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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

 
In hoofdstuk 1, wordt een algemene introductie gegeven over mondkanker, orale  
premaligne afwijkingen en leukoplakie. Ook wordt er een overzicht gegeven van  
gedefinieerde witte ziekten en afwijkingen, die mogelijk kunnen voorkomen in de  
mondholte en die geen verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van mondkanker1. 
 In dit proefschrift wordt er een evaluatie gemaakt van de definitie van leukoplakie, 
voorgesteld door de WHO in 2005. Ook moleculaire markers, klinische en  
histopathologische factoren van leukoplakie zijn onderzocht en er is een follow-up studie 
verricht van een cohort patiënten.

In hoofdstuk 2 wordt er een evaluatie gemaakt over de huidige definitie van leukoplakie, 
voorgesteld door de WHO in 2005. Tevens werd er een recent gepubliceerd classificatie- en 
stageringssysteem onderzocht2, als ook het gebruik van een Certainty factor van 4 niveaus 
waarmee de diagnostiek van leukoplakie kan worden gedaan 2,3.  
 In de periode 1997-2012, is een populatie van 275 opeenvolgende patiënten met 
een voorlopige diagnose van leukoplakie geïncludeerd; 112 mannen en 163 vrouwen, met 
een gemiddelde leeftijd van 57 jaar (range 17-98 jaar). Slechts 176/275 patiënten kregen 
een definitieve diagnose van leukoplakie, gebaseerd op strenge klinisch- pathologische  
criteria. Er  wordt een stroomdiagram gepresenteerd om tot de definitieve diagnose  
leukoplakie te komen. Deze 176 patiënten zijn gestageerd met behulp van een  
classificatie- en stageringssysteem. Dit systeem is gebaseerd op de grootte van de laesie en 
de histopathologische kenmerken2,3. 
 Voor epidemiologische studies, is het voldoende om de diagnose leukoplakie te 
baseren op enkel klinisch onderzoek (Certainty level 1). Voor studies over management 
en maligne ontaarding, is er de aanbeveling om altijd een histopathologisch onderzoek te 
verrichten door middel van een incisie of een excisie biopt, Certainty level 3 en 42,3. Er 
wordt een aanbeveling gedaan om de huidige WHO definitie te veranderen door er aan toe 
te voegen dat het noodzakelijk is om histopathologisch onderzoek te verrichten voor er een 
definitieve klinisch- pathologische diagnose van leukoplakie gemaakt kan worden. Deze 
aanbeveling heeft het volgende resultaat: “Een overwegend, witte slijmvliesverandering, 
die klinisch en histopathologisch niet als een andere witte afwijking kan worden  
gediagnosticeerd”. Bovendien wordt er aanbevolen om strikte criteria op te stellen voor  
overwegend, witte slijmvliesveranderingen waarin een oorzaak kan worden aangewezen, 
zoals rokerslaesies, wrijvingslaesies, en restauratie- geassocieerde laesies. 
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In hoofdstuk 3 wordt er een evaluatie gemaakt over de definitie van proliferatieve  
verruceuze leukoplakie (PVL) die bekend is in de literatuur. PVL is voor het eerst  
beschreven door Hansen et al.4. Cerero Lapiedra et al (2010) heeft een aantal criteria 
voorgesteld om tot de diagnose van PVL te komen, gebruikmakend van major en minor 
criteria5. Sommige van deze criteria zijn goed bruikbaar, over andere criteria kan  
gediscussieerd worden. In dit hoofdstuk worden daarom een aantal nieuwe criteria  
voorgesteld. 

