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Samenvatting en conclusies 

Primaire cholangiocarcinomen vormen nog steeds een uitdagend diagnostisch en 

therapeutisch probleem. Tussen 1983 en 1998 ondergingen 112 patiënten met een 

dergelijke tumor ter plaatse van de lever hilus, vaak ook wel Klatskin tumor genoemd, 

een resectie in het Academisch Medisch Centrum, te Amsterdam. Dit proefschrift 

behandelt de beperkingen, de complicaties en de alternatieven van de chirurgische 

behandeling van proximale cholangiocarcinomen. Hierbij wordt het vaak lastige onder

scheid met goedaardige laesies geëvalueerd en verder wordt het soort resectie met 

bijbehorende complicaties en het gebruik van adjuvante bestraling en de lange-termijn 

overleving behandeld. Er wordt ook ingegaan op de palliatieve behandeling van de 

uitgebreidere tumoren. 

Aangezien hilaire cholangiocarcinomen niet alleen een nauwe relatie hebben met 

belangrijke structuren zoals de arteria hepatica en de vena portae, maar vaak ook uit

breiding vertonen langs het proximale gedeelte van de galwegen met perineurale en 

lymfatische ingroei, is een radicale resectie moeilijk en vaak zelfs onmogelijk. Een locale 

resectie van deze tumoren, en zeker wanneer dit gecombineerd wordt met een partiele 

lever resectie, gaat gepaard met een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Resultaten 

na resectie worden geanalyseerd in Hoofdstuk 2, waarin de periode tussen 1983 en 1998 

wordt beschreven. Gedurende deze periode ondergingen 80 opeenvolgende patiënten 

een locale resectie en bij 32 patiënten werd deze resectie uitgebreid met een hemi-

hepatectomie. Om de verschillende vormen van behandeling gedurende deze studie goed 

te kunnen evalueren werd de gehele periode verdeeld in 3 intervallen van 5 jaar. Het 

totale percentage patiënten met postoperatieve complicaties was 65%. De totale mortali

teit was 15% na een locale resectie en 25% na een hemi-hepatectomie. Gedurende de laatste 

5 jaar was er een significant lagere morbiditeit en geen mortaliteit na een locale resectie. 

Verder bleek er een significante relatie te bestaan tussen de hoogte van de Bismuth 

classificatie en de postoperatieve morbiditeit. Na univariant analyse bleken uitgebreide 

lever resecties en vasculaire resecties evenals een albumine niveau in het bloed van onder 
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de 35 g/L, een significant voorspellende waarde te hebben voor verhoogde mortaliteit. 

Overigens bleek wel dat (uitgebreide) lever resecties resulteerden in een hoger percentage 

microscopisch tumorvrije resecties. Uiteindelijk zal verbeterde preoperatieve diagnos

tiek, minder onnodige palliatieve resecties tot gevolg hebben en door de hier uit 

voortkomende selectie van patiënten zal kunnen worden bepaald wie alleen een locale 

resectie hoeft te ondergaan met minder complicaties en wie kan profiteren van een 

uitgebreidere resectie. 

In een voorgaande studie gedurende de periode 1984 tot 1990 meldden wij dat in 13% 

van de patiënten die een resectie ondergingen voor een voor maligniteit verdachte laesie 

ter plaatse van de lever hilus, deze laesie uiteindelijk niet maligne bleek te zijn. Ten 

gevolge hiervan werden deze patiënten bloot gesteld aan niet onaanzienlijke resecties. 

