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Predictive factors in epithelial ovarian cancer 
towards individualized patient care

Ovarian cancer is a disease with a high mortality. Worldwide, approximately 200.000 wo-

men receive a diagnosis of ovarian cancer annually. Most patients with epithelial ovarian 

cancer (EOC) present with advanced stage disease with multiple tumour deposits in the 

peritoneal cavity. Survival of early stages is high, yet, survival of advanced stage disease is low 

with a five year survival of 30%. Despite an initial response rate of 80% after first line treat-

ment with extensive surgery and platinum-based chemotherapy, almost 70% of patients 

have recurrent disease and become resistant to treatment resulting in this high mortality.  

The major problem in the treatment of ovarian cancer is late detection of disease. How-

ever, still no methods have been identified to diagnose ovarian cancer in an early stage. 

Efforts should therefore be made to optimize current treatment protocols. Although it 

is known that ovarian cancer is a heterogeneous disease and response to therapy varies 

greatly, all patients receive the same treatment. In order to improve outcome, treatment 

protocols should be targeted to subgroups, selected based on predicted prognosis and re-

sponse to specific therapies. In this thesis we tried to define prognostic markers to individu-

alize treatment and to improve surgical treatment results of patients with epithelial ovarian 

cancer. In the first chapters we describe how subgroups can be defined based on genetic, 

immunological as well as clinical factors. The last chapters of this thesis focus on the pro-

gnostic value of residual disease and on diagnostic methods to optimize surgery result.

Epithelial ovarian carcinomas are classified into five different histological subtypes: (high 

and low grade) serous, mucinous, endometrioid, clear cell, and undifferentiated carcino-

mas. Several studies have tried to define subgroups within epithelial ovarian cancer based 

on gene expression patterns. Differences in morphology as well as gene mutation pattern 

and molecular characteristics suggest different patterns of development, dividing epi-

thelial ovarian cancer in low grade, slow growing (Type I) and high grade tumours, which 

develop rapidly (Type II). Various studies have found different gene expression signatures 

correlating with different subtypes, response to treatment and survival, however these 

finding have not been validated in other studies. 

In chapter 2 we analysed gene expression patterns of tumour samples of patients 

treated with debulking surgery in the Academic Medical Centre Amsterdam. RNA was ex-

tracted from 90 fresh frozen tumour samples collected at debulking surgery and analysed 

to reveal differences in expression patterns. We were not able to detect gene signatures 

corresponding to treatment response or survival, neither to validate previously published 

signatures associated with survival in our 90 samples. Moreover, it was clear that epithelial 

ovarian cancer consist of distinct subtypes which corresponded to the different histotypes. 

Based on gene expression, mucinous and endometrioid subtypes, which belong to the 

low grade tumours, were clearly separated from the other subtypes. Especially the mucin-
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ous subtype is a separate entity, which can be identified by a select number of genes and 

in particular galactin 4 (LGALS4). High expression of LGALS4 in mucinous tumours has 

been described in an earlier study. Galactin 4 is normally expressed in the epithelial cells of 

the intestines, however the role in epithelial ovarian cancer is not known. Further research 

to the role of LGALS4 in mucinous ovarian cancer should therefore be performed. 

These findings show the differences between the histological subtypes, even between 

the low grade subtypes and emphasize that epithelial ovarian cancer is not one disease 

although originating from one organ. To optimize treatment of ovarian cancer it might 

be beneficial to analyse subgroups separately in future trials. Different gene expression 

patterns might open strategies for targeted therapy. 

In chapter 3, we analysed how human leukocyte antigen (HLA) class I influences pro-

gnosis in high grade serous and undifferentiated carcinomas. Although in general patients 

with advanced disease have a poor prognosis, a significant proportion of patients with 

advanced disease have a good prognosis, comparable with early stage disease. An explan-

ation for these large differences in response to treatment and patient survival might be 

caused by influence of the immune system with the disease process within the different 

subtypes. 

