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SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 is een algemene introductie welke is opgemaakt uit drie onderdelen. In 
het eerste deel komen we meer te weten over het heiligbeen, specifiek de etymologie 
(herkomst van woorden), anatomie, en functie. Waar de naam heiligbeen vandaan 
komt is niet zeker, maar er zijn theorieën dat de naam zijn herkomst vindt bij de oude 
Egyptenaren, die het bot als het heilige bot van Osiris beschouwde. Het bot zelf is 
driehoekig en is opgebouwd uit vijf gefuseerde wervels. Het vormt via twee gewrichten 
(sacro-illiacale) de overgang van de wervelkolom naar het bekken. Aan de onderkant is 
het verbonden met het staartbeen (coccyx, het restant van onze staart). De zenuwen S1 
tot en met S5 gaan door het sacrum heen.

In het tweede deel gaan we dieper in op de historie en epidemiologie van het 
chordoom. Het chordoom wordt voor het eerst beschreven in 1849 door een Duitse 
patholoog genaamd Rudolf Virchow. Hij denkt op dat moment dat het een kraakbenige 
tumor is, maar in 1858 blijkt de tumor zijn origine te vinden in weefsel van de chorda 
dorsalis (staafvormig orgaan waaruit de wervel en tussenwervelschijven ontstaan). Er 
werd onderscheid gemaakt in de benigne en de maligne vorm; het chordoom. Ongeveer 
1% tot 4% van alle bottumoren zijn chordomen. Ze komen voor in het axiale skelet. Van 
alle soorten tumoren in het sacrum is meer dan 50% een chordoom. Het komt het meest 
voor bij mannen tussen de 50 en 80 jaar.

In het derde deel komt alles samen en introduceren we het fenomeen sacraal 
chordoom. We bespreken de verschillende aspecten van de behandeling van sacrale 
chordomen; chirurgie, radiotherapie en medicatie.

Vaak geeft de tumor pas klachten als deze al groot is. De eerst stap is daarom vaak 
resectie middels een operatie. Zelfs voor de ervaren chirurg is dit een zeer uitdagende 
operatie. De tumor is lastig te bereiken en is omringd door zenuwen en organen. Volledige 
tumorresectie lukt daarom niet in 35% tot 75% van de gevallen. Afhankelijk van de locatie 
en grootte van de tumor, zijn er verschillende operatietechnieken. Voor de kleine tumor 
die meer richting het coccyx ligt, kan een “only anterior approach” (enkele benadering 
via de buik) voldoende zijn. Het aangedane deel van het sacrum en zoveel mogelijk 
tumorweefsel wordt dan verwijderd. Als het gaat een om grotere tumor die meer richting 
de wervelkolom groeit, kan de “antero-posterior appproach” nodig zijn. De operatie vindt 
dan in twee stappen plaats. Eerst een operatie vanaf de rug kant waarbij de zaagsnedes 
in het sacrum worden gezet. De tweede operatie gaat via de buik en dan wordt de hele 
tumor, inclusief het sacrum, verwijderd. Het is dan van belang dat er een goede balans 
wordt gevonden tussen het verwijderen van zoveel mogelijk tumorweefsel en met het 
behoud van gezond weefsel. In andere woorden; de balans tussen overleving en kwaliteit 
van leven. Soms is het nodig om de wervel-bekken overgang te versterken met eigen bot 
(bijvoorbeeld het kuitbeen) of een metalen constructie.

De rol van radiotherapie is niet duidelijk. Ook hier is het een precaire balans tussen 
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DEEL I: UITKOMSTEN EN VARIATIE IN BEHANDELING

Deel 1 van dit proefschrift leert ons meer over uitkomsten (overleving, recidieven, 
metastasen, en kwaliteit van leven) en variatie in behandeling.