Met het doel om verdachte kenmerken van een galweg vernauwing ter plaatse van de 

lever hilus te kunnen definiëren, worden in Hoofdstuk 3 alle klinische en radiologische 

karakteristieken herbeoordeeld van patiënten die een resectie ondergingen van een 

tumor die uiteindelijk bij histo-pathologisch onderzoek goedaardig bleek te zijn. Deze 

kenmerken zouden dan mogelijk in de toekomst gebruikt kunnen worden om het 

bovengenoemde percentage aan vals-positieve diagnoses ten aanzien van cholangio-

carcinomen, te kunnen verminderen. Onder 132 opeenvolgende patiënten met een 

tumor ter plaatse van de lever hilus die een resectie ondergingen tussen 1983 en 1998, 

hadden 20 patiënten (15%) een benigne afwijking. De postoperatieve morbiditeit en 

mortaliteit in deze groep was respectievelijk 68% en 5%. Hoewel niet primair ten gevolge 

van ziekte-gerelateerde complicaties, overleden 3 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis. 

Slechts 33% van de patiënten had geen enkel symptoom gedurende de follow-up. Alle 

medische gegevens en verrichte radiologische diagnostiek van deze patiënten werd door 

een panel van specialisten, allen met ervaring in lever-, pancreas- en galwegziekten, 

geblindeerd herbeoordeeld. De combinatie van symptomen werd uiteindelijk in slechts 3 

van de 19 patiënten (16%) als niet verdacht beschouwd. Bij herbeoordeling van het 

echografisch onderzoek bestond er in 15 van de 16 patiënten (94%) waarbij dit onderzoek 

was verricht, verdenking op maligniteit. Bij 14 van de 18 patiënten (78%) waarbij een 
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cholangiogram (ERCP/ PTC) was verricht, werd deze als verdacht beschouwd. De uit

eindelijke gemeenschappelijke score, welke primair gebaseerd was op het onderzoek dat 

de meeste verdenking opleverde, was verdacht in 50% en zeer verdacht in de overige 50% 

van de patiënten. Dus, zelfs na nauwgezette herbeoordeling van de preoperatieve 

informatie, werd de primaire diagnose bevestigd. Alleen de ernst van de verdenking 

verschilde maar dit zou geen invloed hebben gehad op de uiteindelijke keuze van 

behandeling. Ten gevolge van de beperkingen van de huidige preoperatieve onderzoeken, 

kan een vals-positieve diagnose ten aanzien van een maligniteit niet worden vermeden, 

hetgeen in deze serie resulteerde in 15% resecties voor een uiteindelijk benigne afwijking. 

Van deze patiënten met een goedaardige laesie hadden 2 patiënten een zogenaamde 

Granular Cell tumor. In Hoofdstuk 4, worden deze patiënten besproken en wordt er een 

overzicht van de literatuur gegeven. Deze zeldzame tumoren metastaseren niet en 

hebben een voorkeurslocalisatie in de dermis en het subcutane weefsel, met name in de 

mondholte, borstwand en extremiteiten. Ze kunnen uiteindelijk overal voorkomen. In de 

literatuur zijn tot nu toe 53 gevallen met een biliaire Granular Cell tumor beschreven. 

Deze tumoren komen vaak voor in jonge vrouwen met een donkere huidskleur en gaan 

gepaard met symptomen van buikpijn, geelzucht of een combinatie hiervan. Tijdens het 

preoperatieve onderzoek is het moelijk om deze hilaire Granular Cell tumoren te 

onderscheiden van cholangiocarcinomen, scleroserende cholangitis of vaker 

voorkomende goedaardige, biliaire tumoren. Daarom worden de meeste gevallen pas 

vastgesteld na operatie. Excisie met tumorvrije randen is de enige adequate behandeling 

en heeft een goede prognose. 

Naast hilaire cholangiocarcinomen kunnen ook tumoren halverwege de ductus 

choledochus en tumoren uitgaande van de papil van Vater worden behandeld met een 

lokale resectie. Hoofdstuk 5 behandelt de ervaring binnen het Academisch Medisch 

Centrum te Amsterdam met lokale resectie van deze afwijkingen. Tussen 1983 en 1998, 

werden 80 patiënten met een hilair cholangiocarcinoom middels een lokale resectie 

behandeld (52 patiënten met Bismuth type I en II tumoren en 28 patiënten met type III 

tumoren). Tumorvrije resectieranden na een lokale resectie werden gevonden in 10 
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patiënten met een type I en II tumor (19.2%), en in 1 patiënt met een type III tumor 

