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Wanneer er bij een patiënt met kanker uitzaaiingen in de wervelkolom worden geconsta-
teerd (oftewel: wervelkolom metastasen), spreekt men van een z.g. palliatieve fase van de 
ziekte –genezing is niet meer realistisch. Wervelkolom metastasen veroorzaken vaak rugpijn, 
pathologische fracturen (oftewel: een botbreuk veroorzaakt door een tumor) en verdrukking 
van het ruggenmerg met als gevolg neurologische uitval.2 De doelen van chirurgisch ingrijpen 
zijn het verlengen van de levensduur, verlichten van de (rug)pijn, stabiliseren van de wervelko-
lom, terugdringen van neurologische uitvalsverschijnselen en het verbeteren van de kwaliteit 
van leven.4–6 In de afgelopen decennia zijn chirurgische en niet chirurgische behandelingen 
voor wervelkolom metastasen sterk verbeterd; multidisciplinaire oncologische teams (veelal 
bestaande uit chirurgen, radiotherapeuten en oncologen) kunnen met behandelingen steeds 
beter de symptomen van deze patiënten aanpakken en vaak hun levensduur verlengen. Desal-
niettemin leiden operaties bij deze fragiele patiënten in 25% van de gevallen tot complicaties, 
waardoor het ziekenhuisverblijf verlengd wordt, langdurig antibiotica gebruikt moeten worden, 
reoperaties plaats moeten vinden, ziektekosten oplopen en deze complicaties soms leiden tot 
vervroegde dood. Daarom is het van uiterst belang dat de voordelen en nadelen tegen elkaar 
uitgezet worden bij het overwegen van een operatie.

Het algemene doel van dit proefschrift is het begrijpen van de variabelen die belangrijk zijn 
voor chirurgische besluitvorming bij patiënten met wervelkolom metastasen.

In hoofdstuk 1 geven wij een introductie over wervelkolom metastasen waarbij wij de epide-
miologie, pathofysiologie, klinische manifestatie, diagnostische benadering, behandeling, ge-
schiedenis van chirurgische behandelingen, huidige chirurgische behandelingen en uitdagingen 
in chirurgische besluitvorming omschrijven. Vervolgens verstrekken wij wat er per hoofdstuk 
besproken zal worden in dit proefschrift.

DEEL I: HET VOORSPELLEN VAN OVERLEVING
De beslissing of een patiënt met wervelkolom metastasen wel of niet geopereerd dient te 
worden, is veelal afhankelijk van de voorspelde overleving van die patiënt. Chirurgen zullen 
terughoudend zijn voor een chirurgische interventie wanneer een patiënt een zeer korte 
verwachte levensduur heeft (< 3 maanden), eerder geneigd zijn om wel te opereren als de 
verwachte levensduur langer is dan 3 maanden en soms grotere ingrepen overwegen indien 
de verwachtte overleving langer is dan 12 maanden. Huidige overleving algoritmen (zoals de 
Tomita en Tokuhashi score)7–9 categoriseren patiënten in groepen, met als doel om overleving 
te voorspellen voor de patiënt. Tekortkomingen van deze algoritmen zijn dat deze geen indivi-
duele voorspelling geven voor de patiënt, inaccuraat zijn gebleken en vaak niet getest zijn op 
externe patiënten populaties na ontwikkeling.

Daarom hebben wij in hoofdstuk 2 factoren geëvalueerd die geassocieerd zijn met over-
leving, waarna wij deze factoren hebben gebruikt om drie verschillende algoritmen te maken 
(een klassiek algoritme, een nomogram en een z.g. boosting algoritme), waarna wij de drie 
algoritmen hebben getest op accuraatheid. Hiervoor hebben wij 649 unieke patiënten geïnclu-
deerd die een chirurgische behandeling hadden ondergaan voor wervelkolom metastasen in 
het Massachusetts General Hospital (MGH) of Brigham and Women’s Hospital (BWH) tussen 



