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SAMENVATTING

In Hoofdstuk 2.1 werden de langetermijnresultaten en prognostische factoren van ra-
diofrequente ablatie (RFA) voor niet-resectabele colorectale levermetastasen (CRLM) 
in een centrum met meer dan 10 jaar ervaring retrospectief geanalyseerd. Honderd 
patiënten met niet-resectabele, histologisch bewezen CRLM (grootte 0.2-8.3cm; 
gemiddelde 2.4cm) ondergingen 126 RFA sessies (237 laesies). De gemiddelde follow-
up tijd was 29 maanden (range 6-93 maanden). Er werd geen directe proceduregere-
lateerde mortaliteit waargenomen; twee patiënten stierven in de eerste twee weken na 
RFA vanwege respectievelijk een myocardinfarct en longembolieën. Bij 11 patiënten 
werden ernstige complicaties gezien (bloeding, 4 abcessen, cholangitis, maagperfora-
tie, 2 brandwonden, longembolieën en een pleurale effusie). Een lokaal recidief (LSR) 
ter plaatse van het RFA litteken werd gezien bij 12,7% van de behandelde laesies (n 
= 30/237) (voor tumor-diameters < 3 cm, 3-5cm en > 5 cm was dit respectievelijk 
5,6% (n = 8/143), 19,5% (n = 15/77 ) en 41,2% (n = 7/17)). Centraal gelegen laesies 
recidiveerden vaker dan laesies met een perifere ligging (21,4% (n = 21/98)) versus 
6,5% (n = 9/139); p = 0,009)). Als ook de re-RFA’s voor lokale recidieven werden 
meegenomen werd er een patiënt- en laesie-gebaseerde lokale controle van 54% en 
93% bereikt. De gemiddelde overlevingsduur na behandeling van CRLM met RFA was 
56 (95% CI 45-67) maanden. De 1, 3, 5 en 8 jaars-overleving was 93%, 77%, 36% en 
24%. RFA kan voor de behandeling van niet-resectabele CRLM worden gezien als een 
veilige en effectieve behandelingsoptie met realistische kans op langdurige controle 
van de ziekte of zelfs volledige genezing. De overlevingswinst op lange termijn is 
vergelijkbaar met chirurgische resectie. Factoren die bepalend waren voor succes zijn 
de grootte van de laesie, het aantal laesies en de locatie van de laesies.

In hoofdstuk 2.2 hebben we retrospectief gekeken naar de veiligheid en effectiviteit 
van RFA versus microwave ablatie (MWA) in de behandeling van niet-resectabele 
CRLM welke in de nabijheid van grote vaten en/of grote galwegen liggen. Vanuit een 
database werden patiënten geïncludeerd met niet-resectabele histologisch bewezen en/
of 18F-FDG PET avide CRLM die werden behandeld met RFA of MWA tussen januari 
2001 en september 2014. Alle laesies met een peribiliaire en/of perivasculaire ligging 
werden geïncludeerd. 243 patiënten met 774 niet-resectabele CRLM werden geableerd. 
122 patiënten (78 mannen, 44 vrouwen) hadden ten minste één perivasculaire of peri-
biliaire laesie (n=199). De primary efficacy rate van RFA was superieur aan MWA na 
3 en 12 maanden follow-up (P=0,010 en P=0,022). Echter, na multivariate analyse was 
dit verschil niet meer significant na 12 maanden (p=0,078) en verdween na herhaalde 
ablaties (P = 0,39). Er kwamen meer CTCAE graad III complicaties voor na MWA 
vergeleken met RFA (18,8% vs. 7,9%; P = 0,094); galwegcomplicaties kwamen vooral 
vaak voor na peribiliare MWA (P = 0,002). Concluderend kunnen RFA en MWA wor-
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den beschouwd als veilige behandelopties, die even effectief zijn bij de behandeling 
van niet-resectabele perivasculaire CRLM. Thermische ablatie in de nabijheid van de 
grote galwegen lijkt effectief alhoewel ernstige complicaties kunnen optreden. Gezien 
de vergelijkbare effeciviteit en een lagere complicatiekans, wordt aangeraden om voor 
RFA te kiezen in plaats van MWA voor laesies in de nabijheid van grote galwegen.