In hoofdstuk 4 worden de behandelresultaten beschreven van een cohort patiënten met  
leukoplakie die behandeld zijn met CO2 laser verdamping.  
 De groep van 35 patiënten bestond uit 10 mannen en 25 vrouwen, met een  
gemiddelde leeftijd van 55.5 jaar (range 26-87 jaar). Voor behandeling, werd er in alle 
gevallen een klinische foto gemaakt en een incisie biopt verricht. Ook de postoperatieve 
behandelresultaten werden vastgelegd met een klinische foto. Het bekijken van de  
behandelresultaten werd uitgevoerd door een andere specialist dan door wie de  
behandeling was uitgevoerd. De gemiddelde follow-up tijd was 61.9 maanden (range  
12-179 maanden). 
 In 14/35 patiënten, trad er een recidief op tussen 1 en 43 maanden (gemiddelde 18.7 
maanden). Het jaarlijks recidiefpercentage is ongeveer 8%. In 3 van deze patiënten, trad er 
op een later moment een maligne ontaarding op. In 2 patiënten trad er een maligne  
ontaarding op, zonder vooraf gegaan door een recidief. In totaal trad er bij 5/35 patiënten 
een maligne ontaarding op na een gemiddelde periode van 54 maanden. Het jaarlijks  
maligne-ontaardingspercentage is ongeveer 3%.  
 In relatie tot de patiënten met een recidief na CO2 laser verdamping, zijn de  
resultaten in deze studie slechter dan gerapporteerd in de literatuur. Dit komt  
waarschijnlijk mede door verschillende criteria voor de diagnose van leukoplakie en andere 
witte slijmvliesafwijkingen, en ook door een andere beoordeling van de recidieven. Het 
maligne-ontaardingspercentage in deze studie is wel vergelijkbaar met andere studies.               

In hoofdstuk 5 zijn de factoren, die mogelijk een voorspellende waarde hebben voor een 
maligne ontaarding, onderzocht in een cohort van patiënten met een lange follow-up. Alle 
laesies zijn gestageerd met behulp van een klinisch- pathologisch stagerings- en  
classificatiesysteem. Bovendien is er ook een Certainty factor systeem gebruikt om tot de 
diagnose te komen. 
 De groep bestond uit 144 patiënten, 44 mannen en 100 vrouwen, met een  
gemiddelde leeftijd van 58.7 jaar (SD= 14.11, range 26-98 jaar). De grootte, aanwezigheid 
en graad van dysplasie is geïncorporeerd in een klinisch- pathologisch stagerings- en  
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classificatiesysteem. Initiële behandeling bestond uit chirurgische excisie, CO2 laser  
verdamping of alleen observatie. De gemiddelde follow-up periode was 51.2 maanden 
(SD= 39.33, range 12-179 maanden).  
 In 16/144 patiënten (11%), trad er een maligne ontaarding op tussen de 20 en 94 
maanden na het eerste bezoek van de patiënt. Het jaarlijks maligne-ontaardingspercentage 
is ongeveer 2.6%. Een grote laesie (≥ 4 cm) bleek de enige statistisch significante  
voorspeller voor maligne ontaarding (p = 0.034).  
 Een grootte van ≥ 4 cm bleek de enige statistisch significante voorspeller te zijn 
voor maligne ontaarding van leukoplakie. Geen andere epidemiologische, etiologische,  
klinische of histopathologische factoren waren statistisch significant. 

In hoofdstuk 6 wordt er gekeken naar het mogelijk verschil tussen DNA ploidy metingen 
gemeten met flow cytometrie (FCM-DNA) en image cytometrie (ICM-DNA) in een cohort 
van patiënten met leukoplakie. Deze studie is het vervolg op de studie van Bremmer et al6. 
De relaties tussen DNA ploidy en histopathologie en andere klinische parameters, zoals 
geslacht, leeftijd, roken, alcohol consumptie, homogeniteit, grootte en locatie van de laesie 
zijn onderzocht. 
 Een totaal van 41 patiënten is geïncludeerd; 20 mannen en 21 vrouwen met een 
gemiddelde leeftijd van 59 jaar (range 36-78 jaar). Negen patiënten in dit cohort  
overlappen met de studie van Bremmer et al.6. Met FCM-DNA, waren 3 laesies aneuploid 
en met ICM-DNA waren 19 laesies aneuploid. DNA ploidy werd vergeleken met  
klinisch- pathologische en patiëntgebonden factoren. Er waren geen statistisch significante 
relaties tussen DNA ploidy en een patiëntgebonden factor, zowel met FCM-DNA als met 
ICM-DNA. Met FCM-DNA, DNA aneuploïde laesies vertoonden statistisch significant 
meer dysplasie dan met ICM-DNA (p = 0.04). Ook waren DNA aneuploïde leasies,  
gemeten met FCM-DNA, frequenter aanwezig op predilictieplaatsen, zoals de tongrand 
en mondbodem (p = 0.03). Deze statistisch significante relaties konden niet aangetoond 
worden met ICM-DNA.
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Conclusies en aanbevelingen van dit proefschrift 