An important mechanism by which the immune system eliminates cancer cells is through 

a cytotoxic T lymphocyte-based response to abnormal peptides presented in conjunction 

with HLA class I antigen on tumour cells. As in other solid tumours like breast, colon and 

cervical cancer, in epithelial ovarian cancer expression of human leukocyte antigens (HLA) 

is associated with prognosis by triggering an adequate immune response against the ab-

errant cells. In contrast to classical HLA, nonclassical HLA expression is thought to play a 

role in immune tolerance of the tumour cell by inhibiting natural killer cell mediated lysis. 

Thereby providing a escape to immune recognition. 

Of 169 epithelial ovarian tumours a tissue micro array (TMA) was constructed and im-

munohistochemical stained for HLA class I. We linked expression of classical (A/B/C) and 

non classical (G/E) HLA to clinico-pathological characteristics and survival.

In contrast to previous studies, expression of one subtype of HLA, the non-classical 

HLA-G, was correlated with improved survival, longer progression free survival and re-

sponse to chemotherapy. To further investigate the impact of HLA-G, HLA-G gene ex-

pression was analysed in 65 corresponding fresh frozen tumours. Furthermore, serum 

available from 50 of the patients analysed within the TMA study, was used to analyse 

soluble HLA-G with an enzyme-linked immunosorbent assay. High gene expression of 

HLA-G was associated with prolonged disease free survival in the corresponding samples. 

Elevated soluble HLA-G serum levels, however, were not correlated to HLA-G protein ex-

pression or gene expression nor with survival. During treatment sHLA-G levels declined, 

however it is not yet known how this influences tumour immunology. It could play a role 

on chemosensitivity, therefore further research should be performed. In conclusion, in 

high grade epithelial ovarian carcinomas, HLA-G expression is an independent parameter 

for improved survival. 
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Prediction of the prognosis of an individual patient with EOC is difficult and many pro-

gnostic variables have been proposed. At present, clinicians only use FIGO (Interna-

tional Federation of Gynaecologic Oncology) stage and residual tumour to estimate 

an individual prognosis. This does not give an accurate prediction for the individual 

patient. To explicitly assess the clinical prediction capacity of more prognostic factors a 

prediction model can be used. In chapter 4 we present a prognostic model for 5-year 

survival in women with epithelial ovarian cancer who are treated with debulking sur-

gery and chemotherapy. The model was developed in a population of 840 patients 

with primary epithelial ovarian cancer treated with either primary debulking surgery or 

interval debulking surgery after neo-adjuvant chemotherapy. Prognostic variables which 

were previously described to be correlated with survival were combined and proved to 

be able to give a more accurate prediction for 5 year survival than FIGO stage alone. The 

variables included in this model are FIGO stage, residual tumour, type of surgery, histo-

logy, performance status, age, amount of ascites and presence of a BRCA mutation. The 

model allows prediction of an individual’s survival and is able to classify patients into 

risk groups for survival. The worst prognostic group included no FIGO stage I patients, 

however in the best prognostic group one third of patients had advanced stage disease. 

These patients with a FIGO stage III or IV disease had a better prognosis than one would 

predict based on their FIGO stage alone.

The model was internally validated but needs external validation before it can be used in 

clinical practice. When the model performs adequate in a different population it can be used 

to define subgroups, either for comparison of treatment result or to guide future trials for 

the development of new treatment strategies for specific subgroups of patients with EOC. 

 

The last chapters of this thesis focus on the prognostic influence of residual tumour 

after debulking surgery in advanced epithelial ovarian cancer and to find new diagnostic 

strategies to improve current surgery results.

Nowadays standard treatment of ovarian cancer consists of primary debulking sur-

gery (PDS) followed by six courses of taxane- and platinum-based systemic chemother-

apy. The goal of cytoreductive surgery is to resect all macroscopic tumour or at least to 

reduce the largest tumour residuals to less than a centimetre to optimize prognosis. If 

diagnostic evaluation, consisting of physical examination, ultrasonography, abdominal 

computed tomography (CT-scan), and measurement of serum tumour marker CA-125 

and CEA suggests that it is impossible to accomplish complete cytoreduction or when 

a patient is unable to sustain extensive surgery, interval debulking surgery (IDS) is an 

alternative. IDS implies three cycles of neoadjuvant chemotherapy (NACT) followed by 

cytoreductive surgery and another three courses of chemotherapy. The presence of 

residual tumour after debulking surgery is the only prognostic factor which can be in-

fluenced in patients with advanced ovarian cancer.

