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SUMMARY

In general, randomized controlled trials are lacking in the management of patients with pan-
creatic neuroendocrine tumors, especially in the management of surgical treatment. In this 
thesis we give an overview of the current literature on the surgical management of pNET. We 
have analyzed the diagnostic aspects (Octreoscan and chromogranin A) and the postopera-
tive outcome in a large group of more than 200 surgical patients with pNET. 

In chapter 2 we have performed a systematic review on the postoperative outcome and 5-year 
survival after pancreatic resection in patients with pNET. More than 2600 studies are screened 
for inclusion. There were no randomized controlled trials and high levels of heterogeneity 
were expected since all kinds of studies were enrolled. To reduce the heterogeneity, strict 
inclusion criteria are maintained:
•     Studies are only included if the pNET patients were clearly and separately described. 
•     Studies must describe the postoperative outcome (pancreatic fistula, delayed gastric emp-
tying, postoperative hemorrhage and in-hospital mortality) for each surgical procedure sep-
arately. 
•     The 5-year overall survival and disease specific survival must be described after pancreatic 
resection. 
•    Studies must include at least 10 patients.
The pooled PF rate of the 6 prospective studies was 45%. The overall PF rate after distal pan-
createctomy was 14%, 14% after pancreatoduodenectomy and 58% after central pancreatecto-
my. Overall delayed gastric emptying after tumor enucleation was 5%, 5% after distal pancre-
atectomy, 18% after pancreatoduodenectomy and 16% after central pancreatectomy. Overall 
postoperative haemorrhage after tumor enucleation, distal pancreatectomy, pancreatoduo-
denectomy and central pancreatectomy were respectively 6%, 1%, 7% and 4%. In-hospital 
mortality after tumor enucleation, distal pancreatectomy, pancreatoduodenectomy and cen-
tral pancreatectomy was 3%, 4%, 6% and 4%.  The pooled proportion of the overall 5-year sur-
vival of the retrospective studies was 85%. The pooled 5-year DSS after pancreatic resection 
was 93%. Heterogeneity was too high to perform a meta-analysis in the 5-year overall survival 
in patients with resected liver metastases. The 5-year disease specific survival was 80%.

Summarizing, heterogeneity is high in studies on the postoperative outcome and survival 
in patients with pNET. Therefore, data must be uniform and clear to be able to interpret the 
results and to use the information in daily practice. This can be accomplished by uniform defi-
nitions of “pancreatic resection” or “atypical resection”. Furthermore, ISGPS criteria should be 
used in the description of postoperative complications. 

In chapter 3 we have analyzed the postoperative outcome of surgical patients with pNET of 
the Academic Medical Center of Amsterdam and the Erasmus Medical Center of Rotterdam. 
Surgical treatment is primarily dependent on tumor location. Therefore, we have compared 
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tumor enucleation of the pancreatic head with pancreatoduodenectomy and tumor enuclea-
tion of pancreatic corpus/tail with distal pancreatectomy. A comparable number of patients 
had complications; 69% after tumor enucleation of the pancreatic head versus 80% after pan-
creatoduodenectomy (p=0.20) and 36% after tumor enucleation of pancreatic corpus/tail 
versus 58% after distal pancreatectomy (p=0.054). The in-hospital stay of the patients with 
complications was comparable: 17 days after tumor enucleation of the pancreatic head versus 
16 days after pancreatoduodenectomy (p=0.73) and 10 days after tumor enucleation of the 
pancreatic corpus/tail versus 11 days after distal pancreatectomy (p=0.41). Severe pancreatic 
fistula (grade B/C) occurred more frequently after tumor enucleation of the pancreatic head 
(40 %) compared to 14% after pancreatoduodenectomy (p <0.01). The number of re-inter-
ventions and re-admissions were similar between the groups. Lymph node metastases were 
diagnosed in 51% of the patients who underwent pancreatoduodenectomy. Fifty-five of the 
patients with a tumor size ≤ 2 cm had lymph node metastases. BMI > 25 kg/m2 and a tumor 
in the pancreatic head are independent risk factors to develop complications after tumor enu-
cleation. No significant predictors are found for any of the other surgical procedures. After 
pancreatoduodenectomy, both endocrine- and exocrine insufficiencies occurred significantly 
more frequent compared to tumor enucleation or distal pancreatectomy. The number of pa-
tients with pancreatic insufficiency was similar between tumor enucleation and distal pancre-
atectomy. The postoperative morbidity after tumor enucleation is high, especially after tumor 
enucleation of the pancreatic head. Since the incidence of lymph node metastases was high 
in pNET in the pancreatic head, even for small pNET, a pancreatoduodenectomy may be the 
preferred surgical procedure. 

