
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

A multimodality approach to improve oesophageal and gastric cancer treatment

van der Kaaij, R.T.

Publication date
2018
Document Version
Other version
License
Other

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Kaaij, R. T. (2018). A multimodality approach to improve oesophageal and gastric
cancer treatment. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/a-multimodality-approach-to-improve-oesophageal-and-gastric-cancer-treatment(5b7b69a3-601e-4f5e-abba-604da72fbdc3).html


summAry
summAry (dutch)

12



227226

A

summAry

In this thesis, a variety of possibilities to improve the multimodality treatment of 

oesophageal and gastric cancer patients was studied, with a focus on patient selection, 

surgical outcomes and innovative procedures.

pArt i. pAtient selection
The Laurén classification is a well-known histopathological classification system with 

prognostic value in gastric adenocarcinomas. It distinguishes intestinal, diffuse and 

mixed subtypes. In chapter 2, the clinical relevance of this classification was assessed in 

a retrospective cohort of patients with oesophageal adenocarcinoma who were treated 

with curative intent. This study revealed that the intestinal, diffuse and mixed subtypes 

also occur in adenocarcinomas of the oesophagus, accounting for 76%, 18% and 7% of the 

study population, respectively. As in gastric cancer, the diffuse type was associated with 

a significantly worse prognosis compared to the intestinal type. In addition, neoadjuvant 

chemoradiotherapy had significantly more effect in patients with intestinal type carcinoma 

than in those with diffuse type cancers, i.e., (near)complete response rates were 60% 

versus 24%, respectively. This finding, the prognostic and predictive value of the Laurén 

classification in oesophageal adenocarcinomas, makes that these histological subtypes are 

a mandatory stratification factor in current clinical trials. Further knowledge on this subject 

might lead to differentiated treatment approaches for oesophageal adenocarcinoma 

patients. In chapter 3, these findings were taken a step further. By linking epidemiological 

data to histopathological data, the prognostic value of the Laurén classification was 

confirmed on a nationwide level. In the Dutch oesophagogastric cancer population 

survival trends of intestinal and diffuse type cancers increasingly diverged since the 

introduction of multimodality treatment. The data suggest that patients with intestinal 

type adenocarcinoma benefit more from current treatment strategies than those with 

diffuse type carcinomas. These findings should encourage the exploration of additional or 

alternative treatment strategies for patients with diffuse type cancers. 

Multimodality treatment strategies are often underused in elderly patients. In chapter 4, 

the justification of using age as a selection criterion for potentially curative treatment was 

studied in a group of oesophageal cancer patients younger and older than 70 years. Elderly 

patients (aged ≥70 years) had equal long-term outcomes as their younger counterparts, 

showing that age per se should not be a contraindication for potentially curative treatment. 

There is at least a subgroup of elderly patients that benefits from intensive treatment. 

These results stimulate caregivers to introduce measures helping them in the appraisal of 

a patient’s frailty, i.e., help them to select those elderly who are candidates for potentially 

curative treatment.
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Carcinoembryonic antigen (CEA) and carbohydrate antigen (CA) 19-9 are tumour markers 

used in multiple gastrointestinal malignancies for patient selection or monitoring of 

treatment. In chapter 5, the potential value of these markers was evaluated in a cohort of 

oesophageal adenocarcinoma patients. The chance of early treatment failure, i.e., disease 

recurrence or dying within a year after surgery, was increased by 10-fold in patients 

in whom both markers were elevated before the start of chemoradiotherapy. These 

findings suggest that CEA and CA19-9 might deserve a role in clinical decision making for 

patients with oesophageal adenocarcinoma, e.g. in pre-surgery patient selection, or in the 

exploration of additional systemic treatment options. The relevance of such markers might 

increase in the upcoming era of organ-sparing treatment options for oesophageal cancer. 

In this light, it is pivotal to develop sensitive surveillance strategies. 

pArt ii. surgicAl treAtment
In the Dutch Upper gastrointestinal Cancer Audit (DUCA), short term outcomes of 

oesophagogastric cancer surgery are registered in order to improve surgical quality 

in the Netherlands. As outcome after surgery depends on many different parameters, a 

composite, multidimensional outcome measure was developed, called “textbook outcome”. 