In chapter 5 we described the survival and the influence of residual disease after de-

bulking surgery in patients treated in the gynaecologic oncology centres in the North 
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Western part of the Netherlands. We analysed the survival of 689 patients treated with 

debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer by a gynaecologic oncologist 

in the Academic Medical Centre, the Free University Medical Centre and the Anthony 

van Leeuwenhoek Hospital between 1998 and 2010. 

In particular an analysis was performed whether residual disease after IDS influences 

survival. Consistent with previous studies in PDS we showed that residual disease is 

the most important prognostic factor for survival. At PDS all tumour deposits should 

be removed, since leaving any residual disease, even when this are minimal deposits, is 

associated with decreased survival. At IDS however, when it is not possible to remove 

all tumour deposits, one should aim to achieve residuals of less than one centimetre as 

this results in prolonged survival.

According to literature, in up to 60% of debulking surgeries, residual tumour of more 

than one centimetre is left. Therefore, it is essential to find methods to accurately select 

patients who should be treated with primary debulking surgery and those who should 

receive neoadjuvant chemotherapy and IDS instead. 

To identify more accurate tools to guide surgical treatment we investigated if pre-

diction models including computed tomography imaging (CT) or a more invasive dia-

gnostic tool, diagnostic laparoscopy can accurately predict residual disease. Chapter 

6 presents a systematic review of all existing models predicting the chance of residual 

disease after debulking surgery for primary epithelial ovarian cancer using computed 

tomography imaging features. This review shows that multiple prediction models exist, 

however only few are tested in an external population and these perform considerably 

less accurate than in the population in which they were developed. Moreover, only one 

model was build according to predefined methodological strategies. Therefore, prob-

ably none are used in daily practice at this moment. 

All prognostic variables analysed in these studies were collected and those significantly 

associated with residual disease were used to develop a new model to accurately predict 

the risk of residual disease after debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer. 

The model is presented in chapter 7. This model combines easily obtainable computed 

tomography features and WHO performance status. All existing models only predict the 

risk of residual disease of more than one centimetre. We decided not to validate an existing 

model but to develop and validate a new model to asses the risk of any residual disease.  

Candidate predictors identified within our review were scored using CT scans of pa-

tients treated with debulking surgery for advanced epithelial ovarian cancer in the three 

centres of the Centre of Gynaecologic Oncology Amsterdam. In total, 643 CT scans 

were scored by three dedicated radiologists, specialised in gynaecologic oncology. A 

logistic regression model indicated five features to be predictive for any residual disease; 

WHO-performance status, diaphragmal, mesenterial and omental tumour deposits and 

extension of omental disease to surrounding structures. The model had a good discrim-

inative capacity, with a c-statistic of 0.79. A nomogram was developed to increase clin-

ical applicability. The model was externally validated in all patients treated with interval 
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debulking surgery. At external validation the model performed less adequate (c-statistic 

0.64). Therefore we suggest that the model is updated in a different population and 

clinical impact is assessed before incorporating it in clinical practice. If after updating, 

the model performs well it can help the individual surgeon to optimize surgery result 

and aid in shared decision making, thereby providing treatment guidance.

Furthermore, we investigated the roll of diagnostic laparoscopy in treatment guid-

ance. Although laparoscopy is already used to predict resectability of tumour, no 

randomised studies have been performed. Chapter 8 presents a review of exist-

ing literature. The aim of this review was to investigate if laparoscopy is more ac-

curate to diagnose extensiveness of disease than standard staging. If so, an use-

less and unnecessary primary laparotomy can be avoided and these patients can 

start immediately with neoadjuvant chemotherapy followed by interval surgery. 

