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Samenvatting

Introductie
Kanker komt wereldwijd steeds vaker voor en ondanks dat de medische 
wetenschap veel vooruitgang boekt kunnen niet alle patiënten met kanker worden 
genezen. Deze patiënten met vergevorderde kanker hebben regelmatig last van 
klachten, veroorzaakt door de tumor of de behandeling van de tumor. Ernstig 
gewichtsverlies met verlies van spiermassa is daar één van, en wordt ‘cachexie’ 
genoemd. Patiënten met cachexie hebben vaak ook een verminderde eetlust 
(anorexie) en zijn vermoeid. Het hebben van cachexie is geassocieerd met een 
verminderde kwaliteit van leven en een slechtere prognose. Hoewel het bestaan 
van cachexie al lang bekend is, wordt het in de patiëntenzorg nog niet vaak actief 
gediagnosticeerd of behandeld doordat het tot 2011 nog niet duidelijk was hoe 
de diagnose gesteld moest worden. In 2011 werd een diagnostisch raamwerk 
gepubliceerd, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen 3 fasen van cachexie 
namelijk ‘pre-cachexie’, ‘cachexie’ en ‘refractaire cachexie’. Na deze publicatie was 
verder onderzoek nodig om deze diagnostische criteria te testen bij groepen 
patiënten met kanker. 
Ondanks dat al bekend is dat gewichtsverlies en lage spiermassa gerelateerd zijn 
aan slechtere uitkomsten, weten we nog niet hoe spiermassa zich ontwikkelt tijdens 
antitumorbehandeling bij vergevorderde kanker. Wat we bovendien niet weten is 
hoe de relatie is tussen spiermassa en klinische uitkomsten bij oudere patiënten 
aangezien ouderen veelal geëxcludeerd worden uit studies. Omdat oudere patiënten 
vaak ook nog andere ziekten hebben en ook spiermassa verliezen door het ouder 
worden, kan het zijn dat de relatie tussen spiermassa en uitkomsten anders is dan 
bij relatief jongere patiënten, maar dit moet nog uitgezocht worden. 
Het doel van dit proefschrift was om bij te dragen aan de kennis over diagnose en 
klinische consequenties van cachexie bij patiënten met vergevorderde kanker. 

Diagnose van cachexie
De prevalentie van pre-cachexie was erg laag (0.5%) wanneer wij het diagnostisch 
raamwerk toepasten bij 200 patiënten met vergevorderde kanker (Hoofdstuk 2). 
Wanneer wij een ander afkappunt kozen voor anorexie (<30 in plaats van <24 op 
de FAACT vragenlijst) steeg de prevalentie naar 2% maar nog steeds worden er 
maar weinig patiënten met pre-cachexie als zodanig geïdentificeerd met het huidige 
diagnostisch raamwerk. 
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Voor de fase van cachexie werd geadviseerd om gewichtsverlies van 5% of meer 
aan te houden als diagnostisch criterium. In een pilot studie bij 20 patiënten hebben 
wij laten zien dat patiënten die 5% of meer gewichtsverlies hadden voorafgaand 
aan de behandeling, tijdens de behandeling significant meer spiermassa inleverden 
vergeleken met patiënten die minder dan 5% gewichtsverlies hadden (Hoofdstuk 3). 
Gewichtsverlies van 5% of meer voor start van behandeling leek ook met een 
slechtere overleving geassocieerd te zijn (p=0.029, niet gecorrigeerd voor 
confounders vanwege het kleine aantal patiënten). 
Om anorexie in kaart te brengen werd geadviseerd een VAS schaal (schaal van 0-100 
mm) of de FAACT-A/CS vragenlijst (0-48 punten) te gebruiken, maar gevalideerde 
afkappunten ontbraken. 
Wij hebben met behulp van twee externe criteria (de EORTC-QLQC30 subschaal 
anorexie en een dichotome vraag over verminderde eetlust) afkappunten bepaald bij 
273 patiënten met vergevorderde kanker. Wij vonden dat de optimale afkappunten 
om anorexie te diagnosticeren <70 op de VAS is en <37 punten op de FAACT-A/
CS (Hoofdstuk 4). De afkappunten die wij gevonden hebben zijn hoger dan de 
afkappunten die gebruikt werden voor de FAACT-A/CS (<24 en het nieuwere 
consensus-afkappunt van <30). Het risico van het gebruik van te lage afkappunten 
is dat veel patiënten met een slechte eetlust gemist zouden kunnen worden en 
mogelijk risico hebben op het ontwikkelen van ondervoeding. 
In het diagnostisch raamwerk voor cachexie werd geadviseerd om spiermassa te 
meten. Verschillende methoden om spiermassa te meten werden benoemd, waarvan 
wij er drie met elkaar hebben vergeleken bij 241 patiënten met vergevorderde 
kanker: de bovenarmspieroppervlakte, spiermassa gemeten ter hoogte van Lumbale 
wervel 3 (L3) op Computed Tomography (CT) scans en spiermassa gemeten 
met de Bio-Electrische Impedantie Analyse (BIA). Wij hebben laten zien dat de 
prevalentie van lage spiermassa sterk afhankelijk is van de gebruikte meetmethode: 
13% van de patiënten had een lage spiermassa volgens de meting van de 
bovenarmspieroppervlakte, 59% van de patiënten had een lage spiermassa gemeten 
op CT scans en 93% van de patiënten had een lage spiermassa gemeten met de 
BIA (Hoofdstuk 6). Echter, omdat de meerderheid van de patiënten met een lage 
spiermassa ook meer dan 5% gewichtsverlies had, was het effect op de diagnose 
van cachexie relatief klein. Onafhankelijk van het type spiermassameting hadden 
patiënten met cachexie vaker last van anorexie, verhoogde ontstekingsparameters, 
lage spierkracht en vermoeidheid en ook hadden zij een lagere kwaliteit van leven 
dan patiënten zonder cachexie. Patiënten met cachexie hadden een slechtere 
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overleving vergeleken met patiënten zonder cachexie: HR 2.00 (95% BI 1.42-2.83) 
met bovenarmspieroppervlakte, HR 1.64 (95% BI 1.15-2.34) met CT en HR 1.50 
(95% BI 1.05-2.14) met BIA (allen p<0.05). 