In chapter 4 we have analyzed nationally if laparoscopic distal pancreatectomy (LDP) is su-
perior to open distal pancreatectomy (ODP). All patients after distal pancreatectomy were 
included between 2005 and 2013 from 17 different centers in the Netherlands. In total, 633 
patients were included, 64 patients after laparoscopic distal pancreatectomy and 569 patients 
after open distal pancreatectomy. Laparoscopic resection was associated with a significantly 
lower incidence of complications (16% after LDP versus 29% after ODP) and a significantly 
shorter median in-hospital stay (8 days after LDP versus 10 days after ODP). Laparoscopic 
procedures were converted to open procedures in 33%. All surgeons received a survey on the 
training in the laparoscopic approach of distal pancreatectomy.The survey demonstrated that 
85% of surgeons welcomed LDP training. LDP seems safe, especially with structured training 
for the surgeons. 

In chapter 5 we have analyzed the morbidity of all the patients undergoing elective pan-
creatic resection with different types of pathology. A total of 832 patients were included: 88 
patients with pNET and 744 patients with different diagnosis such as pancreatic adenocarci-
noma, chronic pancreatitis, ampullary carcinoma or distal cholangiocarcoma. Pancreatodu-
odenectomy was most frequently performed (78%), followed by distal pancreatomies (17%), 
central pancreatectomies (2%) and tumor enucleations (3%). Overall morbidity was 55%, 
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mainly caused by delayed gastric emptying grade B/C (26%) and pancreatic fistula grade B/C 
(18%). Delayed gastric emptying was more common in non-pNET patients (28%) compared 
to pNET (13%), p=0.002. The pancreatic fistula rate was not significantly different between 
patients with pNET (23%) and non-pNET diagnosis (17%).  BMI (OR 1.12, 95% CI 1.1-1.2), 
pancreatic duct diameter < 3 mm (OR 1.93, 95% CI 1.2-3.1) and central pancreatectomy (OR 
3.4, 95% CI 1.1-8.8) were independent risk factors for the development of pancreatic fistula. 
This study describes that pNET is not an independent factor associated with the development 
of pancreatic fistula.  Patient’s characteristics and type of surgery have presumably more in-
fluence on fistula development than the diagnosis of pNET.  

Besides pancreatic fistula, postoperative hemorrhage is a very severe complication that is as-
sociated with mortality. Based on the time of onset, postoperative hemorrhage can be di-
vided in early (≤ 24hr) or late onset (>24hr)1. Pancreatic fistula may induce postoperative 
hemorrhage due to the erosion of the arterial vessel, dehiscence of the new anastomosis or 
by the forming of a pseudo-aneurysm.  Since the incidence of pancreatic fistula is high after 
surgical resection in patients with pNET, postoperative hemorrhage may also occur after sur-
gery. In chapter 6 we have analyzed 1035 patients who underwent pancreatoduodenectomy 
for a peri-ampullary tumor. Forty-seven patients (4.5%) developed a postoperative hemor-
rhage. Pancreatic fistula grade B/C was the only independent predictor for late postoperative 
hemorrhage (OR 10.2 95%CI 4.37-23.71). Mortality of the patients with a late postoperative 
hemorrhage was 13% (n=6/47) compared to 1.5% of all the patients without late postopera-
tive hemorrhage. Out of the 47 patients with late postoperative hemorrhage, 20 patients had 
a grade C type of bleeding and were in need of an emergency intervention. A sentinel bleed 
(OR 6.6, 95% CI 1.1-38.7) and extraluminal location of the bleeding (OR 5.6 95% CI 1.1-29.7) 
were independent predictors for emergency interventions. However, the type of intervention, 
radiological or surgical, was not predictable. In the nearby future a hybrid room, with both 
angiographic intervention and surgical opportunities available, is desirable. 

In chapter 7 we have analyzed the additional value of the somatostatin receptor scintigraphy 
(SRS) during pre-operative staging as a second test after a CT-scan. Between 2002 and 2013 
all the SRS made in the Academic Medical Center were selected. Out of these 741-screened 
patients with SRS, only 62 patients had non-functional pNET (NF-pNET) and received both 
a CT-scan and a SRS during preoperative staging. The sensitivity to detect the primary tumor 
of the CT-scan and the SRS were respectively 95% and 73%. The non-detected NF-pNETs on 
the SRS were significantly smaller (median size 23mm, IQR 9-30) compared to the detected 
NF-pNET on the SRS (median 36mm, IQR 22-60).  In total, 13 patients had metastases. The 
sensitivity and the specificity for a CT-scan and a SRS in the detection of metastases were 
respectively 85-80% and 85-90%. In 14 patients the TNM classification altered correctly after 
SRS. Not all of these changes resulted in an altered management. In 15% (n=9) of the patients, 
management changed from potential palliative into curative because metastases were not 
confirmed with SRS. Additional SRS may be indicated to detect pNETs larger than 30mm and 
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to confirm NET metastases. Furthermore, patients can be selected for PRRT. In patients with 
small tumors (< 30mm) without suspicious NET metastases on the CT-scan, an additional 
SRS may be less contributing.  

