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De afgelopen 20 jaar is het aantal nieuwe patiënten dat de diagnose slokdarmkanker 
krijgt sterk gestegen. Zodra er bij patiënten slokdarmkanker wordt vastgesteld 
zijn de vooruitzichten in vele gevallen slecht. De ziekte wordt vaak pas in een laat 
stadium ontdekt, slechts 15% is na vijf jaar nog in leven. In de westerse wereld wordt 
de stijging in diagnoses voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal 
patiënten met een adenocarcinoom. De grootste risicofactor op het krijgen van 
adenocarcinoom van de slokdarm is de zogenoemde Barrett slokdarm. hierbij wordt 
het normale slijmvlies van de slokdarm (plaveiselepitheel) vervangen door cellen 
die lijken op maagtype cellen, onder invloed van het chronisch terugvloeien van 
maagzuur in de slokdarm. De Barrett slokdarm wordt gekenmerkt door de zalmroze 
verkleuring van het slokdarmslijmvlies, dat normaal gesproken een witte kleur heeft. 
het is onbekend hoeveel mensen in de algemene bevolking een Barrett slokdarm heb-
ben, maar in Europa wordt dit geschat op 1.6%. In een Barrett slokdarm kan dysplasie 
(onrustige cellen) ontstaan, wat wordt gezien als een voorstadium van kanker. Er 
wordt gedacht dat het ontwikkelen van kanker in de Barrett slokdarm een aantal 
stadia volgt: te beginnen bij geen dysplasie, vervolgens ontstaat laaggradige dysplasie 
(licht onrustige cellen) en daarna hooggradige dysplasie (ernstig onrustige cellen), 
om uiteindelijk te ontaarden in kanker. Lang niet alle Barrett patiënten krijgen daad-
werkelijk kanker, het risico wordt geschat op minder dan 5%. Slokdarmkanker blijft 
hiermee gelukkig een zeldzame ziekte.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om patiënten met een hoger risico op het 
ontwikkelen van kanker te onderscheiden van patiënten met een lager risico. Om 
deze reden ondergaat elke patiënt met een Barrett slokdarm regelmatig een controle 
door middel van endoscopie. Zodra er dysplasie ontstaat zijn er verschillende strate-
gieën mogelijk. Voorheen werden patiënten met hooggradige dysplasie en kanker 
behandeld door de gehele slokdarm chirurgisch te verwijderen. De afgelopen jaren 
krijgt, indien mogelijk, steeds vaker de minder belastende endoscopische therapie 
de voorkeur, omdat hierbij de slokdarm gespaard blijft. Door middel van endosco-
pische resectie worden eerst de afwijkende gebieden van het slokdarmslijmvlies 
weggesneden. Dit geeft de patholoog de kans om het weefsel te beoordelen en te 
bepalen of de patiënt geschikt is voor verdere endoscopische behandeling. patiënten 
bij wie kanker dieper is doorgegroeid in de slokdarmwand, kankercellen slecht ge-
differentieerd zijn, of de lymfe- of bloedvaten zijn ingegroeid, komen hier namelijk 
niet voor in aanmerking, vanwege het hogere risico op lymfeklier uitzaaiingen. Bij 
afwezigheid van deze risicofactoren kan de rest van het Barrett segment daarna 
worden verwijderd met radiofrequente ablatie (RFA). Hierbij wordt door middel van 
hitte de meest oppervlakkige slijmvlies laag van de slokdarm weggebrand, waardoor 
deze afsterft. De radiofrequente ablatie behandeling bestaat uit twee stappen: de 
eerste behandeling wordt verricht met een rfA-balloncatheter en de volgende be-
handelingen met een kleinere catheter, die op de endoscoop kan worden bevestigd. 
Na succesvolle endoscopische therapie wordt het Barrett slijmvlies vervangen door 
nieuw plaveiselepitheel. 