(3.6%). Hiertegenover stond een groep van 32 patiënten waarbij naast een lokale resectie 

ook een lever resectie volgde. In deze laatste groep bleek dat bij 5 patiënten (15.6%) de 

resectieranden tumorvrij waren. In de periode 1993-1998 werden 13 patiënten met een 

mid-choledochus tumor behandeld. In 8 patiënten werd een lokale resectie verricht en in 

5 patiënten een subtotale pancreaticoduodenectomie (PPPD). Vijf patiënten hadden 

negatieve snijranden, 2 na een locale resectie (25%) en 3 na een PPPD (60%). Tussen 1993 

en 1997 ondergingen 9 patiënten een locale resectie voor een voor ampullaire adenoom 

verdachte afwijking, waarbij het uiteindelijk bleek te gaan om een carcinoom. Bij 

4 patiënten (44%) met een Tl tumor, was de resectie van het carcinoom locaal radicaal. 

Bij 6 patiënten, waaronder de 4 patiënten met een complete lokale resectie, werd 

aanvullend een PPPD verricht waarbij geen resttumor werd gevonden maar wel in 2 

preparaten lymfklier metastasen. Samenvattend, Klatskin type I en II tumoren kunnen 

goed behandeld worden d.m.v. een lokale resectie. Ook mid-choledochus carcinomen, 

met name de proximaal gelegen tumoren, kunnen worden behandeld met een lokale 

resectie, echter gezien de mogelijke lymfkliermetastasen heeft een PPPD de voorkeur. Bij 

adenomen ter hoogte van de papil van Va ter kan met een lokale resectie worden volstaan, 

wanneer er bij vriescoupe onderzoek geen verdenking op een maligniteit bestaat. Echter, 

zelfs bij beperkte carcinomen bij de papil is een lokale resectie niet verstandig gezien de 

kans op lymfatische uitzaaiing. 

Tijdens de follow-up van patiënten na een resectie van een hilair cholangiocarcinoom 

werd een groot aantal patiënten met entmetastasen gevonden. Opvallend hierbij was het 

feit dat alle patiënten preoperatief een ERCP met stent plaatsing hadden ondergaan. In 

Hoofdstuk 6 worden daarom mogelijke risicofactoren die entmetastasen zouden kunnen 

veroorzaken geanalyseerd. Tweeënvijftig patiënten die een resectie van een Klatskin 

tumor hadden ondergaan werden in 2 groepen verdeeld, waarbij de patiënten die 

preoperatief een ERCP met stent plaatsing hadden ondergaan (n=41) werden vergeleken 

met patiënten waarbij preoperatief geen galweg drainage had plaats gevonden (n=ll). 

Acht patiënten, allen na preoperatieve drainage (20%) ontwikkelde entmetastasen binnen 
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1 jaar na resectie. Geen van de patiënten uit de niet-gedraineerde groep ontwikkelde een 

entmetastase. Uit deze studie blijkt dat er in ieder geval enig verband bestaat tussen een 

preoperatief ERCP met biliaire drainage en het ontwikkelen van entmetastasen, na 

resectie van een Klatskin tumor. Echter, een goed opgezet prospectieve studie zal nood

zakelijk zijn om te bepalen of inderdaad galweg drainage bij patiënten met receseerbare 

galweg tumoren, een risicofactor is voor het ontwikkelen van entmetastasen. Met het 

doel om het ontstaan van entmetastasen te voorkomen, werd in 1990 in het Academisch 

Medisch Centrum te Amsterdam gestart met het geven van preoperatieve radiotherapie 

bij patiënten met resectabele hilaire cholangiocarcinomen, die preoperatief een 

endoscopische stent plaatsing hadden ondergaan. Het doel van de in Hoofdstuk 7 

gepresenteerde analyse was het evalueren van de resultaten na preoperatieve bestraling, 

met het oog op een eventuele vermindering op het ontstaan van deze entmetastasen. 