Dit deel start met een retrospectieve studie (Hoofdstuk 2) van sacrale chordomen 
welke rapporteert over de uitkomsten na behandeling van primaire tumoren en eerste 
recidieven. We hebben 101 geopereerde patiënten geïncludeerd waarvan er 73 (72%) een 
primaire tumor hadden en 28 (28%) een eerste recidief. In geval van een primaire tumor 
was de algemene overleving na 10 jaar 59% en voor de eerste recidieven was dit 40%. Voor 
de primaire tumoren was het niet geven van radiotherapie een onafhankelijk voorspeller 
voor slechtere recidief vrije overleving (hazard ratio [HR]: 0.20; 95% confidence interval 
[CI]: 0.0043-0.90; p = 0.004) en het groter zijn van de tumor was een voorspeller voor 
zowel een slechtere recidief vrije overleving (HR: 1.68; 95%CI: 1.38-2.42; P = 0.004) als 
voor een slechtere metastase vrije overlevering (HR: 2.25; 95%CI: 1.47-3.44; P < 0.001). 
In het geval van een eerste recidief was het groter zijn van de tumor een voorspeller voor 
slechtere recidief vrije overleving (lokaal recidief, mediaan: 338ml IQR: 218-503ml; geen 
lokaal recidief, mediaan: 26ml IQR: 9-71ml).

In onderzoeken naar sacrale chordomen wordt de kwaliteit van leven zelden 
meegenomen als uitkomstmaat. Daarom besloten wij kwaliteit van leven data te 
verzamelen van drie derdelijns oncologische centra (Hoofdstuk 3). We hebben 74 
patiënten geïncludeerd die een operatie voor een sacraal chordoom hadden ondergaan 
en die de “sacral tumor survey” (sacrale tumor vragenlijst) hadden ingevuld. De survey 
bestond uit de volgende vragenlijsten: the National institute of Health’s Patient Reported 
Measurement Information System (PROMIS) Global Health survey, PROMIS Pain 
interference survey, PROMIS pain intensity survey, PROMIS Sexual Function survey en the 
Modified Obstruction en de Defecation Score survey. We vergeleken de uitkomsten van 
de vragenlijsten gebaseerd op welke zenuwwortel door was genomen tijdens de operatie. 
We vonden dat wanneer de S2 wortel was doorgenomen ten opzichte van de S3 wortel, 
dat dit leidde tot slechtere mentale gezondheid (S2; mediaan = 43.5, interquartile range 
[IQR] = 41.1 – 50.8 en S3; mediaan = 53.3, IQR = 48.3 – 56.0, Z = -2.3, q = 0.049) en 

tumor behandelen en gezond weefsel sparen. Chordoma is relatief ongevoelig voor 
radiotherapie en daarom zijn er hoge doses nodig. Helaas zijn hoge doses schadelijk 
voor de omliggende organen, dus ook voor het gezonde sacrum. Er zijn technologische 
ontwikkelen die het mogelijk maken om gerichter te bestralen met hogere doses. Dit 
proefschrift gaat dieper in op die voor- en nadelen.

Chordoma is ook relatief ongevoelig voor chemotherapie. Er zijn recente studies die 
mogelijke voordelen vinden in gebruik van bepaalde chemotherapieën. Op dit moment 
speelt het een beperkte rol in de behandeling van chordoma.
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slechtere fysieke gezondheid (S2; mediaan = 42.3, IQR = 39.8 – 50.8 n S3; mediaan = 47.4, 
IQR = 44.9 – 54.1, Z = -1.9, q = 0.043). Wanneer S2 beiderzijds was gespaard (median = 
1.0, range = 1.0–1.0) vonden we een betere score in het orgasme domein dan wanneer S2 
beiderzijds was doorgnomen (median = 3, range = 2–5, q = 0.027). In de andere domeinen 
vonden we geen verschillen.