It represents the ideal course after oesophagogastric cancer surgery and comprises ten 

desired short-term quality-of-care parameters covering the complete perioperative care 

path. When all ten parameters are met, a textbook outcome is achieved. In chapter 6, the 

clinical validity of this composite measure was assessed by studying it in a single hospital’s 

patient population. Achieving a textbook outcome was significantly related to long-term 

survival, suggesting that survival is influenced by all dimensions captured in textbook 

outcome: patient selection, proper surgery and optimal postoperative care. The composite 

measure seems useful at multiple levels of healthcare. A single hospital can identify its 

weaknesses by using textbook outcome, which stimulates quick quality improvements. 

For patients, the measure likely represents  their needs (long-term survival and perfect 

perioperative care) and is easy to interpret which may be helpful in hospital choice. For the 

healthcare system, textbook outcome can be used to reduce hospital variation, lower costs, 

and improve overall quality of care.

Evaluating current practices in oesophageal and gastric cancer surgery might reveal 

valuable information for patients, or new possibilities in treatment. In chapter 7, the clinical 

outcomes following prophylactic gastrectomy were studied in patients with hereditary 

diffuse gastric cancer (HDGC) who are prone to develop diffuse type gastric cancer. This 

risk can be eliminated by a prophylactic gastrectomy early in adult life. In this young and 

previously healthy population, considerable morbidity (postoperative complications, re-

interventions) and functional consequences (weight loss, psychological side effects) were 

found which should be taken into account during pre-operative counselling. In addition, 

intraoperative frozen-sections were proven reliable to assure the removal of all risk-

bearing  mucosa during surgery. Following these results, frozen-section analysis was 

incorporated in the international HDGC guideline. 

As conventional two-dimensional (2D) endoscopic surgery limits depth perception and 

dexterity, a new generation glasses-based three-dimensional (3D) system has been 

developed. In chapter 8, the implementation of this new 3D system was evaluated. It proved 

safe and useful for thoracolaparoscopic oesophageal cancer resection. Besides better 

visualisation, dexterity seemed to be improved. As introduction was without problems, this 

technique was implemented in clinical practice in our hospital. 

For patients with peritoneal metastases from gastric cancer, standard treatment according 

to Dutch guidelines involves palliative systemic chemotherapy. As intraoperative 

hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) has an established role in the 

treatment of peritoneal carcinomatosis from colorectal and ovarian cancer, this treatment 

modality is increasingly investigated in gastric cancer patients. In chapter 9, the rationale 

and design of the PERISCOPE study is described: “PERItoneal dissemination in Stomach 

Cancer patients with cytOreductive surgery and HIPEC”. This dose-finding phase II study 

was designed to assess the maximum tolerated dose (MTD) of intraperitoneal docetaxel 

combined with a fixed dose of intraperitoneal oxaliplatin in gastric cancer patients with 

limited peritoneal seeding, and to assess its safety and feasibility when used in combination 

with gastrectomy and cytoreductive surgery, after systemic chemotherapy. In chapter 

10, the first results of the PERISCOPE I study are presented. A diverse spectrum of 

postoperative complications was seen, for which a broad multidisciplinary team of medical 

and interventional specialists was needed. It was feasible though to treat these patients 

by gastrectomy combined with cytoreduction and HIPEC using 460mg/m2 oxaliplatin and 

50mg/m2 docetaxel. These findings paved the road for the randomised PERISCOPE II trial, 

in which the efficacy of this HIPEC protocol in improving survival is currently being studied. 

conclusions

pArt i. pAtient selection

 • Response to chemoradiotherapy and patients’ survival were significantly worse in  

  patients with diffuse type oesophageal adenocarcinomas than in those with intestinal  

  types. (Chapter 2) 
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 • Since 1989, in the Netherlands, the prognosis for patients with oesophageal and  

  gastric adenocarcinomas improved more rapidly for those with intestinal type  

  carcinomas than for those with diffuse types. (Chapter 3)

 • Age was not a contraindication for treatment with curative intent in oesophageal  

  cancer, as elderly patients (≥70 years) selected for this treatment had equal long-term  

  outcomes as their younger counterparts (<70 years).  (Chapter 4)