In total we identified seven studies which reported on six cohorts of patients. In these 

studies 364 patients underwent a laparoscopy to evaluate the extensiveness of disease 

in the abdomen. A limitation of the studies analysed in this review was that only two 

studies performed the laparoscopy and the laparotomy in all patients. If at laparoscopy 

it was thought that removing disease to at least residuals of less than one centimetre 

was not feasible this was correct. The other studies only performed a laparotomy when 

at laparoscopy it was thought that no optimal result was feasible and concluded the 

same. However, even when performing a laparoscopy there will still be patients under-

going unsuccessful primary laparotomy. Due to verification bias, because most studies 

did not perform a laparotomy in all patients, it is impossible to draw conclusion on 

sensitivity of this test. 

All studies concluded that if at laparoscopy it was thought that removing disease to at 

least residuals of less than one centimetre was not feasible this was correct. 

Three studies developed or validated a prediction model including laparoscopy to 

asses the risk of residual disease. These models were developed in the same cohort of 

patients as two of the included studies in the review. Using a prediction model including 

features scored at laparoscopy does not increase the sensitivity of a diagnostic laparo-

scopy and will result in more unnecessarily explored patients, due to a lower specificity.

Because the review was not conclusive we started a randomized controlled trial to 

asses the value of diagnostic laparoscopy in predicting whether PDS will result in resid-

ual disease not exceeding tumour deposits of more than one centimetre in diameter 

after primary debulking surgery. Patients who are eligible for primary debulking sur-

gery after standard work up are randomised to either primary debulking surgery or 

to additional diagnostic laparoscopy to decide between primary surgery followed by 

chemotherapy and neoadjuvant chemotherapy followed by interval debulking surgery. 

The rationale and design of this study, the LapOvCa trial, is presented in chapter 9. 

The study is still ongoing. The results of this trial will answer whether laparoscopy is of 

additional value to the standard diagnostic work-up of patients suspected of advanced 

stage ovarian cancer.
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In summary, epithelial ovarian cancer is a heterogeneous disease. Not only do patients 

respond different to treatment, also molecular differences are present. This study shows 

that based on gene expression profiles the low grade epithelial ovarian cancer are di-

vided in distinct subtypes. Furthermore, within the high grade epithelial ovarian cancer 

a group of patients with a favourable prognosis can be indentified based on expression 

of HLA-G.

We provided evidence that distinct risk groups can be defined using clinical biomark-

ers. The studies described in this thesis, emphasizes that development of new treatment 

modalities should focus on specific risk groups based on molecular and clinical biomark-

ers.
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Voorspellende factoren voor individuele behandeling in  
epitheliaal ovarium carcinoom

Met 1200 nieuwe patiënten en 1000 sterfgevallen per jaar in Nederland is eierstok-

kanker de meest lethale gynaecologische maligniteit. Doordat symptomen pas laat 

optreden en screening niet mogelijk is, wordt bij de meeste patiënten (70%) de ziekte 

pas gediagnosticeerd in een vergevorderd stadium. In eerste instantie reageren pa-

tiënten goed op de behandeling, maar ongeveer 80% van de patiënten krijgt een 

recidief. Hierdoor ligt de overleving van patiënten in het vergevorderd stadium op 

slechts 30%.

De standaardbehandeling is ‘primaire debulking’chirurgie, waarbij de beide eierstok-

ken, de baarmoeder, het vetschort en macroscopische tumordeposities worden verwij-

derd, gevolgd door zes kuren carboplatin/paclitaxel. Als er na de primaire debulking 

macroscopische tumorresten van meer dan 1 centimeter zijn achtergebleven (subopti-

maal), wordt na drie kuren nogmaals een debulking, een zogenaamde intervaldebul-

king, gedaan om de resterende tumor te verwijderen.

Patiënten in een slechte conditie, met uitgebreide metastases of comorbiditeit, wor-

den behandeld met neo-adjuvante chemotherapie gevolgd door een intervaldebulking 

na drie kuren. Hoewel bekend is dat eierstokkanker een zeer heterogene ziekte is, krij-

gen alle patiënten toch ongeveer dezelfde behandeling.