Eenentwintig patiënten met een proximaal cholangiocarcinoom, die na preoperatieve 

bestraling een resectie hadden ondergaan, werden retrospectief geanalyseerd. De 

preoperatieve bestraling bestond uit 3 fracties van 3.5 Gy uitwendige bestraling van het 

hilus gebied. Preoperatieve drainage vond bij 19 patiënten (90%) plaats, die allemaal 

preoperatief bestraald werden. Tijdens deze behandeling werden geen complicaties 

gezien. Hoewel de preoperatieve radiotherapie geen invloed leek te hebben op de 

overleving, ontwikkelde gedurende een follow-up periode van 2 tot 79 maanden, geen 

enkel patiënt een entmetastase. De resultaten van deze studie suggereren daarom dat 

preoperatieve radiotherapie de kans op entmetastasen bij patiënten die galweg drainage 

hebben ondergaan, vermindert. Echter, om zeker te zijn van het nut van preoperatieve 

radiotherapie is een gerandomiseerde studie noodzakelijk. 

Het is de vraag of postoperatieve radiotherapie een overlevingsvoordeel biedt na een 

resectie van een hilair cholangiocarcinoom. Uit een recente prospectieve studie blijkt dat 

postoperatieve radiotherapie geen effect heeft op noch de overlevingsduur noch de 

kwaliteit van leven. Het doel van de studie die in Hoofdstuk 8 wordt beschreven, is het 

onderzoek naar de waarde van radiotherapie en met name intraluminale brachytherapie, 

na resectie van een hilair cholangiocarcinoom, waarbij de lange-termijn complicaties en 
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de overleving worden geanalyseerd. Tussen 1983 en 1998 overleefden 91 patiënten de 

postoperatieve periode na resectie van een hilair cholangiocarcinoom. Twintig patiënten 

werden niet aanvullend behandeld, 30 patiënten ontvingen alleen uitwendige bestraling 

(46 ± 11 Gy) en 41 patiënten kregen een combinatie van uitwendige bestraling (42 ± 5 Gy) 

en intraluminale brachytherapie (10 ± 2 Gy) via een jejunostomie op het distale gedeelte 

van de Roux-en-Y lis, die gebruikt werd voor de biliodigestive anastomose. In de gehele 

groep had 88% van de patiënten late complicaties, die significant meer aanwezig waren 

bij de patiënten die werden behandeld door middel van brachytherapie. Cholangitis 

(49%) was na buikpijn (56%) de meest voorkomende complicatie en kwam significant 

vaker voor na brachytherapie. Heus (36%) was hierna de meest voorkomende late 

complicatie en was specifiek gerelateerd aan adjuvante bestraling. In 24% van de met 

brachytherapie behandelde patiënten werd retrograde gallekkage gezien na het sluiten 

van de tijdelijke jejunostomie. De algehele mediane overleving na behandeling met 

adjuvante bestraling was hoger vergeleken met niet behandelde patiënten (24 maanden 

t.o.v. 8 maanden). Er bestond echter geen significant voordeel ten aanzien van het 

gebruik van brachytherapie. Het aantal lange-termijn complicaties was niet onaanzien

lijk en duidelijk gerelateerd aan aanvullende bestraling, waarbij zelfs een toename werd 

gezien bij patiënten na brachytherapie. Het gebruik van adjuvante bestraling na resectie 

van een hilair cholangiocarcinoom wordt daarom in onze kliniek nog steeds voortgezet, 

waarbij echter alleen gebruik wordt gemaakt van uitwendige bestraling. 

In een poging om prognostische factoren voor lange-termijn overleving te bepalen 

werden in Hoofdstuk 9 alle patiënten die een resectie voor een hilair cholangio

carcinoom hadden ondergaan retrospectief geanalyseerd. Alle patiënten werden ge-

includeerd tot en met 1991, om een minimale follow-up van 5 jaar te kunnen bepalen. 