Chapter 13

232

het jaar 2002 en 2014. Wij hebben een multivariaat Cox regressie model gebruikt om factoren 
te identificeren die onafhankelijk geassocieerd waren met overleving in deze patiënten. Het 
klassiek algoritme hebben wij gemaakt door de “Hazard Ratio” (HR) van elke risicofactor af 
te ronden, om vervolgens patiënten te categoriseren in drie groepen (dit is de manier waarop 
meeste algoritmen tot dusver gemaakt zijn). Het nomogram hebben wij gemaakt door de 
β-regressie coëfficiënt van elke risicofactor te gebruiken en te kalibreren op een schaal van 
0 tot 100. Dit resulteert in een figuur waarin alle risicofactoren vermeld staan en individuele 
overlevingskansen afgelezen kunnen worden. Het boosting algoritme is door de statistische 
software gemaakt: deze maakt herhaalde regressiebomen, waarbij elke nieuwe regressieboom 
verbeterd wordt door te leren van de fouten van de vorige regressieboom (dit wordt ook wel 
“machine learning” genoemd).

Oudere leeftijd (HR: 1.01), immobiliteit (HR: 1.54), het primaire tumor type (HR: 1.68), meer 
dan 1 wervelkolom metastase (HR: 1.32), long of lever metastasen (HR: 1.35), hersen meta-
stasen (HR: 1.90), elke vorm van preoperatieve systemisch therapie (HR: 1.65), een hoger wit 
bloedcellen aantal (HR: 1.03) en een lager hemoglobine aantal (HR: 0.92) waren onafhankelijk 
geassocieerd met slechtere overleving na chirurgische interventie. Van de drie algoritmen was 
het boosting algoritme het meest accuraat voor het voorspellen van overleving op de training 
database –dit is het gedeelte van de database waarop de algoritmen gemaakt waren. Belang-
rijker was dat het nomogram het meest accuraat bleek voor het voorspellen van overleving op 
de test database –dit is het andere gedeelte van de database dat niet gebruikt was voor het 
maken van de algoritmen. Wij concludeerden dat wij (nieuwe) risicofactoren hadden geïden-
tificeerd die onafhankelijk geassocieerd zijn met overleving voor patiënten met wervelkolom 
metastasen. Daarbij suggereren wij dat het nomogram gebruikt dient te worden vanwege de 
hoge accuraatheid op de test database en zijn gebruiksvriendelijkheid.

Over het algemeen voorspellen algoritmen accurater op de database waarop ze gemaakt 
zijn, waardoor externe validatie nodig is om de generaliseerbaarheid van het algoritme aan te 
tonen.

In hoofdstuk 3 valideren wij het nomogram en het klassieke algoritme, door overleving 
te voorspellen op een externe database met 100 patiënten die een chirurgische interventie 
hebben ondergaan in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) te New York. Het 
klassieke algoritme haalde niet de ondergrens om bestempeld te kunnen worden als suc-
cesvol (de “Area Under the Curve” [AUC] was lager dan 0.70) voor het voorspellen van 1, 3 en 
12 maanden overleving. Het nomogram haalde deze AUC grens van 0.70 echter wel voor het 
voorspellen van 3 en 12 maanden overleving. Tevens was het nomogram significant beter in 
het voorspellen van 1, 3 en 12 maanden overleving vergeleken met vier andere veelgebruikte 
algoritmen. Wij concludeerden dat het nomogram het beste en meest bruikbaar was voor de 
kliniek.

DEEL II: POSTOPERATIEVE COMPLICATIES & REOPERATIES
Chirurgische ingrepen in de wervelkolom zijn technisch uitdagend en berucht om hun hoge 
kans op postoperatieve complicaties (tot wel 47% in wervelkolom metastasen).10–15 De ge-
publiceerde studies die postoperatieve morbiditeit omschrijven zijn vaag in hun definitie van 
complicaties, tevens hebben deze studies kleine patiënten aantallen (met weinig uitkomsten) 
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en kunnen derhalve geen risicofactoren identificeren. Daarnaast is het nog onbekend wat de 
invloed is van postoperatieve complicaties en reoperaties op de overleving van patiënten met 
wervelkolom metastasen.