Ondanks verbeteringen in de behandeling, zoals uitgebreidere chirurgie, combinatie 

chemotherapie en intraperitoneale chemotherapie (chemotherapie in de buikholte), zijn 

de overlevingscijfers nauwelijks verbeterd. Zolang er geen mogelijkheden zijn de ziekte 

in een eerder stadium te diagnosticeren, moeten we ons richten op het verbeteren van 

de therapie voor de individuele patiënt.

In dit proefschrift hebben we gezocht naar prognostische factoren voor individuelere 

therapie en naar manieren om de kans van slagen van een chirurgische ingreep beter 

te kunnen voorspellen. In de eerste hoofdstukken worden studies beschreven die laten 

zien dat er verschillende subgroepen van eierstokkanker onderscheiden kunnen worden 

op moleculair niveau of op basis van klinische factoren. De laatste hoofdstukken van dit 

proefschrift beslaan studies over de prognostische waarde van tumorresten na chirurgie 

en diagnostische methoden om het resultaat van chirurgie te voorspellen.

Histologisch gezien bestaat epitheliaal eierstokkanker uit vijf verschillende typen: (laag- 

en hooggradig) sereus, endometrioid, mucineus, heldercellig en ongedifferentieerd 

adenocarcinoom. Diverse studies laten zien dat via genexpressie profielen epitheliaal ei-

erstokkanker in verschillende subgroepen kan worden verdeeld. Verschillen in morfolo-

gie, genexpressie en mutatieprofielen wijzen erop dat het epitheliaal ovariumcarcinoom 

op uiteenlopende manieren kan ontstaan. Binnen het epitheliaal ovariumcarcinoom zijn 

er volgens de studies twee typen tumoren. Type I, laaggradige tumoren, zijn langzaam 
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groeiende tumoren die ontstaan vanuit goedaardige voorlopers en zich ontwikkelen tot 

een maligniteit. Type II-tumoren, hooggradige tumoren zijn agressief en ontwikkelen 

zich snel. Diverse studies beschrijven dat deze tumoren een verschillend genexpressie-

patroon hebben. Het behandelingsresultaat en de overleving zouden verband kunnen 

houden met deze genexpressiepatronen , maar die patronen zijn nooit gevalideerd.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de analyse van genexpressie profielen van negentig 

tumoren, die zijn verzameld bij chirurgische ingrepen voor epitheliaal ovariumcarcinoom 

in het Academisch Medisch Centrum (AMC). Wij analyseerden de genexpressie van 

de tumoren om nieuwe klinisch relevante subgroepen te onderscheiden en bestaande 

genexpressiepatronen te valideren. Hiervoor werd het RNA van negentig cryogepreser-

veerde tumoren geëxtraheerd en bewerkt. In onze dataset konden wij geen genexpres-

siepatronen correleren aan overleving of behandelingsresultaat en bestaande genex-

pressiepatronen konden niet worden gevalideerd. Wel vonden wij dat de histologische 

subtypen ook op het niveau van genexpressiepatroon duidelijk verschillen. Aan de hand 

van genexpressieprofielen worden de mucineuze en endometrioide subtypes onder-

scheiden van de andere histologische types. De bevindingen beschreven in dit hoofd-

stuk laten zien dat er niet alleen histologische verschillen zijn tussen de subtypen, maar 

dat die ook op genexpressie niveau terug te vinden zijn. Verder benadrukt deze studie 

dat epitheliaal eierstokkanker een heterogene ziekte is, ondanks dat het carcinoom zijn 

oorsprong heeft in één orgaan. Toekomstige studies moeten zich daarom richten op 

specifieke subtypen.

In hoofdstuk 3 laten we zien hoe de prognose van patiënten met hooggradig sereus 

en ongedifferentieerd ovariumcarcinoom wordt beïnvloed door de expressie van HLA 

klasse I, een groep eiwitten die verantwoordelijk is voor de regulatie van het immuun-

systeem. Patiënten met ovariumcarcinoom in een vergevorderd stadium hebben een 

slechte prognose. Een kleine groep van deze patiënten laat echter dezelfde overleving 

zien als patiënten die behandeld worden voor een ovariumcarcinoom in het vroege sta-

dium. De invloed van immuunsysteem zou dit verschil in overleving kunnen verklaren. 