1. Het gebruik van strikte criteria wordt aanbevolen voor de diagnose van leukoplakie  
 en andere witte slijmvliesafwijkingen waarin een oorzaak aangewezen kan worden,  
 zoals rokerslaesies, wrijvingslaesies, en restauratie- geassocieerde leasies.  

2. Een stroomdiagram om tot een definitieve diagnose van leukoplakie te komen.

3. Voor studies over management en maligne ontaarding, wordt er aanbevolen om de  
 huidige WHO definitie te veranderen met de toevoeging dat het noodzakelijk is om  
 histopathologisch onderzoek te verrichten voor er een definitieve     
 klinisch-pathologische diagnose van leukoplakia gemaakt kan worden. Deze   
 aanbeveling heeft het volgende resultaat: “Een overwegend, witte     
 slijmvliesverandering, die klinisch en histopathologisch niet als een andere   
 witte afwijking kan worden gediagnosticeerd”.

4. Voor het gebruik in epidemiologische studies, is het voldoende om de diagnose   
 leukoplakie te baseren op enkel klinisch onderzoek. De definitie van leukoplakie is  
 dan “Een overwegend, witte slijmvliesverandering, die niet als een andere    
 witte afwijking kan worden gediagnosticeerd” 

5. Het type behandeling van leukoplakie hangt af van de grootte van de laesie, de  
 locatie in de mondholte (bijvoorbeeld de mondholte) en de aanwezigheid van  
 dysplasie. In het geval van dysplasie, wordt er een actieve vorm van behandeling   
 aanbevolen.

6. De behandeling CO2 laser verdamping wordt aanbevolen in het geval van locatie   
 op bijvoorbeeld de mondbodem, laesies die groter zijn dan 2-3 cm, niet duidelijk   
 begrensde laesies en in de afwezigheid van matig of ernstige dysplasie in het biopt.  
 Chirurgische excisie heeft de voorkeur boven CO2 laser verdamping, omdat er dan  
 histopathologisch onderzoek kan plaatsvinden op de gehele laesie in plaats van   
 slechts een klein gedeelte.

7. Voor CO2 laser verdamping moet er altijd een incisie biopt gedaan worden om de   
 aanwezigheid en graad van dysplasie te bepalen.  
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8. Er kunnen geen vergelijkingen gemaakt worden tussen de behandelresultaten van   
 CO2 laser verdamping en chirurgische excisie. Dit komt door de verschillende  
 indicaties voor deze behandelingen, zoals de locatie in de mondholte, de grootte   
 van de laesie en histopathologische factoren.

9. Het risico op maligne ontaarding is groter in laesies met een grootte van ≥ 4 cm. 

10. De exacte rol van DNA aneuploidy in relatie tot maligne ontaarding is nog steeds   
 onbekend. Er is noodzaak voor een enkele of een groep markers die maligne   
 ontaarding voorspellen.

11. Zoals al door Einhorn en Wersäll in 1967 omschreven, is er geen bewijs dat   
 maligne ontaarding kan worden voorkomen door chirurgische excisie van    
 leukoplakie. Dit betekent echter niet dat chirurgische excisie niet meer noodzakelijk  
 is.

12. Er zijn geen richtlijnen beschikbaar voor de duur en frequentie van de follow-up   
 onderzoeken. In het algemeen worden levenslang follow-up onderzoeken    
 aanbevolen, ongeveer elke 3-6 maanden. Zowel voor patiënten die een actieve   
 behandeling hebben ondergaan, als een passieve. Ondanks dat de efficiëntie van   
 follow-up onderzoeken nooit is bewezen.     
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