The diagnostic accuracy of chromogranin A (CgA) is mainly analyzed in metastatic patients. 
In chapter 8 we have assessed the diagnostic accuracy of chromogranin A in 47 resectable 
patients with NF-pNET and low tumor burden. The diagnostic accuracy during preoperative 
workup was measured in 37 patients. In only 10/37 patients (27%) CgA was elevated during 
preoperative workup.  There were no differences in patients’ characteristics between the pa-
tients with an elevated CgA and patients with a normal CgA. After a median follow-up of 36 
months (IQR 16-55 months), CgA data was available in 28 curative resected patients. Out 
of these 28 patients, 9 patients developed recurrent disease. The sensitivity and specificity 
of CgA in the detection of recurrent disease after curative pancreatic resection were respec-
tively 67% and 68%. The positive and negative predictive values were 50% and 81%. Since 
the moderate diagnostic accuracy of CgA during preoperative staging and follow-up routine 
measurements of CgA had limited value in patients with NF-pNET and low tumor burden. 

In some larger studies on long-term outcome, grade 3 pNET or patients with resected liver 
metastases have been described to be at risk to develop recurrent disease after their pancreatic 
resection. In chapter 9 we have identified risk factors for recurrent disease in patients with 
grade 1 or 2 pNET without synchronous metastases or hereditary syndromes. Two patients 
died postoperatively and therefore 97 patients were suitable for long-term survival analysis. 
After a median follow-up of 57 months (IQR 35-82 months), 23 patients (24%) developed 
recurrent disease and 13 (13%) patients died due to their tumor. The 5-year disease specific 
survival was 96% and overall survival was 91%. Tumor size > 2 cm (HR 10.5, CI95% 1.4-
81.0), positive lymph nodes in the resected specimen (HR 2.9, CI95% 1.2-6.8) and perineural 
invasion (5.3, CI95% 2.0-13.6) were significant predictors for recurrent disease. Based on the 
hazard ratios of these risk factors, a nomogram was been made to predict the probability to 
develop recurrent disease within 5 years after curative resection. Patients with a nomogram 
score ≥ 14 were identified as high risk patients since > 50% of the patients with a nomogram 
score ≥ 14 developed recurrent disease within 5 years. We have performed an internal valida-
tion of the nomogram. The discrimination was 0.788 (CI95%: 0.695-0.881) and the Hosmer 
Lemeshow chi-square test was 6.45 (p=0.694). Follow-up programs can be adjusted to the 
presence of risk factors. High risk patients may benefit from an intensive follow-up program 
or adjuvant therapy. Patients without any risk factors may have a less strict follow-up program. 
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Although the number of patients with pNET is limited, the incidence is raising and approx-
imately 10% of all pancreatic malignancies is a pNET1,2. Medical doctors are getting better 
in recognizing the disease and there is more attention to improve the guidelines. This thesis 
will contribute to an improvement of the surgical treatment. More collaborations between 
the specialized hospitals and research departments are needed to improve the quality of care 
in patients with pNET. Eventually, the individual patient will benefit from a personalized ap-
proach by a customized treatment based on tumor biology and patient’s need.

Based on this thesis, we have acquired additional information in the treatment of patients 
with pancreatic neuroendocrine tumors. Main key points mentioned in the summary are 
pre-operative work-up, type of surgery and a follow-up program. Determination of chromo-
granin A and performing an Octreoscan during pre-operative work-up are both not always 
useful in all patients with pNET. Furthermore, the type of surgery may be adjusted according 
to patient and tumor characteristics. Finally, an uniform but focused follow-up program can 
be made based on the risk profiles for recurrent disease. 

As described in chapter 9, the overall 5-year survival after surgical resection was 91%. For fu-
ture research, it will be a challenging task to improve this survival rate after surgical resection 
in patients with pNET. Especially since the number of patients is limited. Nevertheless, we 
have identified high-risk patients for recurrent disease in chapter 9. After we have externally 
validated our nomogram, it can be used to select patients for adjuvant treatment after surgical 
resection, such as PRRT.

Future research will mainly focus on personalized management of patients with pNET and in 
particular the genetic profile. In our patients all the clinical data such as past treatment, tumor 
grading and follow-up data is available. The next step is to combine the clinical data with the 
genetic status. This will increase the possibilities of personalized treatment. In patients with 
pNET other genes are mutated compared to pancreatic adenocarcinoma, as listed in table 1. 
Main mutated genes in pNET are MEN1, DAXX, ATRX and genes in the PI3K/mTOR path-
way3. These genes are involved in the cell growth, proliferation, apoptosis and cell survival4. 
Different combinations of mutations such as DAXX or ATRX  may be associated with a more 
favourable prognosis while other mutations may increase the malignant potential in pNET5. 
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Genes Pancreatic 
neuroendocrine tumor

Pancreatic 
adenocarcinoma

KRAS 0% 100%

TP53 3% 85%

CDKN2A 0% 25%

TGFBR1/SMAD3/SMAD4 0% 38%

MEN1 44% 0%

DAXX/ARTX 43% 0%

mTOR 15% 0.8%

Table 1  Mutated genes in pancreatic neuroendocrine tumors and adenocarcinoma3

In patients with low tumor burden, such as in patients with resectable disease, there are also 
differences in prognosis. These differences may be caused by differences in the genetic profile. 
In chapter 9 we identified risk factors for recurrent disease, however the genetic mutations are 
not included in this analysis. The next step is to investigate whether there are associations in 
the genetic profile in patients with resectable disease. The genetic profile may have an impact 
on both treatment as follow-up. 