In hoofdstuk 2.3 onderzochten we de veiligheid en uitkomsten van RFA en MWA 
vergeleken met systemische chemotherapie en partiële hepatectomie (PH) bij de be-
handeling van CRLM. MEDLINE, Embase en Cochrane Library werden doorzocht, 
en systematische reviews van gerandomiseerde trials, controlled trials, vergelijkende 
observationele studies met multivariate analyse en/of matching werden opgenomen. 
Richtlijnen van Clearinghouse en International Network richtlijnen werden opge-
nomen en beoordeeld volgens het AGREE-II instrument. De zoektocht leverden 
3504 artikelen op; 315 artikelen werden geselecteerd voor full tekst beoordeling; 45 
werden hieruit geselecteerd: 8 systematische reviews, 2 gerandomiseerde studies, 23 
vergelijkende observationele studies, 2 richtlijn-artikelen en 10 case series; daarnaast 
werden 13 richtlijnen geëvalueerd. RFA in combinatie met systemische chemotherapie 
was superieur aan chemotherapie alleen. PH was superieur aan RFA alleen, maar niet 
superieur aan de combinatie van RFA en PH. Ook was PH niet effectiever voor pati-
enten met meerdere kleine CRLM vergeleken met MWA. Vergeleken met PH, werd 
RFA geassocieerd met minder complicaties, maar niet vergeleken met MWA. Deze 
meta-analyse benadrukt de klinische voordelen van de thermische ablatie vergeleken 
chemotherapie alleen voor de behandeling van niet-resectabele kleine CRLM. Ablatie 
voor niet-resectabele CRLM lijkt inferieur aan PH van resectabele CRLM. Echter, het 
superieure veiligheidsprofiel, de duidelijke selectie bias (vergelijken van resectabele 
met niet-resectabele ziekte) en de vergelijkbare overlevingsresultaten van de meest 
recente series na multivariate analyse en/of matching benadrukt de noodzaak om een 
gerandomiseerde gecontrolleerde trial uit te voeren voor kleine resectable en te ableren 
CRLM.

In hoofdstuk 3.1 hebben we in retrospect de resultaten met betrekking tot overleving 
en recidiefkans na RFA behandeling bij patiënten met CRLM geëvalueerd. We hebben 
met name gekeken naar de LSR na thermische ablatie en de herbehandeling hiervan. 
132 patiënten werden geïncludeerd in deze analyse. Zij werden behandeld tussen juli 
2000 en december 2010. Alle patiënten hadden metastasen beperkt tot alleen de lever 
of in combinatie met lokaal-behandelbare extrahepatische ziekte. Bij 64 patiënten met 
meerdere metastasen werd RFA gecombineerd met resectie. De 132 patiënten hadden 
een totaal aantal van 390 laesies, waarvan 290 werden geableerd. Een mediaan van 
drie tumoren per patiënt werd behandeld. De mediane overleving was 41 maanden, 
met een 3- en 5-jaars overleving van respectievelijk 60% en 30,8%. Na de eerste RFA 
ontwikkelde 30,8% van de patiënten een LSR in 14,1% van de geableerde laesies. Dit 
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is vergelijkbaar met de resultaten van eerdere literatuur. Een lokaal recidief trad op 
in 39 patiënten en is sterk gerelateerd aan de laesie grootte; 9% in laesies <3 cm tot 
45% in laesies> 5 cm. LSR was geen voorspeller voor de totale overleving (39 maan-
den voor patiënten met LSR en 44 maanden zonder LSR, p=0,75). Herbehandeling 
werd uitgevoerd in 26/39 patiënten van wie er acht ziektevrij bleven na een mediane 
follow-up van 34 maanden. De reden om het lokale recidief niet te behandelen was 
de aanwezigheid van uitgebreide intra- en/of extrahepatische ziekte. Deze patiënten 
werden verwezen naar een medisch oncoloog. Een lokaal recidief op zich was nooit 
een reden om af te zien van het herhalen van lokale behandeling. Deze resultaten 
suggereren dat RFA bij CRLM van ≤ 3cm in opzet curatief kan zijn en dat behandeling 
van het randrecidief kan leiden tot lokale controle. In afwezigheid van uitgebreide 
intra- en/of extrahepatische ziekte moet herhaalde behandeling van recidieven dan ook 
altijd overwogen worden.