In hoofdstuk 4 analyseren wij 647 patiënten die een chirurgische interventie hebben onder-
gaan voor wervelkolom metastasen in het MGH en BWH tussen 2002 en 2014; 205 patiënten 
(32%) hebben een complicatie ontwikkeld binnen 30 dagen na de chirurgische ingreep. De 
drie meest voorkomende complicaties waren systemische infecties (20%), complicaties ter 
plaatse van het operatiegebied (13%) en trombose (6.2%). Risicofactoren voor complicaties 
waren een lagere albumine concentratie in het bloed (Odds Ratio [OR]: 0.69), aanwezigheid van 
comorbiditeiten (OR: 1.42), een pathologische fractuur (OR: 1.41), 3 of meer wervellichamen 
betrokken in het operatiegebied (OR: 1.64) en een gecombineerde chirurgische benadering [an-
terieure en posterieure benadering] (OR: 2.44). Na de initiële chirurgische ingreep hebben 115 
patiënten (18%) alsnog een reoperatie ondergaan; meestal werden patiënten gereopereerd 
voor een terugkerende tumor (7.0%), een wondinfectie (6.5%) of openspringen van de wond 
(4.0%). De enige risicofactor die geassocieerd was met reoperaties was radiotherapie vóór 
de initiële operatie (OR: 1.22). Complicaties die binnen 30 dagen optraden waren significant 
geassocieerd met slechtere overleving (HR: 1.35). Reoperaties hadden geen invloed op de 
overleving van de patiënt.

Onze conclusie was dat het belangrijk is om lage albumine gehalten in het bloed op te spo-
ren en vóór de operatie te behandelen (wanneer mogelijk), goede wondbehandeling in gang te 
zetten voor patiënten die een chirurgische ingreep zullen ondergaan op meerdere niveaus en 
dat men alert moet zijn voor slechte wondheling bij patiënten die eerder radiotherapie hebben 
ondergaan. Tevens kunnen complicaties eerder optreden bij patiënten die zich presenteren 
met pathologische fracturen, een gecombineerde chirurgische procedure ondergaan en indien 
er meerdere comorbiditeiten zijn. Onze studie laat tevens zien dat postoperatieve complicaties 
fataal kunnen zijn en leiden tot vervroegde dood.

DEEL III: PERIOPERATIEVE ALLOGENE BLOEDTRANSFUSIES
Het toedienen van allogeen bloed (bloed van een bloeddonor) gedurende de perioperatieve 
fase is voorheen geassocieerd geweest met verkorte overleving na chirurgische interventie 
voor primaire kwaadaardige tumoren. De hypothese is dat bloed van een donor de werking 
van het immuunsysteem tijdelijk verlaagt, waardoor de tumor meer kans krijgt om door te 
groeien.16–18 Bloed transfusies worden vaak toegediend bij patiënten die een chirurgische inter-
ventie ondergaan van de wervelkolom (tot wel 36%) en voor kanker in de wervelkolom liggen 
deze behoeften nog hoger.19–22 Het zou derhalve interessant zijn om te weten of allogene 
bloedtransfusies de overleving verkorten in patiënten met wervelkolom metastasen –die al 
een zeer korte overleving hebben.

In hoofdstuk 5 achterhalen we of deze associatie bestaat in 649 patiënten die een chirur-
gische interventie hebben ondergaan voor wervelkolom metastasen in het MGH en BWH 
tussen 2002 en 2014. In totaal kregen 453 patiënten (70%) een bloedtransfusie (binnen 7 
dagen voor tot 7 dagen na operatie) en het mediane aantal bloedtransfusies was 3. Blootstel-
ling aan allogene bloedtransfusie was niet geassocieerd met verkorte overleving, tevens was 
er ook geen dosis-afhankelijke associatie.
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Wij concludeerden dat allogene bloedtransfusies gegeven kunnen worden in het opzicht van 
overleving, alhoewel er andere complicaties op kunnen treden waar men bedachtzaam voor 
moet zijn.

Aangezien allogene bloedtransfusies het immuunsysteem tijdelijk verzwakken is er ook 
aangetoond dat dit leidt tot een verhoogd kans voor infectie na chirurgische ingrepen voor 
meerdere soorten aandoeningen.22–26 Dit is echter nog nooit aangetoond voor patiënten die 
een chirurgische ingreep ondergaan voor bot metastasen.