het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of endoscopische behandel-
strategieën verder geoptimaliseerd kunnen worden voor patiënten met een 
dysplastische Barrett slokdarm. In dit proefschrift worden lange termijn resultaten 
voor endoscopische therapie beschreven. Daarnaast wordt onderzocht of het voor 
patiënten met laaggradige dysplasie zinvol is om over te gaan tot “preventieve” 
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endoscopische verwijdering van het Barrett segment, om ontwikkeling van kanker te 
voorkomen. De belangrijkste bevindingen van deze studies zijn hierna samengevat.

het eerste deel van dit proefschrift is gericht op de endoscopische behandeling van 
Barrett patiënten met hooggradige dysplasie en kanker, beperkt tot de meest op-
pervlakkige lagen van de slokdarm (mucosaal carcinoom). In hoofdstuk  1 en 2 wordt 
de huidige stand van zaken beschreven met betrekking tot de radiofrequente ablatie 
techniek en de verschillende technieken voor endoscopische resectie. Daarnaast 
wordt geëvalueerd wanneer deze therapieën moeten worden ingezet bij de behan-
deling van de Barrett slokdarm met hooggradige dysplasie of mucosaal carcinoom.

In het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam werd in 2005 voor het 
eerst wereldwijd de radiofrequente ablatie behandeling toegepast bij patiënten 
met hooggradige dysplasie en mucosaal carcinoom, na endoscopische resectie van 
zichtbare afwijkingen. Deze combinatie therapie van endoscopische resectie (ER) 
gevolgd door radiofrequente ablatie bleek effectief en veilig voor de behandeling 
van hooggradige dysplasie en mucosaal carcinoom, in de eerste studies die in ons 
centrum werden verricht. 

In dit proefschrift worden de eerste lange termijn resultaten van deze gecombineerde 
behandeling geëvalueerd. In Hoofdstuk  3 wordt een Europese studie beschreven, 
waarin de combinatie ER plus RFA onderzocht is in 132 patiënten. De studie is uit-
gevoerd in 13 Europese centra, door endoscopisten met veel ervaring op het gebied 
van Barrett therapie. Voorafgaand aan de studie zijn alle endoscopisten op het AMC 
getraind in de RFA behandeling. Alle patiënten ondergingen eerst ER voor zichtbare 
afwijkingen, gevolgd door rfA van het resterende Barrett segment. Deze behandeling 
bleek succesvol bij meer dan 90% van de patiënten, mits deze volledig kon worden 
afgemaakt. tijdens de 47 maanden, dat de patiëntengroep gemiddeld is vervolgd, 
bleef dit behandelresultaat bestaan. 

In hoofdstuk  4 worden de resultaten van de eerste 54 patiënten beschreven, die door 
onze groep zijn behandeld met rfA na er voor zichtbare afwijkingen. Dit is wereld-
wijd de eerste groep patiënten die zolang is gevolgd. Vijf jaar na de laatste behande-
ling kwamen alle patiënten terug voor een endoscopische controle. Hierbij zijn uit-
gebreid biopten (weefselhapjes) genomen van de slokdarm uit het nieuw gevormde 
plaveiselepitheel en uit het overgangsgebied slokdarm-maag. Om daarnaast grotere 
weefselmonsters te verkrijgen is bij 30 patiënten een ER afgenomen van de slok-
darm. Alle biopten en endoscopische resecties zijn onderzocht op de aanwezigheid 
van kanker, dysplasie en intestinale metaplasie (het kenmerk voor Barrett). Dit laatste 
kan zowel aan de oppervlakte liggen als begraven zijn onder nieuw plaveiselepitheel. 
De studie laat zien, dat bij 90% van de patiënten de combinatie therapie blijvend suc-
cesvol is tot 5 jaar na de laatste behandeling. Bij drie patiënten was herbehandeling 
nodig, allen werden adequaat endoscopisch behandeld. Bij geen enkele patiënt is 
begraven Barrett aangetoond.  

De uitstekende lange termijn resultaten, die worden beschreven in hoofdstuk  3 en 4, 
dragen bij aan de keuze voor endoscopische therapie als primaire strategie voor de 
behandeling van hooggradige dysplasie en mucosaal carcinoom in de Barrett slok-
darm. Daarnaast hebben deze twee studies geleid tot wijzigingen in het endoscopische 
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follow-up beleid na behandeling, met name omdat duidelijk is gebleken, dat het 
niet zinvol is om uitgebreid biopten te nemen van een normaal ogende slokdarm 
na behandeling.

