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SUMMARY IN DUTCH/ NEDERLANDSE SAMENVATTING

Hoofd-halskanker
Het plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied is het meest voorkomende kankertype 
in het hoofd-halsgebied. Het hoofd-halsgebied omvat het gebied tussen schedelbasis en 
de sleutelbeenderen. In het hoofd-halsgebied bevinden zich onder andere de neus met 
bijholten, neuskeelholte (nasopharynx), de mondholte, de mondkeelholte (orofarynx), 
de onderste keelholte (hypofarynx), het strottenhoofd (larynx) en de speekselklieren. 
Ongeveer 3% van alle patiënten met kanker heeft een tumor in het hoofd-halsgebied. 
Van deze tumoren bestaat 90% uit plaveiselcelcarcinoom. In Nederland worden elk jaar 
ongeveer 3000 nieuwe patiënten met hoofd-halskanker gediagnosticeerd.

De ziekte komt ongeveer drie keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde 
leeftijd bij diagnose is 60 jaar. De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een 
plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied zijn roken en alcoholgebruik. Daarnaast 
kunnen virussen een rol spelen bij het ontstaan van hoofd-halskanker. 

Tumoren van de neuskeelholte zijn sterk geassocieerd met het Epstein-Barr-virus, vooral 
bekend als verwekker van de ziekte van Pfeiffer. Deze nasopharynxtumoren komen relatief 
vaker voor in Azië. 

Het humaan papillomavirus (HPV), en dan met name het subtype HPV-16, is geassocieerd 
met plaveiselcelcarcinomen van de keelamandelen (tonsillen) en de tongbasis. Het HPV-
virus is verder bekend als veroorzaker van wratten en baarmoederhalskanker. Patiënten met 
een HPV-positieve tumor zijn over het algemeen jonger en hebben meestal geen andere 
risicofactoren voor hoofd-halskanker zoals alcoholgebruik en roken. Er zijn aanwijzingen 
dat patiënten met een HPV-positieve tumor beter reageren op chemotherapie en 
radiotherapie en daarmee ook een betere prognose hebben.

Behandeling
De behandeling van hoofd-halskanker hangt af van de lokalisatie van de tumor en de 
uitgebreidheid van de tumor: hoe groot de tumor zelf is, de ingroei in omliggende 
structuren, en of er al uitzaaiingen zijn naar lymfklieren in de omgeving. Als de ziekte is 
uitgezaaid buiten het hoofd-halsgebied, meestal naar de longen, lever en skelet, dan kan 
de ziekte niet meer genezen worden. 

Voor de minst uitgebreide tumoren, die zich in een vroeg stadium bevinden, zal de 
behandeling meestal bestaan uit een operatie of bestraling (radiotherapie). Als de tumor 
niet in een keer verwijderd kan worden, of als deze om belangrijke structuren zoals de 
halsslagader zit. Of als opereren zou lijden tot een verlies van functies zoals eten, spreken en 
slikken. Dan bestaat de behandeling meestal uit bestraling. Bij grote of uitgebreide tumoren 
wordt hier nog chemotherapie aan toegevoegd. Bij grote of uitgebreide tumoren, die zich in 
een vergevorderd stadium bevinden, wordt aan chirurgie nog radiotherapie met of zonder 
chemotherapie toegevoegd, of wordt aan de primaire radiotherapie nog chemotherapie 
toegevoegd en wordt chirurgie achter de hand gehouden voor residu of recidief tumor.
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Afhankelijk van de tumorlokalisatie en -stadium kan met primaire chemoradiatie een 
vergelijkbare kans op overleving en een beter behoud van functies (eten, spreken en 
slikken) verkregen worden dan wanneer primair chirurgisch ingegrepen wordt.