In hoofdstuk 6 vergroten wij onze studiepopulatie om voldoende statistische power te 
verkrijgen, waarbij wij 1266 patiënten includeren die een chirurgische interventie hebben 
ondergaan voor bot metastasen in het MGH en BWH tussen 2002 en 2013 (664 extremiteit 
metastasen, 602 wervelkolom metastasen). In totaal hebben 774 patiënten (61%) allogene 
bloedtransfusies gekregen en het mediane aantal transfusies was 1. Blootstelling aan allogene 
bloedtransfusie was niet onafhankelijk geassocieerd met een verhoogde kans op postopera-
tieve infectie. Ook was er geen dosis-afhankelijke associatie tussen het aantal bloedtransfusie 
en infectie. Uit onze multivariate analyse waren de volgende risicofactor wel onafhankelijk 
geassocieerd met infectie: oudere leeftijd (OR: 1.01), een hogere Charlson comorbidity index 
[classificatie die comorbiditeiten indexeert op basis van zwaarte, een hogere score komt over-
een met meer comorbiditeiten] (OR: 1.13), chirurgische interventie in de wervelkolom [t.o.v. 
een chirurgische interventie in de extremiteit] (OR: 1.89) en doorgemaakte radiotherapie op 
aangedane metastatische tumor (OR: 1.45).

Wij concludeerden dat er geen associatie was tussen het toedienen van allogene bloed-
transfusies en postoperatieve infecties in patiënten met bot metastasen. Tevens vonden wij 
een aantal factoren die in acht genomen moeten worden voordat iemand voor een chirurgische 
ingreep opgaat.

DEEL IV: PATIENT GERELATEERDE UITKOMST MATEN
In het afgelopen decennium zijn artsen in toenemende mate uitkomsten gaan meten door 
de patiënt een vragenlijst in te laten vullen. Deze vragenlijsten worden in het Engels “Patient 
Reported Outcome Measures” (PROM’s) genoemd. Het voordeel van PROM’s is dat de uit-
komst door de patiënt wordt gerapporteerd zonder interpretatie van een arts, waarbij er ook 
de mogelijkheid is om verschillende uitkomsten te meten (bijvoorbeeld kwaliteit van leven, 
functionele uitkomst, depressie) middels objectieve getallen. Het blijft onduidelijk in hoeverre 
een chirurgische ingreep voor wervelkolom metastasen de kwaliteit van leven doet verbeteren 
in een palliatieve levensfase.

Daarom hebben wij in hoofdstuk 7 een systematische review en een meta-analyse uit-
gevoerd om te achterhalen of de kwaliteit van leven verbetert na chirurgie voor wervelkolom 
metastasen gedurende het eerste jaar. Acht prospectieve studies waren geselecteerd voor 
data extractie en wij hadden voldoende gegevens om zeven studies te includeren voor de 
meta-analyse. De gepoolde kwaliteit van leven score verbeterde snel na 1 maand (“standar-
dized mean difference” [SMD] 1.12, p = 0.013), bleef stabiel na 3 maanden (SMD 1.21, p < 
0.001), 6 maanden (SMD 1.22, p < 0.001) en 9 tot 12 maanden (SMD 1.08, p = 0.001). Drie van 
de geïncludeerde studies konden wij gebruiken om subdomeinen te analyseren: na chirurgie 
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verbeterde het lichamelijke welzijn gedurende 1 maand significant waarna dit na 3 maanden 
weer verslechterde; het emotionele welzijn verbeterde gedurende 3 maanden waarna dit na 
6 maanden weer verslechterde; het functionele welzijn verbeterde gedurende 3 maanden 
waarna dit na 6 maanden verslechterde; het sociale/familie welzijn werd niet aangetast door 
de chirurgische ingreep.

Wij concludeerden dat chirurgie voor wervelkolom metastasen de kwaliteit van leven snel 
verbeterde gedurende 1 jaar na operatie, hetgeen mogelijk het gevolg is van verbeterde licha-
melijk, emotioneel en functioneel welzijn. Deze informatie kan gebruikt worden om patiënten 
te informeren over het postoperatieve beleid, tevens ook om artsen te laten begrijpen wat 
het mogelijke postoperatieve beloop is voor deze patiënten (dit kan gebruikt worden voor 
chirurgische besluitvorming).