 • Oesophageal adenocarcinoma patients with pre-treatment elevation of the tumour  

  markers CEA and CA19-9 were prone to develop early disease recurrence and had a  

  poor overall survival. (Chapter 5)

pArt ii. surgicAl treAtment

 • Textbook outcome was validated as a clinically relevant measure in patients undergoing  

  oesophagogastric cancer surgery as it revealed a hospital’s underperforming  

  parameters and because it was associated with overall postoperative survival. (Chapter 6)

 • The considerable morbidity and functional consequences of a prophylactic gastrectomy  

  for hereditary diffuse gastric cancer should be considered during counselling. The  

  use of intraoperative frozen-sections minimised the risk of incomplete removal of all  

  risk-baring gastric mucosa. (Chapter 7)

 • The addition of the third dimension in thoracolaparoscopic oesophageal cancer resection  

  by using the newest generation glasses-based 3D systems proved safe and useful.  

  (Chapter 8)

 • The PERISCOPE study will determine the safety, tolerability and feasibility of  

  gastrectomy combined with cytoreduction and HIPEC using oxaliplatin combined with  

  docetaxel after systemic chemotherapy in patients with limited peritoneal dissemination  

  of stomach cancer. In addition, the maximum tolerated dose of intraperitoneal  

  docetaxel in this combination will be provided. (Chapter 9)

 • In gastric cancer patients with limited peritoneal dissemination, gastrectomy combined  

  with cytoreduction and HIPEC was feasible using 460 mg/m2 oxaliplatin and 50 mg/ 

  m2 docetaxel. This paves the road for further exploration of the efficacy of this  

  experimental treatment protocol in improving survival. (Chapter 10)
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sAmenvAtting

In dit proefschrift zijn studies beschreven waarin de veelzijdige behandeling van slokdarm- 

en maagkanker patiënten werd onderzocht met de focus op het verbeteren van patiënten 

selectie en chirurgische procedures.

deel i. pAtiënten selectie
Voor de subtypering van het adenocarcinoom van de maag is de Laurén classificatie 

een bekend histopathologisch classificatiesysteem met prognostische waarde. Deze 

classificatie houdt in dat er onderscheid wordt gemaakt in een intestinaal, een diffuus 

en een gemengd histologisch subtype. In hoofdstuk 2 werden deze subtypes bij het 

adenocarcinoom van de slokdarm onderzocht. De klinische relevantie werd bestudeerd 

in een groep patiënten die in-opzet curatief werd behandeld. De histologische subtypes 

volgens Laurén blijken ook te bestaan bij het adenocarcinoom van de slokdarm. Het 

intestinale type werd gevonden bij 76%, het diffuse type bij 18% en het gemengde type bij 

7% van de patiënten. Net als bij het adenocarcinoom van de maag bleek het diffuse type 

adenocarcinoom van de slokdarm geassocieerd met een significant slechtere prognose dan 

het intestinale type. Bovendien had neoadjuvante chemoradiotherapie significant meer 

effect bij het intestinaal type slokdarmcarcinoom dan bij het diffuus type. Bij respectievelijk 

60% versus 24% van de patiënten was namelijk sprake van een (bijna) volledige regressie 

van de tumor ten gevolge van de voorbehandeling. De aangetoonde prognostische en 

predictieve waarde van de Laurén classificatie bij het slokdarmcarcinoom zou aanleiding 

moeten zijn om het als stratificatie factor op te nemen in alle klinische studies met patiënten 

met een  adenocarcinoom van de slokdarm. Verder onderzoek op dit gebied leidt potentieel 

tot een meer gedifferentieerde behandeling van deze patiëntengroep. In hoofdstuk 3 werd 

de prognostische waarde van de Laurén classificatie op landelijk niveau bevestigd door 

epidemiologische data te koppelen aan histopathologische gegevens. In de Nederlandse 

slokdarm- en maagkankerpatiëntenpopulatie bleken - sinds de introductie van multimodale 

behandelingen - de overlevingstrends van patiënten met een intestinaal type tumor en van 

patiënten met een diffuus type tumor steeds verder uit elkaar te lopen. Dit suggereert dat 

patiënten met een intestinaal type adenocarcinoom meer profijt hebben van de huidige 

behandelingen dan patiënten met een diffuus type tumor. Deze bevindingen zetten aan tot 

het exploreren van alternatieve of additionele behandelmethoden voor patiënten met een 

diffuus type carcinoom. 