Approximately 15% of the patients with pNET have mutations in the mTOR pathway. Drug 
strategies such as Everolimus or Sunitinib intervene in this mTOR pathway. In the RA-
DIANT-3 study  more than 15% of the patients had a positive effect after treatment with 
Everolimus6. Probably more (unknown) mechanisms or pathways are involved in the effect 
of Everolimus. The data on the genetic status and the response to Everolimus/Sunitinib needs 
to be further investigated before they can be used in daily practise7. In the future patients can 
be selected for these treatments based on their genetic profile. The number of patients being 
treated without any clinical effect could be reduced and the costs for unnecessary treatment 
can therefore also be reduced3.

 Secondly, patients with a poor prognosis based on their genetic profile can be monitored in 
a different way. Based on the genetic profile, patients may be divided in a low or high risk 
profile. Patients with an increased risk of recurrent disease may benefit from an intensive 
follow-up program while patients with a low risk profile may benefit from a less intensive 
follow-up. However, it is unknown if an intensive follow-up and therefore an early detection 
of tumor recurrence may lead to a prolonged survival. As early detection may not lead to a 
prolonged survival, it may be debatable if an intensive follow-up program should be recom-
mended. The first step is to create a follow-up program based on risk profiles. The second step 
is to evaluate the effect of this (less) intensive follow-up program. 

SUMMARY AND FUTURE PERSPECTIVES
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Bij de keuze van het beleid en de behandeling van patiënten met een neuroendocriene pan-
creastumor (pNET) zijn er weinig gerandomiseerde studies beschikbaar, zeker wat betreft de 
chirurgische behandeling. Om inzicht te krijgen in de resultaten van de behandeling in Ne-
derland zijn in dit proefschrift onder meer de resultaten van zowel de diagnostische aspecten 
(Octreoscan, Chromogranine A) als de chirurgische uitkomsten geanalyseerd van een groep 
van meer dan 200 geopereerde patiënten met een pNET in twee academische ziekenhuizen 
(het AMC en het Erasmus MC) 

Allereerst is in hoofdstuk 2 een systematic review beschreven met betrekking tot de postope-
ratieve uitkomsten en de 5-jaars overleving van patiënten met een pNET na een pancreas 
operatie. Meer dan 2600 studies zijn gescreend voor inclusie. Er waren geen gerandomiseerde 
studies beschikbaar waardoor er studies zijn geïncludeerd met een diverse opzet, zoals cohort 
of case-control studies. Om de heterogeniteit te beperken, zijn de volgende inclusiecriteria 
aangehouden: 
•      Studies waarbij patiënten met een pNET onderdeel uitmaakten van een groter cohort 
werden alleen geïncludeerd als de patiënten met een pNET duidelijk werden beschreven. 
•      De postoperatieve uitkomst moest apart worden beschreven per chirurgische ingreep. 
•      Bij de beschrijving van de 5-jaars overleving/ziekte specifieke overleving werden alleen de 
percentages van de geopereerde patiënten meegenomen. 
•      Studies moesten ten minste 10 patiënten hebben geïncludeerd. 
Zes prospectieve studies konden worden gepoold. Het percentage pancreasfistels na enu-
cleatie voor pNETs bedroeg 45%. Het percentage patiënten met een pancreasfistel na een 
staartresectie was 14%, na pancreatoduodenectomie 14% en na een corpusresectie 58%. Een 
gastroparese na een tumor-enucleatie, staartresectie, pancreatoduodenectomie en corpusre-
sectie werd beschreven bij respectievelijk 5%, 5%, 18% en 16%. Een postoperatieve bloeding 
trad op bij 7% van de patiënten die een pancreatoduodenectomie hadden ondergaan maar 
ook bij 6% van de patiënten na enucleatie en 4 % na corpusresectie.  De ziekenhuissterfte na 
een tumor-enucleatie, staartresectie, pancreatoduodenectomie en corpusresectie was respec-
tievelijk 3%, 4%, 6% en 4%. De 5-jaars overleving van alle geopereerde patiënten was 85% met 
een 5-jaars ziekte specifieke overleving van 93%. De heterogeniteit bleek te hoog om een me-
ta-analyse te verrichten bij de 5-jaars overleving met betrekking tot patiënten met levermeta-
stasen. De 5-jaars ziekte specifieke overleving was 80%. Samenvattend was er geen duidelijk 
voordeel voor het verrichten van een enucleatie ten opzichte van  standaard resectie bij pati-
enten met een pNET als het gaat om postoperatieve morbiditeit of mortaliteit. Hierbij dient 
wel vermeld te worden dat de heterogeniteit tussen de studies hoog was. Het is daarom aan te 
bevelen om data eenduidig en uniform te beschrijven zodat deze gegevens ook bruikbaar zijn 
in de dagelijkse praktijk en een goede onderlinge analyse mogelijk maken. Bijvoorbeeld door 
duidelijk definities aan te houden voor “pancreas resectie” en “atypische resecties” en de ISG-
PS criteria te gebruiken voor het beschrijven en analyseren van postoperatieve complicaties. 
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In hoofdstuk 3 hebben we de uitkomsten geanalyseerd van patiënten die een operatie heb-
ben ondergaan in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam en het Erasmus Medisch 
Centrum te Rotterdam. De chirurgische behandeling is vooral afhankelijk van de tumorlo-
catie. Daarom hebben we een tumor-enucleatie in de pancreaskop vergeleken met een pan-
creatoduodenectomie en een tumor-enucleatie in de corpus/staart met een staartresectie. Het 
percentage complicaties na een tumor-enucleatie (69%) was vergelijkbaar met het percentage 
na een pancreatoduodenectomie (80%). Ook het percentage tussen een tumor-enucleatie van 
de corpus/staart (36%) versus staartresectie (58%) was vergelijkbaar (p=0.054). De opname-
duur bij gecompliceerde patiënten na een tumor-enucleatie in de kop was 17 dagen versus 16 
dagen na een pancreatoduodenectomie (p=0.73). De opnameduur na een tumor-enucleatie 
in de corpus/staart was 10 dagen versus 11 dagen na een staartresectie (p=0.41). Ook nu 
werd vastgesteld dat ernstige pancreasfistels (graad B/C fistel) frequenter voorkomen na een 
tumor-enucleatie van de pancreaskop (40%) in vergelijking met 14% na een pancreatoduo-
denectomie (p<0.01). Het aantal re-interventies en heropnames waren vergelijkbaar tussen 
beide groepen. Na een pancreatoduodenectomie had 51% van de patiënten lymfekliermeta-
stasen. Patiënten met een tumorgrootte <2cm had 55% lymfekliermetastasen. BMI > 25kg/m2 
en een tumor in de pancreaskop zijn onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van 
complicaties na een tumor-enucleatie. Na een pancreatoduodenectomie is zowel de endocrie-
ne als exocriene functie van de pancreas meer verstoord in vergelijking met een staartresectie 
en tumor-enucleatie. Aangezien de hoge incidentie van lymfekliermetastasen bij patiënten 
met een pNET in de pancreaskop en de hoge postoperatieve morbiditeit na een tumor-enu-
cleatie, wordt geadviseerd om bij deze patiënten een pancreatoduodenectomie te verrichten. 