Kankercellen wijken af van gezonde lichaamscellen, met name door een verschil in ex-

pressie van antigenen op het oppervlak van de kankercellen. Daarom kunnen zij worden 

uitgeschakeld door het immuunsysteem. Humane-leukocytenantigenen (HLA) molecu-

len presenteren eiwitten op het celoppervlak. Als de expressie van de HLA-moleculen 

op kankercellen afwijkt van die op gezonde lichaamscellen, kan het immuunsysteem 

zich richten tegen de kankercellen. Bij eierstokkanker, net als in borst-, darm- en baar-

moederhalskanker, is expressie van HLA geassocieerd met een betere prognose doordat 

het immuunsysteem wordt geactiveerd tegen de niet lichaamseigen cellen.

Wij hebben van 169 tumoren een ‘tissue micro array’ (TMA) gemaakt en immuno-

histochemisch gekleurd met antilichamen tegen HLA klasse I. Vervolgens hebben we 

de expressie van klassiek (A/B/C) en non-klassiek (G/E) HLA gecorreleerd aan klinische 

karakteristieken van de patiënte en haar overleving. We ontdekten dat er verband is 
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tussen expressie van niet-klassiek HLA-G en een betere overleving, langere progressie-

vrije overleving en een betere reactie op chemotherapie. Vervolgens onderzochten wij 

HLA-G-genexpressie en de aanwezigheid van sHLA-G in serum van dezelfde patiënten 

van wie het weefsel gebruikt is voor de TMA. Verhoogde HLA-G-genexpressie bleek 

inderdaad geassocieerd met een langere progressievrije overleving, maar aanwezigheid 

van sHLA-G was niet geassocieerd met een betere overleving. Wel zagen we dat tijdens 

behandeling de serumconcentratie van sHLA-G daalde. Hieruit concludeerden wij dat 

in de hooggradige epitheliale tumoren HLA-G-expressie een onafhankelijke parameter 

is voor betere overleving.

Het voorspellen van een prognose voor een individuele patiënt met eierstokkanker is 

lastig en veel verschillende prognostische factoren zijn bekend. In de meeste geval-

len wordt de prognose gegeven op basis van het stadium (FIGO) en de hoeveelheid 

tumor die niet verwijderd kon worden tijdens de chirurgische behandeling. Met een 

prognostisch model kunnen meerdere variabelen worden gebruikt voor het voorspellen 

van de overleving. In hoofdstuk 4 wordt een model gepresenteerd voor de 5-jaars-

overleving van patiënten met epitheliaal ovariumcarcinoom die behandeld zijn met een 

debulkingoperatie en chemotherapie. Voor de ontwikkeling van het model zijn de ge-

gevens van 840 patiënten met primair epitheliaal ovariumcarcinoom bestudeerd. Alle 

patiënten ondergingen debulkingchirurgie (primair ofwel interval) en chemotherapie. 

De prognostische variabelen die in dit model zijn toegepast, zijn FIGO-stadium, tumor-

resten na chirurgie, type van chirurgie, histologisch subtype, fysieke toestand, leeftijd, 

hoeveelheid ascites en het hebben van een BRCA-mutatie. Het model kan voor de indi-

viduele patiënt een voorspelling geven van de 5-jaarsoverleving. Tevens kan het model 

risicogroepen onderscheiden. Nadat het model de populatie in vier risicogroepen had 

verdeeld, bleek de hoogste risicogroep geen stadium I-patiënten te bevatten. Wel had 

een derde van de patiënten in de laagste risicogroep ziekte in een vergevorderd stadium 

(stadium III/IV). Deze patiënten hadden dus een betere prognose dan op basis van al-

leen hun ziekte stadium werd ingeschat.

Voordat dit model kan worden gebruikt in de kliniek, zal het eerst moeten worden 

gevalideerd met een andere populatie dan die waarmee het is ontwikkeld. Indien het 

model dan nog steeds adequaat de kans op overleving voorspelt, kan het in de praktijk 

worden ingezet. 