In hoofdstuk 3.2 werd getracht criteria te formuleren voor de F18-FDG PET-CT 
interpretatie na RFA en om een tijdschema voor follow-up te definiëren. Het belang-
rijkste punt van zorg ten aanzien van RFA van CRLM is het risico van het ontwikkelen 
van een LSR. Follow-up beeldvorming speelt een belangrijke rol bij de detectie van 
recidiverende ziekte, vooral omdat de behandeling van lokale recidieven complete 
tumorremissie kan bieden. De beschreven nauwkeurigheid van een F18-FDG PET-CT 
bij het opsporen van LSR is hoog in vergelijking met morfologische beeldvorming 
alleen, maar er zijn geen aanvaarde internationale criteria gedefinieerd voor de inter-
pretatie hiervan. Patiënten die een RFA behandeling tussen 2005 en 2011 ondergingen 
voor CRLM in ons centrum, met follow-up middels F18-FDG PET-CT binnen een 
jaar na de behandeling, zijn geïncludeerd. De resultaten van herhaalde F18-FDG 
PET-CT werden geëvalueerd tot een LSR werd gediagnosticeerd. Dit waren 170 scans 
van 79 patiënten (179 laesies), 57 scans (72%) werden gemaakt binnen 6 maanden 
na behandeling. Dertig patiënten ontwikkelden een lokaal recidief; 29 (97%) binnen 
1 jaar na behandeling. Focale opname van FDG binnen 1cm van de ablatiezone werd 
beschouwd als een LSR. Ring-vormige FDG opname rond een geableerd gebied kan 
spontaan verdwijnen binnen 5 maanden en is daarom niet pathognomonisch voor een 
LSR. Slechts 2% van de laesies van <1 cm en 4% van <2 cm ontwikkelde een LSR. 
Gezien het ontstaan van de meeste LSR binnen een periode van een jaar wordt regel-
matige follow-up middels F18-FDG PET-CT binnen deze periode geadviseerd zodat 
herbehandeling kan plaats vinden. De ring-vormige opname, die aanwezig kan zijn tot 
4-6 maanden na behandeling, bemoeilijkt de evaluatie. De aanvullende waarde van 
follow-up van laesies <2 cm is discutabel, maar een F18-FDG PET-CT is ook nuttig 
om nieuwe CRLM te detecteren. Toekomstige grotere, bij voorkeur gerandomiseerde 
prospectieve studies zijn nodig om een overlevingswinst van een intensief follow-up 
schema aan te tonen.
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In hoofdstuk 4.1 onderzochten we de waarde van katheter-geassisteerde computer-
tomografie (CT) arteriële portografie (CTAP) of katheter-geassisteerde CT hepatische 
arteriografie (CTHA) in combinatie met percutane leverablatie voor optimale en 
herhaalde visualisatie van de tumor. Precieze bepaling van de ligging van de tumor 
tijdens de procedure, het nauwkeurig aanprikken van de afwijking en het controleren 
van de ablatiezone na behandeling spelen een cruciale rol in het succes van percutane 
ablatie. Momenteel is CT een van de meest gebruikte modaliteiten voor percutane 
ablatie omdat het driedimensionale evaluatie van de tumor toelaat ten opzichte van 
de omgevende structuren, de naaldelektroden en de ablatie zone. Met CT-fluoroscopie 
kunnen tweedimensionale dynamische beelden worden gemaakt en kan er real-time 
beeldgeleide naaldpositionering plaatsvinden. In veel gevallen zijn tumorweefsel en 
ablatiezones nauwelijks zichtbaar op een blanco CT. Tijdens CT-geleide ablatie is de 
begrenzing van tumorweefsel en de geïnduceerde coagulatiezone vaak beoordeelbaar 
in een beperkt tijdvenster na injectie van intraveneus contrastmiddel. Met als gevolg 
dat de maximale dosis van intraveneus contrast materiaal is bereikt na één of twee 
injecties en dat herhaalde controle tijdens de interventie beperkt is. In de meeste centra 
beperkt zich dit tot alleen het geven van contrastmiddel voor de procedure (planning). 