Vijftien patiënten overleden ten gevolge van postoperatieve complicaties er werden 

buiten deze overlevingsanalyse gehouden. Van de overgebleven 64 opeenvolgende 

patiënten, overleefden 12 patiënten (19%) een periode van meer dan 5 jaar. In relatie met 

de preoperatieve Bismuth classificatie waren er 3/15 (20%) lange-termijn overlevenden 

met een type I tumor en 9/26 (35%) lange-termijn overlevenden met een type II tumor. In 
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de groep patiënten met een type III en IV tumor heeft geen patiënt langer dan 5 jaar 

geleefd. In de groep van 51 patiënten die een locale resectie ondergingen hadden 9 

patiënten (18%) een lange-termijn overleving en in de groep van 13 patiënten die naast 

een locale resectie ook een hemi-hepatectomie ondergingen waren er 3 lange-termijn 

overlevenden (23%). Compleet tumorvrije resectie- en dissectievlakken werden slechts in 

4/64 (6%) patiënten gevonden, waarvan er één langer dan 5 jaar heeft geleefd. Vijf 

patiënten, bij wie in 2 gevallen metastasen en in 1 geval een locaal recidief was 

vastgesteld, zijn na meer dan 5 jaar alsnog overleden. De gemiddelde overleving was 34 

maanden en de mediane overleving was 19 maanden. Uiteindelijk bleek na analyse dat 

naast de preoperatieve Bismuth classificatie ook de afwezigheid van multifocaliteit, 

diploïde tumoren en een negatief proximaal snijvlak bij histopathologisch onderzoek 

significante prognostische factoren voor lange-termijn overleving zijn. Als gevolg van de 

uitgebreide ervaring met ERCP,s, bestaat de palliatieve behandeling van hilaire 

cholangiocarcinomen in ons ziekenhuis voornamelijk uit endoscopische galweg 

drainage. Echter, de overleving na deze palliatieve behandeling is kort en mogelijk ten 

gevolge van een selectie van patiënten, worden betere resultaten vermeld na bilio-

digestive procedures. Verder is het succespercentage en het percentage aan complicaties 

bij type III en IV hilaire cholangiocarcinomen minder gunstig na de endoscopische 

palliatie. In Hoofdstuk 10 worden patiënten met type III en IV tumoren, die aanvankelijk 

naar ons waren doorverwezen voor het eventueel ondergaan van een resectie, 

retrospectief geanalyseerd met het doel om resultaten na endoscopische behandeling in 

deze specifieke groep patiënten te vergelijken met de literatuur. Tussen 1992 en 1999 

werd bij 41 patiënten, na aanvullende diagnostiek op onze afdeling waaronder een 

exploratieve laparotomie bij 16 patiënten, de tumor als irresectabel beschouwd. Bij alle 

patiënten werd de galweg drainage verzorgd door het endoscopisch plaatsen van een 

endoprothese. Bij 12 patiënten werd aanvullend nog een PTBD verricht. De algehele 

mediane overleving was 9 maanden, hetgeen relatief lang is. Gedurende de follow-up 

bleef echter de galweg drainage een groot probleem. Bij 91% van de patiënten was 

gemiddeld 4 ± 3.5 keer vervanging van de endoprothese noodzakelijk. Adjuvante 
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bestraling had overigens geen effect op overleving. Omdat in de literatuur goede 

resultaten worden beschreven na behandeling door middel van een bilio-digestive 

anastomose en derhalve goede palliatie wordt bereikt, zijn wij van mening dat bij type III 

en IV tumoren, zeker na exploratie, getracht moet worden een chirurgische bypass 

procedure aan te leggen. 