Consequenties en potentiële behandelingen van cachexie
Bij 103 oudere patiënten (>60 jaar) met vergevorderde kanker was de hoeveelheid 
of kwaliteit van de spiermassa niet gerelateerd aan klinische uitkomsten maar 
patiënten met een hogere spierkracht hadden een significant langere overleving 
(HR 1.03; 1.00-1.05, p=0.035, gecorrigeerd voor relevante confounders zoals 
geslacht, tumor type en behandellijn, Hoofdstuk 7). Het afkappunt voor spierkracht 
bij ouderen (<30.3 kg voor mannen en <19.3 kg voor vrouwen) was maar matig 
discriminerend door een lage sensitiviteit (40%) en slechte positief voorspellende 
waarde, de klinische toepasbaarheid hiervan moet dus nog verder onderzocht 
worden. 
Wij hebben bij 63 patiënten met uitgezaaide darmkanker spiermassa gemeten op 
CT scans en vonden dat zij ongeveer 6% (95% BI 3.8-8.4%, p<0.001) spiermassa 
inleverden in 3 maanden behandeling met chemotherapie. De patiënten die >9% 
spiermassaverlies hadden (het laagste tertiel), hadden een significant slechtere 
overleving (HR 4.47; 2.21-9.05, p<0.001, gecorrigeerd voor belangrijke confounders 
zoals leeftijd, geslacht, comorbiditeit, ernst van de ziekte en behandellijn,  
Hoofdstuk 8). De vraag is of spiermassa behouden kan worden tijdens  
chemotherapie voor uitgezaaide darmkanker en in hoeverre behoud van 
spiermassa leidt tot betere klinische uitkomsten zoals verbeterde kwaliteit van 
leven en overleving. Om die reden hebben wij een gerandomiseerde klinische trial 
ontworpen (Hoofdstuk 9). Het doel van deze studie is om te onderzoeken of 
geïndividualiseerde voedingsbegeleiding effect heeft op het behouden van spiermassa 
tijdens chemotherapie. Verder wordt geëvalueerd of dit ook leidt tot positieve 
effecten op vermindering van bijwerkingen van chemotherapie, verbetering van 
kwaliteit van leven en overleving. Op dit moment worden deelnemers geworven 
voor deze studie. 
Een andere veelbelovende behandeling voor cachexie is ghreline. Het hormoon 
ghreline is betrokken bij de regulatie van honger en verzadiging in het lichaam. 
Behandeling met ghreline en ghreline receptor agonisten hebben veelbelovende 
resultaten laten zien wat betreft het verbeteren van eetlust, voedselinname, 
spiermassa en kwaliteit van leven van patiënten met kankercachexie, echter was er 
geen verbetering van fysiek functioneren en overleving aangetoond. Bij 40 patiënten 
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met longkanker zagen wij dat wanneer zij anorexie hadden, plasma ghreline waarden 
significant hoger waren vergeleken met patiënten zonder anorexie (β: 348.3, 
p=0.031) echter vonden wij geen relatie tussen ghreline en cachexie (β: -163.7, 
p=0.354, Hoofdstuk 5). Om (ernstig) gewichtsverlies en achteruitgang in fysiek 
functioneren te voorkomen zou behandeling met ghreline (receptor agonisten) 
daarom beter overwogen kunnen worden voor patiënten met anorexie dan voor 
patiënten die al ernstig gewichtsverlies hebben. 

Conclusies en aanbevelingen
Concluderend, cachexie is een veelvoorkomend probleem en klinisch relevant voor 
patiënten met vergevorderde kanker. Ondanks dat het diagnostisch raamwerk voor 
(pre-)cachexie helpt bij het herkennen en standaardiseren van het stellen van de 
diagnose van cachexie, is verdere verfijning van het diagnostisch raamwerk nodig. 
Het is aan te raden om regelmatig het lichaamsgewicht te meten om zo (het risico 
op) cachexie vroeg te ontdekken. Daarnaast is het meten van anorexie, spiermassa 
en spierkracht belangrijk echter, de timing, patiëntencategorie en meetmethoden 
moeten nog verder uitgekristalliseerd worden. Ook is het interessant om te 
onderzoeken wat deze metingen toevoegen aan de huidige anamnese door artsen 
en verpleegkundigen. 
Ondanks dat eerdere interventiestudies een verbetering lieten zien in voedselinname 
en lichaamsgewicht, moeten positieve effecten op fysiek functioneren, kwaliteit 
van leven en overleving nog aangetoond worden. Toekomstige studies zouden 
moeten onderzoeken of een vroege behandeling van cachexie (bij patiënten 
met maar weinig of geen gewichtsverlies) en multimodale benaderingen (waarbij 
voedingsinterventie gecombineerd wordt met het stimuleren van lichaamsbeweging 
en nieuwe medicijnen) toegesneden op de symptomen en behoeften van patiënten 
helpt in het voorkomen van verslechtering van de voedingstoestand en fysieke 
toestand van de patiënten met een vergevorderd stadium van kanker.
De bevindingen van dit proefschrift dragen bij aan de kennis over het stellen van de 
diagnose van (pre-)cachexie bij patiënten kanker en genereren nieuwe hypotheses 
voor de behandeling van (pre-)cachexie. 
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