20 patiënten werden geïncludeerd (13 mannen en 7 vrouwen, gemiddelde leeftijd 59,4 
jaar, range, 40-76 jaar) met niet-resectabele maligne leverlaesies; 14 met colorectale 
levermetastasen (29 laesies), 5 met hepatocellulair carcinoom (HCC) (7 laesies) en 1 
met intrahepatische cholangiocarcinoom (2 laesies), welke allen op een blanco CT niet 
goed zichtbaar waren. Er werd een katheter geplaatst in de arteria mesenterica superior 
(CT arteriële portografie) of in de arteria hepatica (CT hepatische arteriografie). CTAP 
of CTHA werd herhaaldelijk uitgevoerd na het injecteren van 30-60ml 1: 2 verdund 
contrastmateriaal voor planning, naaldpositionering en voor evaluatie van de post-
ablatiezone. De mate van betrouwbaarheid van de beoordeling van de afgrensbaarheid 
van laesies en de lever-versus-laesie attenuatie verschillen werden beoordeeld evenals 
de mismatch afstand tussen de naald en de laesie. Ook werd er gekeken naar technisch 
succes en de effectiviteit van de techniek na 3 maanden. Het technische slagingsper-
centage was 100% en er waren geen complicaties. Vergeleken met een blanco CT 
werd de betrouwbaarheid van beoordeling aanzienlijk verhoogd bij CTAP / CTHA 
(p <0,001). De attenuatie verschillen tussen lever en laesie op blanco CT, CT met 
contrast in portoveneuze fase en CT arteriële portografie of CT hepatische arteriografie 
waren statistisch significant (gemiddelde attenuatie-verschil 5HU vs. 28HU vs. 70HU; 
p <0,001). De gemiddelde naald-tot-laesie mismatch afstand was 2,4 ± 1,2 mm (range 
0-12.0mm). De primaire effectiviteit van de techniek na 3 maanden was 87% (33/38 
laesies). Wij concludeerden dat middels CTAP/CTHA het mogelijk is om meerdere 
scans met contrast te maken voor, tijdens en na de behandeling van technisch niet-
resectabele maligne leverlaesies en dat hierdoor de visualisatie wordt verbeterd.
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CTAP geleide percutane ablatie is bewezen nauwkeurig voor de behandeling van 
CRLM die obscuur zijn op echografie en blanco CT. Echter, onderscheid tussen 
een lokaal recidief en het post-ablatie litteken is nog steeds moeilijk te maken. In 
hoofdstuk 4.2 bekeken we negen patiënten met postablatie recidieven, bij wie CTHA 
differentiatie laat zien tussen recidief of residu van vitaal tumorweefsel versus posta-
blatie littekenweefsel. In 9/9 gevallen heeft de LSR een typische ringaankleuring met 
een onderbreking ter plaatse van het grensvlak met het ablatie litteken. Dit fenomeen 
hebben we het incomplete ring sign genoemd. De LSR werden met succes behandeld 
middels RFA (4 patiënten), MWA (3 patiënten) of IRE (2 patiënten). Een patiënt had 
een nieuwe laesie, die al op de pre-procedurele F18-FDG PET-CT werd ontdekt, welke 
ook duidelijk zichtbaar was met behulp van CTHA. CTHA biedt de mogelijkheid voor 
een goede planning, naaldpositionering en controle van het technisch succes bij de 
behandeling van LSR zonder te grote re-ablaties te doen of de nierfunctie van patiënten 
in gevaar te brengen.

Hoofdstuk 5.1 beschrijft de eerste klinische ervaringen met een nieuw bipolair sys-
teem voor grote levertumoren. Hoewel RFA een veelbelovende methode voor de lokale 
behandeling van levertumoren is, blijft bij het conventionele monopolaire systeem de 
recidiefkans voor grote tumoren (≥ 3,5 cm) hoog. Acht patiënten werden behandeld 
met echogeleide bipolaire RFA tijdens laparotomie: 6 patiënten (9 laesies) met niet-
resectabele CRLM, één patiënt met een levermetastase van een carcinoïd en één patiënt 
met een HCC van ≥ 3,5 cm. Alle complicaties werden geregistreerd en lokaal succes 
werd bepaald op 3-8 maanden follow-up CT-scans van de bovenbuik. Gemiddelde 
ablatie tijd was 16 minuten (range 6-29 min.). Twee patiënten ontwikkelden een groot 
leverabces waarvoor re-laparotomie nodig was. In beide gevallen heeft mogelijk de 
darmoperatie van de primaire tumor tijdens dezelfde sessie bacteriële spil veroorzaakt. 