Het verkrijgen van kwaliteit van leven, functioneel welzijn en pijn zijn zeer belangrijk voor de 
chirurgische besluitvorming en het meten van effectiviteit van behandeling voor patiënten 
met wervelkolom metastasen. Verschillende PROM’s vragenlijsten kunnen deze 3 uitkomsten 
meten, alhoewel maar enkelen gevalideerd zijn voor patiënten met wervelkolom metastasen. 
Daarom is er geen consensus over welke vragenlijsten gebruikt dienen te worden voor deze 
patiënten.27

In hoofdstuk 8 omschrijven wij hoe wij 100 opeenvolgende patiënten prospectief hebben 
geïncludeerd met wervelkolom metastasen in het MGH en BWH. Het doel was om te achter-
halen welke vragenlijsten het meest geschikt zijn om kwaliteit van leven, functioneel welzijn 
en pijn te meten in deze patiëntenpopulatie. We hebben de patiënten een tabloid aangeboden 
waarop zij de volgende vragenlijsten in willekeurige volgorde hebben ingevuld: de Oswestry 
Disability Index (ODI, voor thoracolumbale tumoren) danwel Neck Disability Index (NDI, voor 
cervicale tumoren) vragenlijst, de PROMIS Physical Function vragenlijst, de PROMIS Pain 
Intensity vragenlijst, de EuroQol 5-dimensions (EQ-5D) vragenlijst en de Spine Oncology Study 
Group Outcome Questionnaire (SOSG-OQ) vragenlijst.

Alle vragenlijsten maten de uitkomst die zij claimden te meten. Echter –gebaseerd op de 
mate van dekking (“coverage”), betrouwbaarheid en voltooiingstijd— raden wij de SOSG-OQ 
aan voor het meten van kwaliteit van leven, de PROMIS Physical Function voor het meten van 
fysiek functioneren en de PROMIS Pain Intensity voor het meten van pijn.

Het zou voor de chirurgische besluitvorming voor patiënten met wervelkolom metastasen 
praktisch zijn om te begrijpen welke patiënten een hoger risico hebben op slechtere kwaliteit 
van leven, meer pijn, meer angst en meer depressie. Normatieve gegevens, en hoe deze 
zich verhouden tot de algemene bevolkingswaarden, kunnen praktisch zijn om resultaten van 
andere patiëntengroepen mee te vergelijken; echter bestaan deze op heden nog niet in de 
literatuur.

In hoofdstuk 9 omschrijven wij hoe wij risicofactoren hebben achterhaald voor kwaliteit van 
leven, pijn interferentie, angst en depressie in 202 patiënten met wervelkolom metastasen. 
Patiënten hadden de z.g. “EuroQOL-5 Dimension” (EQ-5D), “PROMIS Pijn Interferentie”, 
“PROMIS Angst” en “PROMIS Depressie” vragenlijsten ingevuld als onderdeel van een 
kwaliteitsverbeteringsprogramma.
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Slechtere kwaliteit van leven was geassocieerd met jongere leeftijd, roken, een patholo-
gische fractuur en werkeloosheid. Meer pijn interferentie werd gemeten bij rokers. Meer 
angst werd gemeten bij patiënten met slechtere prognose tumoren en bij patiënten met een 
pathologische fractuur. Het niet hebben van een partner en een pathologische fractuur waren 
geassocieerd met depressie. Scores voor kwaliteit van leven, pijn interferentie en angst waren 
significant slechter voor patiënten met botmetastasen vergeleken met algemene bevolkings-
scores van de Verenigde Staten, alhoewel depressie scores vergelijkbaar waren.

Wij concludeerden dat dreigende pathologische fracturen op korte termijn behandeld moe-
ten worden om snelle verslechtering in kwaliteit van leven, angst en depressie te voorkomen. 
Tevens stelden wij dat onze normatieve data gebruikt kunnen worden om vergelijkbare patiën-
tenpopulaties te vergelijken met die van ons.
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