Terwijl wij de studie in Hoofdstuk 3 aan het uitvoeren waren, realiseerden wij ons dat 
de vragenlijst die wij gebruikten om kwaliteit van leven data te verzamelen, verbeterd 
en verkort kon worden. Daarom zijn wij in Hoofdstuk 4 de oude vragenlijst gaan 
analyseren op redundantie en hebben een aanbeveling gemaakt voor een vernieuwde 
versie gebaseerd op deze resultaten en de opinies van patiënten en experts. We hebben 
70 patiënten met sacrale tumoren geïncludeerd (78% chordoma) die de vragenlijst in 
hadden gevuld. We hebben analyses uitgevoerd om te achterhalen of er onderliggende 
overeenkomsten waren in de eigenschappen en uitkomsten. We concludeerden dat 
verschillende vragenlijsten vergelijkbare scores hadden en dus dezelfde vraag aan het 
beantwoorden waren. Gebaseerd op de literatuur stelden wij 6 domeinen voor, namelijk; 
mentale gezondheid, fysieke gezondheid, pijn, gastro-intestinale symptomen, seksuele 
functie en urine-incontinentie. Om de relevantie van de domeinen te testen hebben we 
de opinie gevraagd van 32 patiënten, 9 orthopedische oncologen, 1 internist oncoloog, 
1 radiotherapeut oncoloog en 1 orthopedisch oncologie specialistisch verpleegkundige. 
We concludeerden dat de patiënten en experts alle domeinen relevant vonden. Patiënten 
gaven daarnaast aan dat er een domein mistte, namelijk sociale gezondheid. Gebaseerd 
op alle resultaten hebben we een aanbeveling gedaan voor een verkorte en meer gepaste 
vragenlijst om kwaliteit van leven te meten bij patiënten met sacrale chordomen.

Aangezien sacrale chordomen zeer zeldzaam zijn, is de beste methode van behandelen 
onduidelijk, wat mogelijk resulteert in verschillende aanbevelingen van specialisten. 
In Hoofdstuk 5 hebben we een studie uitgevoerd die deze verschillen onderzoekt. We 
stelden de volgende vragen (1) is er verschil in aanbevelingen tussen chirurgische en niet-
chirurgisch specialisten en (2) welke patiënt en tumor karakteristieken hebben invloed 
op de aanbeveling. Dit zochten wij uit aan de hand van 12 verschillenden casus die 
verschilde in; neurologische symptomen (wel of geen incontinentie), tumor locatie (S1, 
S2/3 of S5) en tumorgrootte. Voor elke casus gaven we vier behandelopties; expectatief, 
en bloc resectie, en bloc resectie met neo- en/of adjuvante hoge dosis radiotherapie 
(niet palliatief) of alleen hoge dosis definitieve radiotherapie (niet palliatief). Van de 
103 participanten waren er 80 (78%) chirurgische specialisten en 23 (22%) waren niet 
chirurgische specialisten. De chirurgische specialisten kozen vaker voor en bloc resectie 
zonder radiotherapie (gemiddelde 74%, standaarddeviatie [SD] ±33%, 95%CI 40 tot 54 
versus 27%, SD ±29%, 95%CI 15 tot 40; p = 0.010). En bloc resectie zonder radiotherapie 
werd vaker aanbevolen voor de lagere tumoren (11%), in vergelijking met de middelste 
tumoren (4.2%) en de hogere tumoren (5.6%, p < 0.001). Definitieve radiotherapie werd 



Part III

159

1

5

3

7

10

2

6

9

4

8

A

zelden aanbevolen voor de lagere tumoren (4.4%), in vergelijking met de middelste 
tumoren (25%) en de hogere tumoren (30%, p < 0.001). En bloc resectie met radiotherapie 
werd vaker aanbevolen voor de grotere tumoren (39%) in vergelijking met de kleinere 
tumoren (34%, p = 0.002).

DEEL II: EFFECT VAN RADIOTHERAPIE OP BOT

In deel I wordt het duidelijk dat radiotherapie een steeds belangrijkere rol speelt in de 
behandeling van sacrale chordomen. Echter, er zijn geen studies die de waarde definitief 
bewijzen en variatie in aanbevelingen blijft bestaan. De variatie kan deels worden 
verklaard door de bijwerkingen van radiotherapie. In dit deel gaan we dieper in op een 
van die bijwerkingen, namelijk het effect van radiotherapie op bot waar geen primaire 
tumor of metastase in zit.