Dit proefschrift beschrijft de rol van beeldvormend onderzoek bij hoofd-halskanker. Wij 
hebben onderzocht of het met nieuwe functionele beeldvormende technieken beter 
mogelijk is om vast te stellen of iemand hoofd-halskanker heeft. Hierbij hebben we met 
name functionele magnetische resonantie imaging (MRI) en positron emissie tomografie 
(PET) onderzocht. In het bijzonder door te kijken of er sprake is van uitzaaiingen op afstand 
en of we met deze technieken beter een onbekende primaire tumor kunnen detecteren. 
Verder hebben we gekeken of op basis van beeldvorming voorspeld kan worden welke 
patiënten goed zullen reageren op de therapie. Daarnaast hebben we onderzocht of de 
resultaten van deze nieuwe MRI technieken reproduceerbaar zijn.

Beeldvormend onderzoek
Beeldvormend onderzoek wordt bij hoofd-halskanker met name gebruikt voor het 
bepalen van de uitgebreidheid van de ziekte, de aanwezigheid van uitzaaiingen en voor 
het vervolgen van het oorspronkelijke tumorgebied na behandeling. Hierbij wordt onder 
andere gebruikt gemaakt van echografie, computer tomografie (CT), MRI en PET. Echografie 
en MRI hebben als voordeel dat er geen ioniserende straling nodig is om het onderzoek te 
kunnen verrichten. Een ander voordeel van MRI ten opzichte van CT is het hogere weke-
delencontrast. Daarnaast is voor een groot deel van de MRI technieken geen intraveneus 
contrast nodig. Een nadeel van MRI is de relatief lange onderzoektijd waarin de patiënt 
helemaal stil moet liggen. Voor alle beeldvormende technieken geldt dat de bevindingen 
bij voorkeur worden bevestigd door histopathologisch onderzoek van een te nemen biopt.

Bovengenoemde conventionele modaliteiten (met uitzondering van PET) zijn vooral gericht 
op bepalen waar de tumor zit en in welke omliggende structuren de tumor groeit. Met 
functionele beeldvorming wordt gekeken naar hoe weefsel zich gedraagt. Bij PET-CT wordt 
hiervoor een radioactieve tracer gebruikt, meestal is dit een radioactieve suiker analoog: 
18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). 

De functionele imaging technieken die in dit proefschrift aan de orde komen zijn: diffusie-
gewogen MR imaging (DWI) en het hiervan afgeleide intravoxel incoherent motion (IVIM), 
dynamic contrast enhanced imaging (DCE) en PET. 

Diffusie-gewogen MRI (DWI) is gebaseerd op de diffusiemogelijkheden van water in 
weefsel. In weefsel met veel cellen die dicht tegen elkaar aanliggen, zoals tumorweefsel, 
zal de diffusiemogelijkheid van water beperkt zijn. Echter in weefsel met veel vocht tussen 
de cellen, zoals bij ontstoken weefsel, zal water juist vrij kunnen diffunderen. Om een 
diffusie-gewogen beeld te verkrijgen is een bepaalde diffusie-gradiënt nodig. Deze sterkte 
wordt uitgedrukt in een b-waarde. Bij lage b-waarden wordt zowel een diffusie- als een 
perfusie-effect gemeten, terwijl bij hoge waarden de pure diffusie wordt gemeten. Middels 
de ADC kan het verval van diffusie over b-waarden in een getal worden uitgedrukt. Meestal 
worden hiervoor b-waarden van 0 s/mm2 en van 1000 s/mm2 gebruikt. De IVIM techniek is 
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ontwikkeld om deze twee eigenschappen van het diffusiesignaal beide te kunnen meten. 
Op deze manier wordt gepoogd om tumoren nog beter te kunnen karakteriseren. In 
Hoofdstuk 2.2 hebben we middels een systematische review het potentieel van IVIM in 
kaart gebracht. We vonden sterke aanwijzingen dat het combineren van IVIM parameters 
zeer geschikt is voor betrouwbaar onderscheid tussen verschillende soorten tumoren 
zoals plaveiselcelcarcinomen, lymfomen en speekselkliertumoren. Daarnaast lijken IVIM 
parameters voorspellend te zijn voor de respons op behandeling. Wel dient te worden 
opgemerkt dat er nog veel verschillen zitten in de imaging protocollen en wijzen van 
analyseren. Dit zorgt ervoor dat IVIM op dit moment niet toepasbaar is in de kliniek. 
Hiervoor moeten eerst universele standaarden ontwikkeld worden.