Algemene discussie en toekomstperspectief 

Hilaire cholangiocarcinomen zijn moeilijk te behandelen en vereisen een multi

disciplinaire aanpak in gespecialiseerde centra. Ten gevolge van de beperkingen van de 

beeldvormende technieken en mede gebaseerd op het feit dat een in principe curabele 

vorm van kanker niet gemist mag worden, kan in 15% van alle patiënten met een voor 

maligniteit verdachte laesie, een resectie voor een uiteindelijke goedaardige afwijking 

niet vermeden worden. In het geval van een Bismuth type I en II tumor kan in het 

algemeen worden volstaan met een locale resectie. Echter, bij een type III tumor is een 

aanvullende hemi-hepatectomie aan te bevelen. In onze ogen is in het geval van type IV 

tumoren de kans op het achterlaten van tumorweefsel groot en kunnen uitgebreidere 

resecties beter worden vermeden. In het algemeen is de ziekenhuismorbiditeit (65%) en 

mortaliteit (14%) na dergelijke resecties hoog, met name na vaat- en uitgebreidere 

resecties. Echter, de meer recente jaren werden gekenmerkt door een veranderd 

preoperatief onderzoek, waarin met name laparoscopic met echografisch onderzoek een 

groot aandeel kreeg. Ten gevolge van een betere preoperatieve diagnose en vervolgens 

een beter operatieplan konden hierdoor in maar liefst 40% van de patiënten onnodige 

(uitgebreide) palliatieve resecties worden vermeden. Dit, gecombineerd met het feit dat 

er betere resultaten volgden na een locale resectie, resulteerde in algeheel lagere 

complicatie cijfers. Gedurende de laatste 5 jaar steeg zelfs het percentage aan tumorvrije 

snijvlakken (32%), waarbij het overigens nog moet blijken of dit ook tot hogere 

overlevingspercentages zal leiden. De gemeenschappelijke mediane overleving van 

patiënten na resectie van een hilair cholangiocarcinoom was 21 maanden. Hierbij was er 

overigens een significant verschil in het wel of niet toepassen van adjuvante 
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radiotherapie (24 maanden en 8 maanden, respectievelijk met en zonder bestraling). De 

winst in overleving na aanvullende bestraling heeft mogelijk te maken met het feit dat 

er in een groot aantal van de resecties een tumor positief resectie vlak aanwezig was 

(86%). Onder de lange-termijn overlevenden (>5 jaar, 19%) waren de preoperatieve 

Bismuth classificatie, de afwezigheid van multifocaliteit, diploïde tumoren en resecties 

met tumorvrije proximale resectievlakken de enige significante prognostische factoren. 

De aan adjuvante radiotherapie gerelateerde lange-termijn complicaties waren 

aanzienlijk, waarbij het overigens moeilijk was om onderscheid te maken met 

verschijnselen van insufficiënte galweg drainage of voortkomend uit een tumor recidief. 

De combinatie van uitwendige bestraling en brachytherapie door middel van een 

tijdelijke jejunostomie had, terwijl het met meer complicaties gepaard ging, geen 

aanvullende waarde ten aanzien van de overlevingsduur en de kwaliteit van overleving 

en wordt daarom ook niet meer toegepast. Thans adviseren wij uitsluitend uitwendige 

bestraling (50 Gy) bij alle patiënten die een resectie van een hilair cholangiocarcinoom 

hebben ondergaan. Gezien de kans op het ontwikkelen van entmetastasen bij patiënten 

die voor de resectie galweg drainage hebben ondergaan (20%), adviseren wij preoperatieve 

radiotherapie in een dosis van 10.5 Gy. De resultaten van preoperatieve bestraling 

suggereren dat de kans op entmetastasen kleiner wordt zonder dat er specifieke 

bijwerkingen voorkomen. De keuze van palliatie van hilaire cholangiocarcinomen blijft 

een punt van discussie. De vorm van palliatie lijkt af te hangen van de plaatselijke 

ervaring in behandelcentra. Echter, bij patiënten die in eerste instantie zijn 

doorverwezen voor het mogelijk ondergaan van een resectie en waarbij uiteindelijk blijkt 

dat de tumor irresectabel is, bestaat de kans dat de overleving in deze groep iets langer 

is (mediane overleving: 9 maanden) dan in de groep van patiënten die op voorhand niet 