Er waren geen sterfgevallen. De patiënten werden ontslagen uit het ziekenhuis tussen 
5 en 29 dagen na de behandeling (mediaan 12 dagen). De 6-12 maanden follow-up 
F18-FDG PET-CT vertoonden marginaal lokaal tumorrecidief bij twee patiënten met 
CRLM (2/11 laesies). Voorlopige resultaten suggereren dat bipolaire RFA een relatief 
veilige, snelle en haalbare techniek lijkt te zijn voor lokale controle van grotere lever-
tumoren.

Hoofdstuk 5.2 beschrijft onze eerste klinische ervaring met een bipolair RFA sys-
teem voor de behandeling van symptomatische giant hemangiomen (HCG) in de lever. 
Het hemangioom is de meest voorkomende benigne solide levertumor. Laesies> 4 cm 
worden geduid als giant hemangiomen. Hoewel de meeste hemangiomen asymptoma-
tisch zijn, kunnen grotere laesies diverse symptomen geven en kan behandeling helpen. 
Vier patiënten met een groot symptomatisch HCG van> 10 cm werden echogeleid 
behandeld met een bipolair RFA-systeem tijdens laparotomie. Complicaties werden 
genoteerd. Klinische en radiologische effectiviteit werden geëvalueerd, waarbij de 
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uitgangsbeeldvorming (CT of MRI van de bovenbuik) en evaluatie van symptomen 
werd vergeleken met de resultaten bij 3 en 6 maanden follow-up. RFA werd met succes 
uitgevoerd voor alle vier de grote hemangiomen. Er werden geen grote complicaties 
gezien. Het krimpen van de hemangiomen tijdens de behandeling zelf was opmerkelijk 
en de volumevermindering varieerde van 58-92% na 6 maanden. Na 6 maanden waren 
er bij twee patiënten geen symptomen meer aanwezig en bij de andere twee patiënten 
waren deze aanzienlijk verminderd. Bipolaire RFA lijkt een veelbelovende techniek 
voor de behandeling van symptomatische giant hemangiomen van de lever en kan 
mogelijk een alternatief zijn voor chirurgische resectie.

Bij patiënten die behandeling voor een symptomatisch GCH nodig hebben, is RFA 
voorgesteld als een veilig en effectief alternatief voor invasieve chirurgie. In ons recent 
rapport (hoofdstuk 5.2) werd bipolaire RFA, met behulp van twee uitschuifbare naald-
elektroden, zonder complicaties uitgevoerd bij patiënten met een grote GCH (> 10cm). 
In hoofdstuk 5.3 presenteren we twee gevallen waarbij de behandeling met bipolaire 
RFA van zeer grote symptomatische GCH (15,7 en 25,0cm) werd gecompliceerd door 
heem pigment geïnduceerd acuut nierfalen als gevolg van massale intravasculaire 
hemolyse veroorzaakt door hitte. Bij beide patiënten vertoonde de urine een rood-
bruine verkleuring direct na de ablatie. Ze werden anurisch en presenteerden zich met 
progressieve dyspneu, tachypneu en tachycardie. Hemodialyse was nodig gedurende 
één maand bij één patiënt. Laboratorium resultaten lieten heem pigment geïnduceerde 
acuut nierfalen zien. Beide patiënten herstelden volledig en in beide gevallen was er 
een complete remmissie van de symptomen 3 maanden na de ingreep. RFA voor grote 
GCH kunnen heem pigment geïnduceerd acuut nierfalen veroorzaken als gevolg van 
massale intravasculaire hemolyse. De gepresenteerde gevallen suggereren dat voor-
zichtigheid is geboden en pleiten voor een bovengrens met betrekking tot de omvang 
van de GCH die veilig kunnen worden geableerd.