In hoofdstuk  5 en 6 wordt onderzocht of het mogelijk is het huidige behandelprotocol 
van radiofrequente ablatie te vereenvoudigen. Voor veel patiënten is de procedure 
namelijk lang en belastend, doordat de endoscoop en de benodigde catheters meer-
dere keren moeten worden ingebracht in de slokdarm. Met name bij patiënten met 
een slokdarm vernauwing kan dit moeizaam verlopen. In hoofdstuk  5 is gekeken, of 
het mogelijk was voor het ballon ablatie protocol, om het tussentijds schoonmaken 
van het behandelde slokdarmepitheel en de rfA-balloncatheter achterwege te laten. 
Deze vereenvoudigde protocollen bleken even goed in de behandeling van de Bar-
rett slokdarm, maar werkten veel sneller, bovendien hoefden de endoscoop en de 
catheter minder vaak te worden ingebracht. Voor patiënten met een rechttoe-recht-
aan Barrett slokdarm, wordt aangeraden het versimpelde regime zonder schoonmaken 
toe te passen.

In hoofdstuk  6 wordt een vereenvoudigd behandelprotocol geëvalueerd voor focale 
ablatie van resterende Barrett eilanden. De studie had een gerandomiseerde opzet, 
waarbij patiënten door middel van loting werden toegewezen aan een van beide 
groepen. Bij elke patiënt is één eiland behandeld met het standaard regime (twee 
keer twee applicaties van energie met tussentijds schoonmaken van het behandelde 
gebied en de catheter), het tweede eiland is behandeld met een versimpeld regime 
(drie achtereenvolgende applicaties van energie zonder schoonmaakstap). Voor het 
simpele regime zijn minder introducties noodzakelijk en wordt de procedure korter, 
maar voor de behandeling van Barrett eilanden is het niet inferieur gebleken in ver-
gelijking met het standaard regime. De afgelopen jaren hebben wij het versimpelde 
protocol toegepast bij ongeveer 45 patiënten. Gebaseerd op onze ervaringen hadden 
wij gevoelsmatig het idee, dat drie applicaties van energie zouden kunnen leiden tot 
diepere schade aan de slokdarmwand. Hierdoor zou er een grotere kans kunnen zijn 
op littekenvorming of vernauwingen. Het verminderen van de hoeveelheid energie 
die wordt toegediend tijdens het simpele protocol zonder schoonmaakstap, zou 
een aantrekkelijk alternatief kunnen zijn voor focale ablatie. Echter, er zijn nog geen 
gegevens beschikbaar die dit standpunt ondersteunen. 

Het tweede deel van dit proefschrift draait om laaggradige dysplasie in de Barrett 
slokdarm. Omdat radiofrequente ablatie zo goed bleek te werken bij hooggradige 
dysplasie en mucosaal carcinoom (na endoscopische resectie van zichtbare afwij-
kingen), vroegen wij ons af of RFA een alternatieve strategie kon zijn voor de be-
handeling van laaggradige dysplasie. Dit zou de 6- tot 12-maandelijkse endoscopische 
controles in deze patiënten groep kunnen vervangen. 