resectabel blijken, waardoor er gedurende de follow-up weer meer complicaties te 

verwachten zijn. Bovendien is de ervaring dat bij uitgebreidere hilaire cholangio

carcinomen de endoscopische palliatie minder bevredigend is ten aanzien van het succes

percentage en de kans op complicaties, zodat de mogelijke nadelen van chirurgische 

palliatie dan afgewogen moeten worden ten opzichte van de lange-termijn complicaties 
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na endoscopische behandeling. Daarom is, wanneer toch al een exploratieve laparotomie 

is ondernomen, een chirurgische bypass procedure waarschijnlijk een betere optie. Bij de 

palliatieve behandeling had bestraling overigens geen effect op de overlevingsduur en 

kan daarom ook achterwege worden gelaten. 

Aangaande de toekomstperspectieven lijken de diagnostische laparoscopic gecombi

neerd met echografie, de meerfasen spiraal CT scan en ook de MRCP veelbelovend en 

deze dienen verder in de kliniek toegepast te worden. Hierbij heeft de MRCP zelfs het 

potentieel om de ERCP te vervangen, waarbij dan de nadelen van deze laatste techniek, 

waaronder infectie van de galwegen en het losmaken van tumorcellen, vermeden 

kunnen worden. Het gebruik van andere diagnostische hulpmiddelen zoals serum 

tumormarkers en endoscopische echogeleide dunne-naald aspiratie dient ook verder 

vervolgd te worden. Verscheidene kleinere studies hebben zelfs de mogelijkheid van het 

gebruik van positron-emissie-tomografie (PET) beschreven om cholangiocarcinomen met 

een grootte van 1 cm aan te kunnen tonen. Aangaande de behandeling zal de verdere 

ontwikkeling van chemotherapie, waarbij combinaties van verschillende middelen 

worden getest, mogelijk verlenging van overleving brengen. Preoperatieve strategieën 

zoals chemo-radiotherapie lijken echter niet realistisch gezien de hoge mate van vals-

positiviteit door het voorkomen van niet vast te stellen, benigne afwijkingen in de lever 

hilus. Het blijft overigens de vraag of grote verbetering in overleving verwacht kan 

worden van meer agressieve en uitgebreidere chirurgische technieken of van radio

therapie. In plaats hiervan zal mogelijk vroege herkenning en genetische manipulatie 

meer hoop voor de toekomst geven. 
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Dankwoord 

Mijn speciale dank gaat uit naar Prof.dr. DJ. Gouma en Prof.dr. T.M. van Gulik, promo

toren van dit proefschrift. 

Prof.dr. DJ. Gouma, uw enthousiasme maar ook uw nuchterheid waren voor mij, 

vanaf ons eerste gesprek over dit onderwerp, belangrijke drijfveren om het werk te 

continueren. Ook de vaak zeer kritische opmerkingen en de veelvuldige verbeteringen 

heb ik als een stimulans ervaren. Het is denk ik goed te weten dat onderzoek ook 

praktisch en minder basaal mag zijn. 

Prof.dr. T.M. van Gulik, beste Thomas, jouw geduld en tekstuele vaardigheden waren 

belangrijke factoren bij de totstandkoming van dit proefschrift. Ten alle tijden was je 

beschikbaar. Het is bijzonder dat iemand met een volle agenda zoals jij, nog zoveel 

aandacht voor details heeft. Zelfs voor de voorkant van dit boekje had je nog ideeën. 

Helaas is het geen waaier geworden. 

Dr. H.F.W. Hoitsma, u wil ik danken voor de onvoorwaardelijke steun en het vertrouwen 

dat ik tijdens mijn loopbaan van u heb mogen ontvangen, vanaf mijn co-assistentschap tot 

aan mijn huidige functie van Chef de Clinique. Het is een voorrecht met u te mogen werken. 

Uw charisma, geduld en humor zullen voor mij altijd een voorbeeld blijven. Ook dank ik u 

voor het feit dat u deel hebt willen nemen in de promotiecommissie. 