In Hoofdstuk 6 hebben we een systematische literatuurstudie gedaan. Het doel 
was om te achterhalen hoe vaak insufficiëntie fracturen voorkomen na radiotherapie 
van weke delen tumoren in het pelvis en om te achterhalen of er een relatie is tussen 
de dosis radiotherapie en fracturen. We hebben 15 studies geïncludeerd die voldeden 
aan onze in- en exclusiecriteria. De meeste studies werden geëxcludeerd omdat ze niet 
routinematig hun patiënten vervolgden met een MRI, CT of botscan. Fractuur incidentie 
varieerde tussen de 0 en 89%. Afwijkende body mass index [BMI], dosis (meer fracturen 
bij een dosis van meer dan 39.6 Gy) en de methode van radiotherapie (meer fracturen als 
conventionele radiotherapie was gebruikt) vergrootten het risico op een fractuur.

Het effect van hoge dosis radiotherapie met protonen en photonen op menselijk bot 
is nog grotendeels onduidelijk, maar zoals we in Hoofdstuk 6 hebben gezien, kan het de 
kans op fracturen vergroten. Door gebruik te maken van Hounsfield units (HU) afgeleid 
van CT-scans, hebben we in Hoofdstuk 7 gekeken naar het effect van radiotherapie op 
de trabeculaire dichtheid van bot. We hebben de scans bestudeerd van patiënten die 
preoperatieve radiotherapie (50.40 Gray) waren ondergaan voor een sacraal chordoom. 
We gebruikten de HU als surrogaat voor botdichtheid. We hebben getest of er een verschil 
was in ratio (sacrum/L1) voor en na radiotherapie. Als controle hebben we ook getest of 
er verschil was buiten het veld van de radiotherapie (L2/L1). Er was een significant verschil 
in ratio binnen het radiotherapie veld (pre-radiotherapie gemiddelde, 0.895 ± 0.050 en 
post-radiotherapie gemiddelde, 0.658 ± 0.050; p < 0.001). Het effect werd bevestigd 
doordat we geen verschil vonden in ratio buiten het radiotherapie veld (pre-radiotherapie 
gemiddelde, 0.976 ± 0.009 en post-radiotherapie gemiddelde, 0.979 ± 0.009; p = 0.799).
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CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

- Behandeling middels een combinatie van chirurgische resectie en adjuvante 
raiotherapie geeft goede uitkomsten ten aanzien van de algemene overleving, lokaal 
recidief vrije overleving en metastase vrije overleving voor patiënten met een primaire 
tumor of eerste lokale recidief (Hoofdstuk 2)

- Wij raden aan radiotherapie te overwegen als aanvullende therapie

- Doornemen van de sacrale zenuwwortels S3 en S2 heeft invloed op kwaliteit van 
leven (Hoofdstuk 3):
• Het bilateraal doornemen van de S3 zenuwwortel verslechtert mentale en 
fysieke gezondheid
• Het bilateraal doornemen van de S2 zenuwwortel heeft een negatieve invloed 
op het kunnen krijgen van een orgasme 

- Wij raden de “revised sacral tumor survey” te gebruiken bij het meten van kwaliteit 
van leven

- Chirurgische specialisten zijn meer terughoudend in het aanbevelen van radiotherapie 
als behandeling voor sacrale chordomen (Hoofdstuk 5)

- Wij raden aan de behandeling van sacrale chordomen te plannen in een 
multidisciplinaire setting

- Insufficiëntie fracturen na radiotherapie van het pelvis komen veel voor, in de huidige 
literatuur wordt een grote variatie in aantallen gerapporteerd (Hoofdstuk 6)

- Conventionele radiotherapie (versus intensiteits gemoduleerde radiotherapie), 
hogere dosis, en een abnormaal BMI lijken de kans op sacrale insufficiëntie fracturen 
te verhogen (Hoofdstuk 6).

- Trabeculaire dichtheid neemt significant af binnen weken na radiotherapie met 50.4 
Gy (Hoofdstuk 7).

- Wij raden aan follow-up beeldvorming niet alleen te gebruiken om tumorrespons te 
vervolgen maar ook te richten op insufficiëntie fracturen

- Wij raden aan gezond bot zo min mogelijk te bestralen. Mogelijk door gebruik te 
maken van versus intensiteits gemoduleerde radiotherapie en/of proton radiotherapie