In Hoofdstuk 4.1 hebben we de mogelijkheden van DWI bij het detecteren van uitzaaiingen 
op afstand onderzocht. Genezing is niet meer mogelijk als uitzaaiingen worden gevonden. 
Dan zal de behandeling meer op comfort (palliatie) gericht zijn. Hiervoor hebben we 
‘whole body’ MRI met DWIBS (diffusion-weighted imaging with background body signal 
suppression), een whole-body DWI techniek, vergeleken met PET-CT en een CT van de 
thorax bij patiënten met een hoog risico op uitzaaiingen op afstand. Hierbij vonden we 
dat MRI met DWI een gevoeligere techniek was voor het ontdekken van uitzaaiingen op 
afstand, maar dat dit wel ten koste ging van een hoger aantal fout-positieve bevindingen. 
Doordat we meerdere sequenties gebruikten in het protocol was het over het algemeen 
goed mogelijk om een laesie niet alleen te detecteren, maar ook direct te karakteriseren 
zonder erin te prikken. Een voordeel van de DWIBS techniek is dat laesies direct ‘oplichten’ 
waardoor de beelden relatief snel te beoordelen zijn. 

In Hoofdstuk 4.2 hebben we gekeken naar een andere patiëntengroep die risico loopt op 
overbehandeling, namelijk patiënten die zich presenteren met een onbekende primaire 
tumor. Deze patiënten presenteren zich over het algemeen met een zwelling in de hals op 
basis van een uitzaaiing in een lymfklier. Als de primaire tumor niet wordt gevonden, dan 
wordt het hele gebied bestraald waar de tumor zich zou kunnen bevinden. Dit kan met 
veel en ernstige bijwerkingen gepaard gaan. Het vinden van een primaire tumor maakt 
dus een meer gerichte therapie mogelijk. We hebben gekeken of het gebruik van DWI 
meerwaarde heeft ten opzichte PET-CT. We vonden een niet-significante trend voor een 
hogere sensitiviteit van PET-CT ten opzichte van DWI (93.8% vs 81.3%) met een gelijke 
specificiteit (73.3%). Het combineren van beide technieken gaf geen beter resultaat dan 
analyse van één van beide technieken apart. We concludeerden daarom dat zowel DWI 
als PET-CT zeer sensitieve technieken zijn. Aangezien met PET-CT meer ervaring is, is het 
aan te bevelen om deze modaliteit voor deze indicatie te gebruiken. Diffusie-gewogen 
MRI is echter wel een geschikt alternatief als PET-CT niet beschikbaar is. Bovendien is DWI 
goedkoper dan PET-CT. Het dient overigens te worden opgemerkt dat bij 15 van de 31 
geïncludeerde patiënten uiteindelijk geen primaire tumor werd gevonden, ook niet na een 
onderzoek onder narcose met het nemen van biopten. 

In Hoofdstuk 4.3 en 4.4 hebben we onderzocht of DWI van aanvullende waarde is bij het 
opsporen van recidief tumor na behandeling met chemoradiatie. In Hoofdstuk 4.3 hebben 
we gekeken naar de aanvullende waarde van DWI bij patiënten met FDG-opname op de 
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PET-CT drie maanden na chemoradiatie. We hebben voor deze patiëntenpopulatie gekozen 
omdat met name bij deze patiënten de PET-CT relatief vaak fout-positief is. Dit resulteert 
dan in onnodige biopten. Na chemoradiatie is de kans op complicaties zoals bloedingen en 
infecties na een biopt verhoogd. Bij patiënten zonder verhoogde FDG-opname is de negatief 
voorspellende waarde van PET-CT erg hoog. Met PET-CT vonden we een sensitiviteit van 
100%, echter de specificiteit was slechts 47%. Door DWI en PET-CT te combineren steeg 
de specificiteit naar 88%, maar dit ging gepaard met een daling van de sensitiviteit naar 
80%. Wanneer imaging met DWI en PET-CT gebruikt was om patiënten te selecteren voor 
een onderzoek onder narcose, dan had slechts 27% van de totale patiëntenpopulatie een 
onderzoek onder narcose hoeven te ondergaan. Dit was dan wel ten koste gegaan van 
het missen van één tumor residu. We concludeerden daarom dat het toevoegen van DWI 
leidde tot een substantiële verbetering van de specificiteit ten opzichte van alleen PET-CT, 
echter ten koste van een beperkte daling van sensitiviteit. 