In hoofdstuk 4 is op landelijk niveau geanalyseerd of een laparoscopische staartresectie supe-
rieur is in vergelijking met een open staartresectie. In totaal werden er 633 patiënten geïnclu-
deerd die werden geopereerd tussen 2005 en 2013 afkomstig uit 17 verschillende ziekenhui-
zen. Vierenzestig patiënten met een laparoscopisch operatie en 569 patiënten met een open 
staartresectie. Een laparoscopische ingreep was geassocieerd met minder complicaties dan 
een open staartresectie respectievelijk 16% versus 29% en een kortere opnameduur (8 dagen 
versus 10 dagen). Drieëndertig van de laparoscopische ingrepen werd geconverteerd naar een 
open procedure. In een survey over de mogelijkheden van een training in de laparoscopische 
benadering van een staartresectie gaf 85% van de chirurgen aan behoefte te hebben aan deze 
training. Een laparoscopische staartresectie lijkt veilig, zeker met een gestructureerde trai-
ning. 

In hoofdstuk 5 hebben we de morbiditeit geanalyseerd van patiënten na een electieve pancre-
asresectie om te bestuderen of er een verschil bestaat in postoperatieve complicaties afhanke-
lijk van de operatie-indicatie. Mogelijk bestaat er een grotere kans op postoperatieve morbi-
diteit bij patiënten die een resectie ondergaan in verband met een pNET gezien de kwaliteit 
van de pancreas. In totaal werden er 832 patiënten geïncludeerd met verschillende pathologie. 
Achtentachtig patiënten hadden een pNET. De overige 744 patiënten hadden een andere di-
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agnose zoals pancreas adenocarcinoom, chronische pancreatitis of een distaal cholangiocar-
cinoom. Een pancreatoduodenectomie werd het vaakst uitgevoerd (78%), gevolgd door een 
staartresectie (17%), corpusresectie (2%) en een tumor-enucleatie (3%). Morbiditeit bedroeg 
55%, vooral veroorzaakt door gastropareses graad B/C (26%) en pancreasfistels graad B/C 
(18%). Een gastroparese was de meest voorkomende complicatie bij niet-pNET patiënten 
(28%) vergeleken met 13% bij een pNET, p=0.002. Het percentage pancreasfistels was niet 
significant verschillend tussen patiënten met verschillende diagnoses, 23% bij pNET versus 
17% bij niet-pNET patiënten. BMI (OR 1.12, 95% CI 1.1-1.2), ductus pancreaticus diameter 
< 3mm (OR 1.93, 95% CI 1.2-3.1) en corpusresecties (OR 3.4, 95% CI 1.1-8.8) waren onaf-
hankelijke risicofactoren voor een pancreasfistel. De diagnose pNET is geen onafhankelijke 
risicofactor voor het ontwikkelen van pancreasfistels. Waarschijnlijk hebben patiëntenkarak-
teristieken en het type operatie meer invloed op de ontwikkeling van pancreasfistels dan de 
diagnose pNET. 