Bij oudere patiënten worden multimodale behandelingen vaak niet ingezet vanwege hun 

leeftijd. In hoofdstuk 4 werd bij slokdarmkankerpatiënten jonger- en ouder dan 70 jaar het 

gebruik van leeftijd als selectiecriterium voor in-opzet curatieve behandeling onderzocht. 

Oudere (≥ 70 jaar) en jongere patiënten toonden op de lange termijn gelijkwaardige 
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behandeluitkomsten. Dit geeft aan dat leeftijd als zodanig geen contra-indicatie zou 

moeten zijn voor een in-opzet curatieve behandeling. In ieder geval lijkt er een subgroep 

van ouderen te zijn die baat kan hebben bij de intensieve multimodale in-opzet curatieve 

behandeling. Deze resultaten stimuleren zorgverleners om maatregelen te implementeren 

die helpen bij het beoordelen van de kwetsbaarheid van een oudere patiënt, d.w.z. die helpen 

bij het selecteren van die ouderen die een in-opzet curatieve multimodale behandeling aan 

kunnen.

CEA en CA19-9 zijn twee tumormarkers die bij meerdere gastro-intestinale maligniteiten 

worden gebruikt voor patiënten selectie en follow-up na behandeling. In hoofdstuk 5 werd 

onderzocht of deze markers ook van toegevoegde waarde zijn bij het selecteren van 

slokdarmkankerpatiënten voor een in-opzet curatieve behandeling. Er werd aangetoond 

dat er een 10-keer verhoogde kans bestaat op overlijden, of terugkeer van ziekte binnen 

een jaar na operatie als beide markers verhoogd zijn vóór het begin van de behandeling. 

Dit suggereert dat CEA en CA19-9 een rol verdienen in de klinische besluitvorming bij 

slokdarmkankerpatiënten, bijvoorbeeld in de selectie van patiënten vóór de operatie. In het 

aankomende tijdperk van orgaan sparende behandelopties neemt de relevantie van deze 

markers alleen maar toe omdat het ontwikkelen van gevoelige surveillancestrategieën 

cruciaal wordt.

pArt ii. chirurgische BehAndelingen
In de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) worden de korte termijn resultaten van 

de geopereerde slokdarm- en maagkankerpatiënten geregistreerd om de chirurgische 

kwaliteit van de slokdarm- en maagkankerchirurgie in Nederland te verbeteren. Omdat de 

uitkomst van een operatie van meerdere factoren afhankelijk is, werd een samengestelde 

en multidimensionale uitkomstmaat ontwikkeld, “textbook outcome” genaamd. Deze 

uitkomstmaat vertegenwoordigt in één enkele parameter het ideale beloop na een 

slokdarm- of maagresectie. “Textbook outcome” bestaat uit een combinatie van 10 korte 

termijn kwaliteit-van-zorg parameters die de volledige chirurgische zorgketen omvatten. 

Als aan alle 10 parameters is voldaan, is de uitkomst volgens het boekje. In hoofdstuk 6 

werd de klinische waarde van deze samengestelde uitkomstmaat beoordeeld in een 

groep patiënten die behandeld is in ons ziekenhuis. Het bereiken van een “textbook 

outcome” bleek significant gecorreleerd aan de algehele overleving op de lange termijn. De 

overleving van de geopereerde patiënt wordt dus mogelijk beïnvloed door alle dimensies 

die onderdeel uitmaken van deze samengestelde uitkomstmaat, te weten: patiënten 

selectie, kwalitatief goede chirurgie en optimale postoperatieve zorg. In de toekomst zou 

“textbook outcome” op meerdere vlakken nuttig kunnen zijn in de gezondheidszorg. Een 

ziekenhuis zelf kan de uitkomstmaat gebruiken om zwakke punten in de (chirurgische) 

zorgketen te identificeren, hetgeen tot snelle kwaliteitsverbeteringen kan leiden. Voor 

patiënten is “textbook outcome” een gemakkelijk te interpreteren uitkomstmaat waarvan 

het zeer waarschijnlijk is dat ze de behoefte van de patiënt weerspiegelt: overleving op 

de lange termijn en perfecte zorg rondom de operatie. Daarmee zou deze uitkomstmaat 

kunnen helpen bij de ziekenhuiskeuze van patiënten. Op landelijk niveau zou de introductie 

van “textbook outcome” kunnen leiden tot het verminderen van ziekenhuisvariatie, het 

verlagen van kosten en het verbeteren van de landelijke kwaliteit van zorg.

