulp met afspraken maken, 
handtekeningen verzamelen, agenda’s checken en nog vele andere dingen.

Oud-kamergenootjes, Katrien, Sabra, Maaike, Myrthe, Bart, Sophie, Femke en Emily, 
wat was het altijd gezellig op H4-232! Verjaardagen, gepubliceerde artikelen, promoties, 
alles werd gevierd met véél dropjes, koekjes en taart. Heel erg prettig om altijd weer even 
je hart te kunnen luchten, het weekend te bespreken en promotiestress te relativeren.

Kai, Sabine, Laris, Brenda, Irma, Katrien en Hajar, wat hebben wij gelachen op 
skiweekend! Arme Irma moederziel alleen in het dal, de HUSKBUS waar we misschien 
toch een beetje te oud voor waren, de boekelpiste die geen boekelpiste zou horen te 
zijn. Ik hoop dat er nog veel van dat soort weekenden volgen, ook later als gynaecoloog! 
En daarnaast zijn jullie natuurlijk ook buitengewoon leuke collega’s. 

Katrien, Ewoud en Parvin, duizendmaal dank voor jullie onmisbare statistische hulp. 

Maya Kruijt en Cornelieke van de Beek, bedankt voor al jullie hulp met inlogproblemen, 
METCs, en randomisatiestress. Zonder jullie zou het consortium niet lang stand houden.

En natuurlijk alle andere (oud)-onderzoekers van H4. Ik heb genoten van alle gezellige 
borrels bij de Ysbreeker en oranje bouwkeet, biefstuk bij Loetje, wijn en poffertjes op de 
Parade, het Piraten en Bierfest weekend en de dagelijkse lunches op het voetenplein. 

Beste collega’s van het OLVG, mede arts-assistenten, gynaecologen, verloskundigen, 
verpleegkundigen en secretaresses, het is een groot voorrecht om met jullie te mogen 
werken in het mooiste vak wat er is! Bedankt dat jullie me meteen thuis hebben laten 
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voelen in dit fantastische ziekenhuis. Nu al waren er zoveel leuke en leerzame momenten.  
Daarnaast waardeer ik het erg dat ik nog ruimte heb gekregen om mijn proefschrift af 
te maken.

Beste oud-collega’s van het ZMC, een warm bad was het toen ik als kersverse arts bij 
jullie begon als ANIOS. Dank voor de goede begeleiding en natuurlijk voor jullie verwijzing 
naar het AMC.

Lieve vrienden en vriendinnen, bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek en vooral 
ook de afleiding als ik die echt nodig had! Na een periode van verwaarlozing ben ik er nu 
weer bij als vanouds. 

Mijn paranimfen, Kai Mee en Fleur. Lieve Kai, we leerden elkaar pas echt goed kennen 
de afgelopen jaren. Wat hebben we veel gelachen samen, koffietjes gedronken, festivals 
afgelopen en samen geklaagd over onderzoek doen. Onze vriendschap is me erg 
dierbaar. Lieve Fleur, al op de eerste dag op het AMC raakten we bevriend. Sindsdien zijn 
we elkaar nooit meer uit het oog verloren en is onze vriendschap alleen maar hechter 
geworden. Na ceremoniemeester nu ook mijn paranimf… Het is een eer dat jullie me 
vandaag willen bijstaan tijdens mijn verdediging, heel veel dank daarvoor! Ik kijk al uit 
naar jullie promoties.

Lieve Flip, je respect voor het verrichten van onderzoek ter verbetering van de algehele 
gezondheidszorg hebben mij erg gemotiveerd te starten met mijn promotietraject. Er zijn 
nog mensen die een onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in dokters en hun handelen. 
Ik ben enorm dankbaar voor ons goede contact.

Mijn lieve schoonfamilie, Dick, Sjan, Rie en Lex, een fijnere tweede familie had ik mij niet 
kunnen wensen. Dank voor jullie altijd oprechte interesse in wat ik doe en wie ik ben. 

Lieve Maria, ik prijs me gelukkig jou als zusje te hebben. Ik ben trots op je en erg blij met 
onze hechte band.

Mijn lieve ouders, pap, mam, dankzij jullie ben ik zoals ik ben en is dit boekje er gekomen. 
Pap, zonder jou was ik waarschijnlijk nooit arts geworden en had ik vandaag mijn 
proefschrift niet verdedigd. Mam, ook zonder jou was dit boekje er niet geweest. Het 
betekent veel voor me dat jouw prachtige schilderij de voorkant siert. Ik ben opgegroeid 
in een ontzettend warme familie en heb me nooit ergens zorgen over hoeven maken. 
Jullie onvoorwaardelijke steun en liefde zijn mij erg dierbaar.

Niels, liefde van mijn leven, wat ben ik blij dat we elkaar hebben gevonden en wat 
hebben we het fijn samen. Dankjewel dat je er altijd voor me bent en me zo enorm hebt 
gesteund in deze onderzoeksjaren. Er komt zeker ook een boekje met jouw naam erop. 
Ik verheug me op de rest van ons leven samen!
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CURRICULUM VITAE

Hannah van Meurs werd geboren op 7 juni 1984 in Amsterdam en groeide vanaf haar 
vijfde jaar op in Den Haag. Na het behalen van haar Gymnasium-diploma (cum laude, 
Maerlant Lyceum, Den Haag), studeerde zij Geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam, in het Academisch Medisch Centrum. Als student verrichtte zij reeds in 
2007 onderzoek binnen de gynaecologische oncologie, naar het vóórkomen van pelviene 
lymfeklier metastasen en parametrium betrokkenheid in stadium IA2 cervixcarcinoom 
onder begeleiding van dr. J. van der Velden. Na het behalen van haar artsexamen in 
2010 (cum laude, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam) werkte zij bijna een 
jaar als arts niet in opleiding tot specialist Verloskunde en Gynaecologie in het Zaans 
Medisch Centrum in Zaandam. Aansluitend startte zij met haar promotietraject bij de 
gynaecologische oncologie in het Academisch Medisch Centrum onder begeleiding van 
prof. dr. G.G. Kenter, prof. dr. B.W.J. Mol en dr. M.R. Buist, dat heeft geresulteerd in dit 
proefschrift. Tevens volgde zij gedurende dit traject de opleiding tot epidemioloog, die 
zij in november 2013 afrondde. Sinds juli 2014 werkt Hannah als arts in opleiding tot 
gynaecoloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Ze is getrouwd met Niels 
Verburg.