Naast pancreasfistels is een postoperatieve bloeding een ernstige complicatie die gepaard gaat 
met een hoge mortaliteit. Gebaseerd op het tijdstip van de bloeding na de operatie, kunnen 
de bloedingen worden ingedeeld in vroeg (≤ 24 uur) of laat (> 24 uur)1. Pancreasfistels ver-
hogen de kans op een postoperatieve bloeding door erosie van een arterie met vorming van 
een pseudo-aneurysma in combinatie met een dehiscentie van de pancreaticojejunostomie 
anastomose. Gezien de hoge incidentie pancreasfistels na een pNET, bestaat er ook een ver-
hoogd risico op een bloeding na een operatie. In hoofdstuk 6 beschrijven we 1035 patiënten 
met verschillende diagnoses die allen een pancreatoduodenectomie hebben ondergaan waar-
bij 47 patiënten (4.5%) een postoperatieve bloeding hebben ontwikkeld. Een pancreasfistel 
graad B/C was de enige onafhankelijke voorspeller voor een late bloeding (OR 10.2 95%CI 
4.37-23.71). De mortaliteit na een late bloeding was 13% (n=6/47) in vergelijking met 1.5% 
van alle patiënten zonder late bloeding. Van de 47 patiënten met een late bloeding hadden 20 
patiënten een graad C bloeding en was er een noodzaak tot een spoedinterventie. Een sentinel 
(waarschuwende/ beperkte) bloeding (OR 6.6, 95% CI 1.1-38.7) en een extraluminale locatie 
van de bloeding (OR 5.6 95% CI 1.1-29.7) waren onafhankelijke risicofactoren die de indicatie 
tot een spoedinterventie konden voorspellen. Het type interventie, een radiologische of een 
chirurgische interventie, was niet te voorspellen. In de toekomst zal een hybride kamer, waar 
zowel de radiologische interventies als de chirurgische ingrepen kunnen plaatsvinden, een 
uitkomst kunnen bieden om kostbare tijd te besparen.

In hoofdstuk 7 hebben we de toegevoegde waarde van een somatostatine receptor scan (SRS) 
geanalyseerd tijdens de preoperatieve stagering van patiënten met een pNET tussen 2002 en 
2013.  Van de 741 patiënten met een SRS, waren er 62 patiënten met een niet-functionele 
pNET waarbij er zowel een CT-scan als een SRS is gemaakt tijdens de preoperatieve beeld-
vorming. De sensitiviteit om de primaire tumor te detecteren was 95% bij de CT-scan versus 
73% na een SRS. De primaire tumoren die gemist werden op de SRS waren significant kleiner 
(mediaan 23mm) in vergelijking met de tumoren die wel werden gedetecteerd op de SRS 

APPENDICE



207

(mediaan 36mm). In totaal hadden 13 patiënten metastasen, de sensitiviteit en specificiteit 
voor de CT-scan en SRS bij de detectie van metastasen waren respectievelijk 85-80% en 85-
90%. In 14 patiënten heeft de SRS geleid tot een verandering in de TNM classificatie. Niet al 
deze TNM veranderingen hebben geleid tot een aanpassing van het beleid. Dit was slechts in 
15% (n=9) het geval en hierbij werd het beleid veranderd van potentieel palliatief naar cura-
tief doordat de verdachte levermetastasen niet werden bevestigd. Een SRS is geïndiceerd bij 
verdenking op een pNET groter dan 30mm om de primaire tumor te detecteren en eventuele 
NET metastasen te bevestigen. Ook kan hiermee de mogelijkheid worden bekeken of patiën-
ten in aanmerking komen voor eventuele Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT). 
Bij patiënten met kleine tumoren (<30 mm) zonder voor metastase verdachte laesies op de 
CT-scan heeft een SRS weinig toegevoegde waarde. 

In hoofdstuk 8 hebben we de diagnostische accuratesse van CgA geanalyseerd bij 47 patiën-
ten met een “niet functionele” pNET (NF-pNET) zonder metastasen op het moment van de 
diagnose. Bij slechts 10/37 patiënten was het CgA verhoogd tijdens de preoperatieve scree-
ning. Er waren geen verschillen in patiënt karakteristieken tussen de patiënten met of zonder 
verhoogd CgA. Na een gemiddelde follow-up duur van 36 maanden (IQR 16-55 maanden) 
was de CgA data beschikbaar van 28 patiënten. Van deze 28 patiënten hadden 9 patiënten 
een recidief ontwikkeld. De sensitiviteit en specificiteit van CgA in het detecteren van recidief 
ziekte waren respectievelijk 67% en 68%. De positief en negatief voorspellende waarde waren 
50% en 81%. Door de matige accuratesse tijdens zowel de preoperatieve screening als tijdens 
follow-up heeft routinematige screening van CgA een beperkte waarde bij patiënten met een 
NF-pNET zonder metastasen. 