De laatste hoofdstukken uit dit proefschrift bevatten studies die de klinische waarde van 

tumorresten na debulkingchirurgie beschrijven en methoden om de uitkomst van een 

chirurgische interventie beter in te schatten. Het doel van zowel primaire debulking als 

intervaldebulking is om alle tumor macroscopisch te verwijderen, of ten minste tot de-

posities van minder dan 1 centimeter in diameter. Dit klinisch beleid is ontwikkeld, aan-

gezien de hoeveelheid tumor na debulking de belangrijkste prognostische factor vormt 

voor overleving. Als er grote tumorresten achterblijven, biedt chirurgie geen voordeel. 

In hoofdstuk 5 beschrijven wij de overleving van alle patiënten die in het Acade-
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misch Medisch Centrum, het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en het VU Medisch 

Centrum tussen 1998 en 2010 chirurgisch zijn behandeld voor een gevorderd stadium 

eierstokkanker. Met name beschrijven we hoe tumorresten na zowel intervaldebulking 

als primaire debulking van invloed zijn op de overleving van deze patiënten. In totaal zijn 

689 patiënten geanalyseerd. Net als in bestaande studies blijkt tumorrest de belangrijk-

ste prognostische factor te zijn voor overleving in deze patiëntenpopulatie. Bij een pri-

maire debulking moet alle tumor macroscopisch verwijderd worden om de overleving 

te verbeteren. Indien bij een intervaldebulking niet alle tumorresten verwijderd kunnen 

worden, moet er naar worden gestreefd dat die resten niet groter zijn dan 1 centimeter. 

In tegenstelling tot bij de primaire debulking heeft dit een positieve invloed op de over-

leving ten opzichte van het achterlaten van grotere tumorresten.

De keuze of patiënten behandeld worden met een primaire debulking of neo-adjuvante 

chemotherapie krijgen, wordt gemaakt aan de hand van bevindingen bij lichamelijk on-

derzoek en beeldvormend onderzoek (zoals echo en CT-scan) en tumormarkers. Deze 

diagnostische middelen zijn echter niet specifiek waardoor bij 28% tot 62% van de 

patiënten de primaire debulking suboptimaal wordt verricht. 

In hoofdstuk 6 en 7 zetten wij uiteen wat de waarde is van predictiemodellen die 

gebruikmaken van een CT-scan voor het voorspellen van tumorresten na debulking. In 

hoofdstuk 6 presenteren wij een overzicht van de bestaande literatuur over predictie-

modellen voor tumorresten na debulkingchirurgie waarbij gebruik wordt gemaakt van 

variabelen die gescoord zijn op een CT-scan. Er zijn veel verschillende modellen ontwik-

keld in de afgelopen jaren, waarvan er enkele ook zijn gevalideerd in een andere po-

pulatie dan waarin ze ontwikkeld zijn. De modellen verliezen echter hun voorspellende 

waarde tijdens deze validatie. Dit verklaart waarschijnlijk waarom geen van bestaande 

modellen momenteel wordt gebruikt in de praktijk. 

De uitkomst van de verschillende modellen is de kans op tumorrest van 1 of meer 

centimeter. Aangezien het duidelijk is dat er gestreefd moet worden naar geen tumor-

resten, hebben wij een nieuw predictiemodel ontwikkeld met de prognostische varia-

belen die wij tijdens het schrijven van ons literatuuroverzicht vonden. Dit model wordt 

beschreven in hoofdstuk 7. Het model combineert vijf kenmerken die op een CT-scan 

makkelijk gescoord kunnen worden, met de fysieke toestand van de patiënt om zo het 

risico op tumorrest in te schatten. Het model is ontwikkeld in een cohort van patiën-

ten die primaire debulking ondergingen. Het model heeft een goede voorspellende 

waarde. Om toepassing in de praktijk makkelijker te maken is een nomogram ontwik-

keld. Vervolgens is het model gevalideerd met een cohort patiënten die een interval-

debulking ondergingen. In deze populatie voorspelt het model minder nauwkeurig of 

er tumorresten achterblijven na de chirurgische ingreep. Daarom raden wij het aan het 

model nogmaals in een andere populatie te valideren en aan te passen, alvorens het in 

de kliniek toe te passen.