In Hoofdstuk 4.4 hebben we gekeken naar de waarde van routinematig uitgevoerde 
DWI en PET-CT na (chemo)radiatie. We hebben primaire tumoren en klieruitzaaiingen 
apart geanalyseerd. De bevindingen waren vergelijkbaar. Bij zowel primaire tumoren als 
klieruitzaaiingen werden de beste resultaten behaald door eerst één techniek te analyseren 
en, indien deze een positief resultaat gaf (verdacht was voor restziekte), vervolgens de 
andere techniek te analyseren. Het maakte hierbij niet uit welke techniek als eerste 
werd uitgevoerd. Alleen indien beide positief waren werd de uiteindelijke verdenking op 
restziekte gesteld.

Een andere veelbelovende functionele MRI techniek is perfusie-MRI, hiervoor wordt 
het meest gebruik gemaakt van DCE. Bij DCE wordt intraveneus contrast toegediend. Na 
toediening wordt  in korte tijd een groot aantal opnamen gemaakt waarmee informatie 
wordt verkregen over de doorbloeding of perfusie van weefsels. Hierbij kan zowel het 
uittreden van contrast van de bloedvaten naar de weefsels als andersom getalsmatig 
worden uitgedrukt aan de hand van wiskundige modellen. Kwaadaardige tumoren 
zijn in staat om zelf bloedvaten te ontwikkelen welke echter van lage kwaliteit zijn en 
gemakkelijk lekken. In Hoofdstuk 2.1 hebben wij gepoogd een overzicht te creëren van 
de mogelijkheden van DCE bij hoofd-halskanker. In een systematische review hebben 
wij 33 artikelen geanalyseerd. Een belangrijke toepassing van DCE lijkt het opsporen van 
hypoxische tumoren welke slecht zullen reageren op chemoradiatie. In de toekomst kan 
het ertoe lijden dat aan deze patiënten een andere therapie kan worden aangeboden. Op 
dit moment geldt echter ook voor DCE dat er nog grote verschillen zitten in de imaging 
protocollen en gebruikte analytische modellen. Hierdoor is ook deze techniek momenteel 
nog niet geschikt voor routinematige toepassing in de kliniek.

Een belangrijk onderzoeksonderwerp van functionele imaging is de mogelijkheid om de 
respons op behandeling te voorspellen. Met name bij een behandeling met chemoradiatie 
is veel behoefte aan mogelijkheden om in een vroeg stadium te voorspellen welke 
patiënten niet reageren op de behandeling. Met name omdat deze therapie zeven weken 
duurt. Wanneer dit mogelijk is kan bij deze patiënten worden voorkomen dat zij onnodig 
bijwerkingen ervaren van de chemoradiatie en kan een meer optimale behandeling voor 
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de patiënt worden gekozen. In Hoofdstuk 5 hebben wij gekeken naar de voorspellende 
waarde van DWI voor de start van behandeling met chemoradiatie bij hoofd-halskanker. In 
Hoofdstuk 5.1 hebben gekeken wat de aanvullende waarde is van contrast-gewogen MRI 
op de interpretatie van DWI. De consensus is dat DWI de meeste waarde heeft, wanneer 
de ADC waarde wordt bepaald van het vitale deel van de tumor. Necrose kan een foutief 
verhoogd signaal geven op DWI-beelden. Met contrast-gewogen MRI kan necrose worden 
opgespoord: vitaal tumorweefsel kleurt aan, terwijl necrose dit niet doet. In dit onderzoek 
werden de DWI beelden eerst geanalyseerd zonder de contrast-gewogen MRI beelden. 
In een tweede sessie enkele weken later werden de DWI beelden geanalyseerd met de 
contrast-gewogen MRI beelden erbij. Met het gebruik van contrast-gewogen MRI werden 
laesies groter ingeschat en was de ADC waarde iets hoger. Dit zou erop kunnen duiden 
dat er gebieden van necrose werden meegenomen door het bepalen van ADC waarden 
met hulp van contrast-gewogen MRI. Echter de voorspellende waarde van DWI met of 
zonder contrast-gewogen MRI was vergelijkbaar. Derhalve concludeerden wij dat contrast-
gewogen MRI een beperkte meerwaarde heeft in het verbeteren van de prognostische 
waarde van DWI. 