Laaggradige dysplasie in de Barrett slokdarm is omgeven met onzekerheden met 
betrekking tot de diagnose en het natuurlijk beloop van de ziekte. Meerdere studies 
hebben laten zien dat laaggradige dysplasie niet geassocieerd is met een verhoogd 
risico op het krijgen van slokdarmkanker, vergeleken met niet-dysplastisch Barrett. 
Echter, al deze studies missen de beoordeling van een expert patholoog of worden 
gekenmerkt door een zeer slechte overeenstemming (inter-observer agreement) tus-
sen de verschillende pathologen over de diagnose. 
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In een eerdere studie toonden wij aan dat de diagnose laaggradige dysplasie in alge-
mene ziekenhuizen geregeld wordt overschat. Na beoordeling door een expert pa-
tholoog kan de diagnose vaak worden bijgesteld naar niet-dysplastisch Barrett. Echte 
laaggradige dysplasie wordt daarentegen vaak onderschat, het risico op het ontwik-
kelen van progressie in deze groep is 13.4% per persoonsjaar. In hoofdstuk  7 worden 
de resultaten van onze eerdere studie nogmaals bevestigd. Een panel van expert 
pathologen laat daarin zien dat de diagnose laaggradige dysplasie uit een algemeen 
ziekenhuis in 73% van de patiënten naar beneden kan worden bijgesteld. Het risico 
op progressie is bij hen niet hoger dan die van de populatie niet-dysplastische Barrett 
patiënten. Bij patiënten bij wie de diagnose laaggradige dysplasie bevestigd kan 
worden door een expert panel, stijgt het risico op het ontwikkelen van hooggradige 
dysplasie of kanker echter naar 9.1% per patiëntjaar. Het risico op het krijgen van 
hooggradige dysplasie of kanker gedurende 5 jaar is daarmee 33.3%. De inter-observer 
agreement tussen de expert pathologen in onze studie is redelijk.

Eerdere studies uit de Verenigde Staten lieten al zien dat het gebruik van radiofre-
quente ablatie veilig en effectief was voor de behandeling van laaggradige dysplasie. 
Gebaseerd op deze data zetten wij een gerandomiseerde studie op voor patiënten met 
een diagnose laaggradige dysplasie, bevestigd door een expert panel van pathologen. 
Deze SUrf trial wordt beschreven in hoofdstuk 8. In deze trial vergelijken we bij 132 
patiënten de standaard endoscopische surveillance (controle groep, 68 patiënten) met 
radiofrequente ablatie (ablatie groep, 68 patiënten). De resultaten van de trial sug-
gereren, dat ablatie het risico op ontwikkeling van hooggradige dysplasie en kanker 
met 25% vermindert. Ablatie is daarnaast in staat om het risico op het krijgen van 
alleen slokdarmkanker te verminderen met 7.4%. Het aantal complicaties na RFA is 
beperkt, wel had 11.8% van de patiënten een vernauwing in de slokdarm wat verholpen 
kon worden met een gemiddelde van 1 dilatatie behandeling. 

In hoofdstuk  9 beschrijven we de kosten-effectiviteit studie, die we parallel aan de 
SURF trial uitvoerden. Hierin laten we zien dat ablatie voor laaggradige dysplasie po-
tentieel kosten-effectief is. Bij 28% van de patiënten in de controle groep werd echter 
geen dysplasie meer gevonden tijdens follow-up endoscopieën. Het vermijden van 
ablatie voor deze groep patiënten zou de kosten-effectiviteit van ablatie voor laag-
gradige dysplasie gunstig kunnen beïnvloeden. Dit zou bereikt kunnen worden door 
de patiënten selectie strenger te maken, door bijvoorbeeld als voorwaarde te stellen 
dat de diagnose laaggradige dysplasie altijd moet worden beoordeeld door een expert 
patholoog en bij tenminste twee endoscopieën aanwezig moet zijn. Daarnaast zou 
het stoppen van endoscopische surveillance na succesvolle ablatie eraan kunnen 
bijdragen dat ablatie kosten-effectiever wordt. Verder onderzoek is echter nodig om 
de selectie van laaggradige dysplasie patiënten te optimaliseren.
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De endoscopische behandeling van de Barrett slokdarm met dysplasie verschuift 
langzamerhand naar eerdere endoscopische interventies in plaats van endosco-
pische controles. Voor hooggradige dysplasie en mucosaal carcinoom is de gouden 
standaard nu endoscopische resectie voor zichtbare afwijkingen, gevolgd door 
radiofrequente ablatie voor verwijdering van het resterende Barrett segment. Deze 
combinatie therapie is bewezen duurzaam met een laag risico op recidieven tijdens 
lange-termijn follow-up. Radiofrequente ablatie is ook geschikt voor een selecte groep 
patiënten met laaggradige dysplasie, omdat hiermee het risico op het krijgen van hoog-
gradige dysplasie en kanker significant verminderd wordt tegen acceptabele kosten. 

conclusiE