Dr. E.A.J. Rauws, beste Erik, graag wil ik je bedanken voor het feit dat je de taak van 

co-promoter op je hebt willen nemen. 

Ook de overige leden van de promotiecommissie, Prof. K. Huibregtse, Prof. O.T. 

Terpstra, Prof. G.G.M. Bartelink en Prof. F.J.W. ten Kate dank ik voor het kritisch doorlezen 

van het manuscript. 

Prof. H. Obertop, ten eerste ben ik u zeer dankbaar voor het feit dat u mij op dit 

onderzoek geattendeerd heeft, en verder dank ik u voor het kritisch doorlezen en corri

geren van hoofdstuk 2. Last but not least, het was een voorrecht om in uw kliniek het 

eerste gedeelte van mijn opleiding te volgen. 
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Dr. L.Th. de Wit, beste Laurens, allereerst wil ik je danken voor het feit dat jij de 

meeste resecties hebt verricht, hetgeen jouw grootste aandeel in dit proefschrift is 

geweest. Verder dank ik je voor de vele plaatjes die ik van je over mocht nemen. Ik ben 

blij datje naar het OLVG bent gekomen alwaar ik thans de mogelijkheid heb om van jou 

de chirurgische kneepjes te leren. 

Helgard Neumann, dank je voor de start van dit onderzoek en voor jouw aandeel bij 

het invoeren van patiënten gegevens. Het was monnikenwerk. Niet in de laatste plaats 

dank ik je natuurlijk ook voor jouw actieve bijdrage aan meerdere hoofdstukken. 

Dennis te Boekhorst, ik ben je zeer erkentelijk dat ik het hoofdstuk over Granular Cell 

Tumors in dit proefschrift heb mogen verwerken. 

Patrick Vos en Dennis den Hartog, ik dank jullie beiden voor jullie aandeel in dit 

proefschrift. Het is prettig om met echte ras-wetenschappers te mogen werken. 

Prof. D. Gonzales Gonzales en Dr. A. Bosnia, u beiden wil ik apart danken voor de 

gegevens die ik heb mogen gebruiken en ook voor het kritisch doorlezen van enkele 

hoofdstukken. 

Verder wil ik de overige mede auteurs danken voor hun bijdrage aan de diverse 

hoofdstukken. 

Zonder het werk van Prof. M.N. van der Heyde was dit proefschrift waarschijnlijk 

nooit tot stand gekomen. Zijn aandacht en enthousiasme voor de Klatskin tumoren 

hebben er voor gezorgd dat deze serie in het AMC geopereerde patiënten, ook 

internationaal gezien, zo groot is. 

Dr. P.C.M. Verbeek, beste Paul, ook jouw bijdrage aan de behandeling van deze 

patiënten populatie is in het verleden groot geweest. Ik heb veel van jouw voorbereidend 

werk kunnen profiteren. 

Niet in de laatste plaats ben ik veel dank verschuldigd aan de chirurgische staf van 

het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Zij hebben mij in de gelegenheid gesteld om me tijdens 

mijn opleiding een aantal weken op het onderzoek toe te leggen. Verder hebben ze het 

vertrouwen in mij gehad om me, na mijn opleiding, aan te nemen als Chef de Clinique. 

Het is een genoegen om nu mét jullie te mogen werken. 
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Anne Toledo, wat is het mooi geworden. Ik ben blij dat je deze spoed opdracht hebt 

aangenomen. Mede dankzij jou kan ik het boekje vol trots tonen. 

Mijn paranimfen Peter Paul Coene en Rutger Klicks, wil ik bedanken voor alles wat er 

nog komen gaat. Ik ben blij dat jullie deze taak op jullie hebben willen nemen. Komt er 

nu eindelijk eens een einde aan jullie aantrekkelijke vrijgezellen bestaan? 

Lieve Bramiene, ik heb jouw eeuwige steun weer eens danig op de proef gesteld. De 

meeste dank ben ik jou verschuldigd. Ik hoop dat we nog heel lang samen kunnen 

genieten. 
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