In Hoofdstuk 5.2 hebben we de voorspellende waarde van DWI en PET-CT voor de start van 
behandeling onderzocht. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een meer geavanceerde 
kwantitatieve analyse, de zogeheten histogramanalyse. Hiermee kan een laesie beter 
kwantitatief gekarakteriseerd worden dan wanneer slechts een gemiddelde kwantitatieve 
waarde wordt bepaald. Respons op behandeling kon het best voorspeld worden met de 
maximale ADC waarde en de maximale FDG-opname (uitgedrukt in een SUVmax) van de 
primaire tumor. Een hoge ADCmax is een teken dat een tumor gebieden bevat met veel 
bindweefsel en necrose die relatief ongevoelig zijn voor (chemo)radiatie. Een hoge SUVmax 
is juist een teken van een metabool actieve tumor die snel kan groeien en snel uit kan 
zaaien. Omdat zowel DWI als PET parameters onafhankelijke voorspellers waren van 
respons op behandeling zou dit een potentiële toepassing kunnen zijn van PET-MRI.

In Hoofdstuk 2.3 geven wij een overzicht van alle beschikbare literatuur van functionele 
imaging tijdens de eerste vier weken van behandeling met chemoradiatie. We hebben voor 
de eerste vier weken gekozen omdat het dan nog mogelijk is om de therapie aan te passen. 
Chemoradiatie duurt immers zeven weken. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar 
functionele CT, functionele MRI en PET-CT. De meeste data waren beschikbaar voor DWI 
en PET-CT. We hebben eerst naar de korte termijn gekeken, dat wil zeggen het voorspellen 
van de respons op behandeling na 3-6 maanden. Daarnaast hebben we ook gekeken 
naar de lange termijn, of de resultaten ook voorspellend zijn voor het voorspellen van 
de kans op locoregionale controle. Voor DWI werden de beste resultaten behaald door 
DWI zowel voor behandeling als 2-3 weken na de start van behandeling te verrichten om 
vervolgens de verandering in ADC waarde te berekenen. Een stijging van ADC waarde is 
suggestief voor een gunstige respons op behandeling. Na drie weken lijkt de ADC waarde 
een plateau te bereiken. Voor PET-CT is de timing van imaging wat kritischer. Initieel zal 
de FDG-opname dalen door verval van tumorcellen die veel suiker verbruiken. Om al 
deze cellen op te ruimen zal een ontstekingsreactie ontstaan waarbij de ontstekingscellen 
eveneens veel suiker verbruiken. Derhalve is PET-CT na behandeling pas drie maanden 
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na behandeling betrouwbaar voor het bepalen van de respons op behandeling. Uit onze 
review bleek echter dat daling van FDG-opname in de eerste 2-3 weken van de behandeling 
ook voorspellend is voor de respons op behandeling. We concludeerden daarom dat 
functionele imaging technieken zeker van waarde kunnen zijn bij het voorspellen van de 
respons op behandeling tijdens chemoradiatie. In de toekomst kan dit ertoe lijden dat een 
interim analyse kan gaan bepalen hoe het tweede deel van de therapie eruit ziet. Echter 
is er meer standaardisatie met universele afkapwaarden nodig voordat toepassing in de 
klinische praktijk mogelijk is.