Tevens hebben we de waarde van de diagnostische laparoscopie onderzocht. In verschil-
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lende klinieken in binnen- en buitenland wordt een diagnostische laparoscopie verricht 

om de operabiliteit te beoordelen. Het toevoegen van laparoscopie aan de standaard 

diagnostische strategie van patiënten met een ovariumcarcinoom in een gevorderd sta-

dium zou het percentage primaire operaties waarbij tumorresten achterblijven kunnen 

verminderen, waardoor een nutteloze primaire debulking kan worden voorkomen. Aan 

de andere kant is een diagnostische laparoscopie een kostbare, invasieve procedure met 

een gerede kans op complicaties. De voorspellende waarde ten aanzien van de uitkomst 

van chirurgie is echter nooit gerandomiseerd uitgezocht. 

In hoofdstuk 8 staat beschreven hoe we systematisch de bestaande literatuur heb-

ben geanalyseerd naar de toegevoegde waarde van de diagnostische laparoscopie. Na 

een uitgebreide zoekopdracht kwamen zeven studies in aanmerking voor de literatuur-

studie. In deze studies werden in totaal 364 patiënten beschreven die een diagnostische 

laparoscopie ondergingen om de uitgebreidheid van de ziekte in te schatten. Er waren 

slechts twee studies waarin alle patiënten na de laparoscopie ook een laparotomie kre-

gen ondanks dat tijdens de laparoscopie werd ingeschat dat een debulking met tumor-

resten van minder dan 1 centimeter niet mogelijk was. In de meeste studies werd dus 

niet voor alle patiënten getoetst of het oordeel bij de laparoscopie daadwerkelijk correct 

was. Hierdoor kan geen concrete uitspraak worden gedaan over de sensitiviteit van 

deze test. Wel concludeerden alle studies dat indien tijdens laparoscopie de inschatting 

wordt gemaakt dat er na een debulking veel tumor zal achterblijven, dit ook daadwer-

kelijk zo is. Wanneer bij laparoscopie wordt ingeschat dat het wel mogelijk is om tot een 

succesvol chirurgieresultaat te komen, blijkt in sommige gevallen dat laparotomie toch 

niet tot tumorresten van minder dan 1 centimeter leidt. 

Aangezien het reviewartikel geen sluitende conclusies opleverde, hebben we een ge-

randomiseerd onderzoek opgezet naar de voorspellende waarde van de laparoscopie 

in het diagnostische proces voor patiënten met ovariumcarcinoom in een gevorderd 

stadium, de LapOvCa-studie. 

Hoofdstuk 9 gaat over het studieprotocol van het gerandomiseerde onderzoek naar 

patiënten die een primaire debulking ondergaan: bij een groep zal wel laparoscopie 

worden verricht, bij de andere groep niet. De groepen worden via loting samenge-

steld. Voor de patiënten die laparoscopie ondergaan, zal aan de hand daarvan worden 

bepaald of primaire debulking zinvol is. De andere patiënten, die geen laparoscopie 

krijgen, zullen direct primaire debulking ondergaan. 

Het primaire eindpunt van deze studie is het percentage operaties waarbij meer dan 

1 centimeter tumor wordt achtergelaten. Deze studie zal antwoord geven op de vraag 

of laparoscopie aan de standaard diagnostische procedures voor patiënten met een 

ovariumcarcinoom moet worden toegevoegd. 

Concluderend, op basis van de studies die we hebben verricht, bevestigen we dat ei-

erstokkanker een heterogene ziekte is. Patiënten reageren niet alleen verschillend op 

behandeling, maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen de type tumoren op mole-

culair niveau. Verder kunnen er specifiek risicogroepen worden gevonden op basis van 
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klinische factoren. Dit benadrukt dat bij de behandeling van patiënten met eierstokkan-

ker hiermee rekening moet worden gehouden. Nieuwe behandelingen zouden daarom 

gericht moeten zijn op subgroepen.