Door de huidige gang van zaken in de slokdarm- en maagkankerchirurgie te evalueren 

kan waardevolle informatie voor patiënten en zorgverleners naar boven komen of kunnen 

er nieuwe mogelijkheden voor behandeling aan het licht komen. In hoofdstuk 7 werd een 

serie patiënten onderzocht die een profylactische maagresectie ondergingen omdat zij 

een erfelijke aanleg hebben voor het ontwikkelen van een diffuus type maagcarcinoom 

(HDGC). Door op jong volwassen leeftijd een profylactische maagresectie te ondergaan 

wordt het risico op een maagcarcinoom nihil. Deze jonge en voorheen gezonde 

patiëntenpopulatie blijkt een operatie te ondergaan die geassocieerd is met aanzienlijke 

morbiditeit (complicaties, re-interventies) en functionele gevolgen (gewichtsverlies, 

psychologische bijwerkingen). Tijdens de counseling voor operatie moet met deze facetten 

rekening worden gehouden, bijvoorbeeld ook bij het bepalen van de juiste timing van de 

operatie. Uit analyse van deze serie bleek tevens dat het gebruik van vriescoupes effectief 

is in het peroperatief vaststellen van een complete verwijdering van alle risicodragende 

maagmucosa. Op basis van deze gegevens werd het gebruik van vriescoupes opgenomen 

in de internationale HDGC-richtlijn.

Omdat bij conventionele tweedimensionale (2D) endoscopische chirurgie het diepte zien 

wordt beperkt evenals de behendigheid van de chirurg werd een nieuw driedimensionaal 

(3D) -endoscopie systeem ontwikkeld. In hoofdstuk 8 werd de implementatie hiervan 

geëvalueerd waarbij bleek dat het gebruik veilig en nuttig was bij thoracolaparoscopische 

slokdarmresecties. Naast een betere visualisatie van het operatieveld bleek ook de 

behendigheid van de chirurg profijt te hebben van een meer flexibele cameratip (100°). 

De introductie van dit systeem verliep zonder problemen en is nu dan ook als standaard 

geïmplementeerd in ons ziekenhuis. 

Voor patiënten met een peritoneaal gemetastaseerd maagcarcinoom is de standaard 

behandeling in Nederland palliatieve systemische chemotherapie. Aangezien 

peroperatieve hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) effectief 

is bij peritoneale metastasen van onder andere colorectale en ovariumcarcinomen 

wordt deze behandelmodaliteit steeds vaker onderzocht bij maagkankerpatiënten. In 

hoofdstuk 9 wordt de studieopzet van de PERISCOPE studie beschreven. Dit is een fase 

II studie die ontworpen is om bij patiënten met een beperkt peritoneaal gemetastaseerd 
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maagcarcinoom de maximaal tolereerbare dosis (MTD) intraperitoneaal toegediend 

docetaxel vast te stellen in combinatie met een vaste dosis oxaliplatin. Daarnaast wordt 

de veiligheid en haalbaarheid hiervan onderzocht in combinatie met een maagresectie en 

cytoreductie na voorafgaande systemische chemotherapie. In hoofdstuk 10 staan de eerste 

resultaten van de PERISCOPE I studie beschreven. Er werd een scala aan postoperatieve 

complicaties gezien. Na een aantal dosis aanpassingen en verfijning van het postoperatieve 

zorgpad was het haalbaar om patiënten te behandelen met een maagresectie in combinatie 

met cytoreductie en HIPEC met 460 mg/m2 oxaliplatin en 50 mg/m2 docetaxel. Deze 

resultaten hebben geleid tot de gerandomiseerde PERISCOPE II studie. In deze trial wordt 

het effect van dit HIPEC protocol op het verbeteren van de overleving onderzocht.
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