In grote studies naar de lange termijn resultaten na een chirurgische resectie zijn graad 3 
pNETs of patiënten met lever metastasen vaak at risk voor het ontwikkelen van recidief ziek-
te. Over de recidief kansen van patiënten met graad 1 of 2 pNETs is weinig bekend in de 
literatuur. In hoofdstuk 9 hebben we risicofactoren geïdentificeerd die de kans op een re-
cidief kunnen voorspellen bij patiënten met een graad 1 of 2 NF-pNET zonder synchroon 
gemetastaseerde ziekte of genetische syndromen. Twee patiënten waren postoperatief overle-
den waardoor er uiteindelijk 97 patiënten geanalyseerd konden worden. Na een gemiddelde 
follow-up van 57 maanden hadden 23 patiënten een recidief ontwikkeld (24%) en zijn er 13 
patiënten overleden aan de gevolgen van de tumor. De 5-jaar ziekte specifieke overleving was 
96% en de algehele overleving was 91%. Tumor grootte > 2cm (HR 10.5, CI95% 1.4-81.0), 
positieve lymfeklieren in het resectie preparaat (HR 2.9, CI95% 1.2-6.8) en perineurale inva-
sie (5.3, CI95% 2.0-13.6) zijn onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van recidief 
ziekte. We hebben een nomogram ontwikkeld die de kans voorspelt op het ontwikkelen van 
een recidief binnen 5 jaar na de curatieve resectie. Bij een nomogram score van ≥ 14 werden 
patiënten gescoord als “hoog risico patiënten”, omdat bij deze score 50% van de patiënten een 
recidief had ontwikkeld binnen 5 jaar. We hebben het nomogram intern gevalideerd, daarbij 
was de discriminatie 0.788 (CI95%: 0.695-0.881) en de Hosmer Lemeshow chi-square test 
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6.45 (p=0.694). Follow-up programma’s zouden aangepast kunnen worden op basis van deze 
risicofactoren. Hoog risico patiënten hebben mogelijk baat bij een adjuvante behandeling en 
een intensievere follow-up. Patiënten zonder of minimale risicofactoren kunnen minder fre-
quent worden vervolgd. 

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Ondanks dat het aantal patiënten met een pNET beperkt is, stijgt de incidentie en omvat het 
ongeveer 10% van alle pancreasmaligniteiten2,3. Medische specialisten worden steeds beter 
in het herkennen van de ziekte en er is meer aandacht voor het opstellen en verbeteren van 
de richtlijnen. Dit proefschrift poogt hier aan bij te dragen, met name voor de chirurgische 
behandeling van patiënten met een pNET.  Samenwerking tussen gespecialiseerde ziekenhui-
zen en onderzoeksgroepen is essentieel om te komen tot een betere kwaliteit van zorg voor 
patiënten met een pNET. Uiteindelijk zal de individuele patiënt profiteren van de persoonlijke 
benadering door een behandeling op maat gebaseerd op de behoefte van de patiënt en de 
tumorkarakteristieken. 

Met dit proefschrift hebben we additionele informatie verkregen over de behandeling van 
patiënten met een neuroendocriene tumor van het pancreas. Belangrijke punten zoals eer-
der vermeld in de samenvatting zijn daarbij de preoperatieve stagering, type operatie en het 
follow-up programma. De bepaling van CgA en het maken van een Octreoscan tijdens de 
preoperatieve stagering zijn beide niet altijd nodig bij alle patiënten met pNET. Daarnaast 
moet het type operatie worden aangepast aan de karakteristieken van de patiënt en de tumor. 
Tenslotte kan er een follow-up programma worden gemaakt gebaseerd op risicoprofielen. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 9 is de 5-jaars overleving na chirurgische resectie 91%. Het zal 
een uitdaging worden om deze overleving te verbeteren in de toekomst, met name omdat de 
patiëntenaantallen laag zijn. Toch is het waarschijnlijk mogelijk middels een nomogram, zoals 
beschreven in hoofdstuk 9, hoog risico patiënten te identificeren. Het opgestelde nomogram 
voor het bepalen van de recidief kans moet eerst in andere centra verder worden gevalideerd 
waarna een gerandomiseerd onderzoek kan plaatsvinden met een adjuvante behandeling met 
geringe toxiciteit zoals bijvoorbeeld de PRRT met bijvoorbeeld radioactief Lutaat.

Toekomstig onderzoek bij patiënten met een pNET zal zich moeten focussen op gepersona-
liseerde zorg en dan met name op het genetische profiel van de patiënten. In onze patiënten-
groep is de klinische data zoals eerdere behandeling, tumor gradering en follow-up bekend. 
De volgende stap is om deze data te combineren met de genetische gegevens. Dit zal de moge-
lijkheden rondom een persoonlijke behandeling vergroten. Bij patiënten met een pNET zijn 
er andere genen gemuteerd in vergelijking met patiënten met een pancreas adenocarcinoom, 
zie tabel 1. De belangrijkste mutaties bij patiënten met pNET zijn MEN1, DAXX, ATRX en 
genen die betrokken zijn bij de PI3K/mTOR cascade4. Deze genen zijn betrokken bij de cel-
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groei, proliferatie, apoptose en celoverleving5. Verschillende combinaties van mutaties zoals 
DAXX or ATRX zijn geassocieerd met een betere prognose terwijl andere mutaties leiden tot 
een verhoogde kans op maligne ontaarding6.  

Genen Pancreas 
neuroendocriene tumor

Pancreas
adenocarcinoma

KRAS 0% 100%

TP53 3% 85%

CDKN2A 0% 25%

TGFBR1/SMAD3/SMAD4 0% 38%

MEN1 44% 0%

DAXX/ARTX 43% 0%

mTOR 15% 0.8%

Tabel 1  gemuteerde genen bij patiënten met een pancreas neuroendocriene tumor en adenocarcinoom4

Bij patiënten met resectabele ziekte zonder metastase zijn er ook verschillen in prognose. 
Mogelijk worden deze verschillen veroorzaakt door een verschil in het genetische profiel. In 
hoofdstuk 9 hebben we al risicofactoren geïdentificeerd voor recidief ziekte, maar de genet-
ische factoren zijn hierbij niet meegenomen. De volgende stap is het bepalen van het gene-
tische profiel in de groep patiënten met resectabele ziekte zonder metastase. Dit profiel kan 
impact hebben op zowel de (adjuvante) behandeling als follow-up.

In ongeveer 15% van de patiënten met pNET een mutatie te vinden in de mTOR cascade. 
Medicijnen zoals Everolimus en Sunitinib hebben invloed op deze mTOR cascade. Echter, in 
de RADIANT-3 studie hebben veel meer dan 15% van de patiënten baat bij de behandeling 
van Everolimus7. Waarschijnlijk zijn er nog andere (onbekende) mechanismen betrokken bij 
het effect van Everolimus. De gegevens over de genetische status en het effect van Everolimus/
Sunitinib zal nog verder moeten worden onderzocht voordat het kan worden gebruikt in de 
dagelijkse praktijk8. Hierdoor kan het aantal patiënten dat geen klinisch effect zal hebben van 
de behandeling worden verlaagd en worden de kosten van het onnodig behandelen beperkt4.

Daarnaast kunnen patiënten op basis van hun genetische profiel worden ingedeeld in een 
laag en hoog risico groep waarbij patiënten met een hoog risico frequenter vervolgd die-
nen te worden dan patiënten met een laag risico. Echter, deze intensievere follow-up waarbij 
het recidief waarschijnlijk ook eerder zal worden gevonden, zou ook moeten leiden tot een 
betere kwaliteit van leven en een verbetering in overleving. De eerste stap is om een uniform 
follow-up programma te maken, gebaseerd op risicoprofielen. Daarna kan het effect van het 
(minder) intensieve follow-up programma worden geëvalueerd. 
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belangstelling. Jullie hebben me gevormd zoals ik ben geworden. Ook mijn schoonfamilie, 
in het bijzonder Eva, Rob en natuurlijk Margriet. Veel dank voor jullie interesse en attente 
kaartjes en berichtjes.  

Mijn lieve vrienden: de ZMAJKERS, de K’tjes, Rineke, Floor, Koen, Erik, Hinde, Roel, Tove, 
Els, Annemarie en Marcel, veel dank voor jullie gezelligheid en ontspanning tijdens mijn 
onderzoek. Sanne in het bijzonder: vanaf de Aesculaaf, partner in crime aan mijn zijde. Je 
luistert altijd naar mijn verhalen en je bent een grote steun voor me geweest. Mede dankzij jou 
aanmoedigingen en support is dit proefschrift tot een goed einde gekomen. 

Mijn paranimfen; Caroline en Sas. Caroline: al jaren gaan we zij aan zij. Vanaf de SPOCO, de 
Aesculaaf, de co-groep en zelfs als arts-assistent, jij was er altijd. Samen zijn we uitgegroeid 
tot de vrouwen die we nu zijn en daar ben ik heel trots op! Sas: samen hebben we Amsterdam 
veroverd! Je bent als een zus voor me. Ik kan alles met je bespreken en ons contact is me heel 
waardevol. 

Lieve Sander, je brengt balans in mijn leven. Je geeft me een extra aanmoediging waar nodig, 
maar je zorgt ook voor de rust. Veel dank voor alle steun in de afgelopen jaren en ik kijk uit 
naar alle jaren die voor ons liggen. 
Met jou aan mijn zijde kan ik al mijn dromen waarmaken ♥

DANKWOORD