Toekomstperspectief
Alvorens functionele imaging op grote schaal in de kliniek toe te kunnen passen is het 
nodig om de validiteit en reproduceerbaarheid te bepalen. In Hoofdstuk 3.1 hebben 
wij de reproduceerbaarheid van DWI bij zeven gezonde vrijwilligers bepaald door ze op 
verschillende apparaten en op verschillende tijdstippen te scannen. Hierbij vonden we een 
significant verschil tussen beelden gemaakt op verschillende apparaten, terwijl het verschil 
in ADC waarden tussen verschillende tijdstippen, maar op hetzelfde apparaat verkregen, 
beperkt was. We concludeerden derhalve dat patiënten die een MRI met DWI krijgen bij 
voorkeur elke keer op hetzelfde apparaat gescand worden. In het ruggenmerg bleken de 
diffusie waarden het meest stabiel te zijn. Daarom lijkt het ruggenmerg het meest ideale 
weefsel om te gebruiken als referentieweefsel.

Met de komst van de PET-MRI scanner is het sinds kort mogelijk om beide technieken te 
combineren. Op basis van dit proefschrift zien wij zeker meerwaarde voor de combinatie 
van PET en MRI boven de nu op grote schaal beschikbare PET-CT. In dit proefschrift zijn 
PET en MRI samen onderzocht in Hoofdstuk 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 en 5.2. In Hoofdstuk 
2.2 vonden we dat PET en DCE onafhankelijke voorspellende informatie opleverden. In 
Hoofdstuk 4.1 vonden we dat whole-body MRI gevoeliger was, maar ook meer niet te 
determineren laesies opleverde dan met PET-CT. Met de combinatie van PET en MRI 
wordt het wellicht beter om laesies middels een onderzoek te vinden én karakteriseren. In 
Hoofdstuk 4.2 vonden we geen meerwaarde voor het toevoegen van DWI aan PET-CT bij 
de detectie van een onbekende primaire tumor. Waarschijnlijk doordat de resultaten voor 
PET-CT al dusdanig goed waren dat er weinig ruimte was voor verbetering. In Hoofdstuk 
4.3 vonden we dat DWI aanvullende waarde had bij patiënten met residuale FDG-opname 
na (chemo)radiatie. De specificiteit verbeterde van 47% naar 88% met een beperkte daling 
van sensitiviteit. In Hoofdstuk 4.4 vonden we de grootste diagnostische waarde bij een 
sequentiële aanpak van DWI en PET-CT voor het detecteren van residu na (chemo)radiatie. 
Het maakte hierbij niet uit welke van beide modaliteiten als eerste werd verricht. In 
Hoofdstuk 5.2 vonden we dat ADCmax en SUVmax voor start van behandeling onafhankelijke 
predictoren waren voor behandeluitkomst. Derhalve concluderen wij dat er meerdere 
potentiële toepassingen zijn voor PET-MRI bij patiënten met hoofd-halskanker.

Ook voor de andere functionele technieken is meer onderzoek nodig naar de 
betrouwbaarheid van de bevindingen. Daarnaast moet voor elke techniek afzonderlijk het 
meest optimale tijdstip worden vastgesteld om ingezet te worden. Zo zullen DWI en DCE 
parameters eerder beginnen te veranderen tijdens behandeling dan andere parameters 
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als tumorgrootte en activiteit op de PET-scan. Verder moet de meest optimale combinatie 
van functionele imaging worden bepaald in verder onderzoek. Het combineren van een 
grote hoeveelheid imaging parameters om hier vervolgens de meest optimale combinatie 
uit te destilleren wordt ‘radiomics’ genoemd, een term die is afgeleid van de genetica. Om 
deze meest optimale combinatie te vinden wordt in toenemende mate gebruik gemaakt 
van kunstmatige intelligentie (KI), het zogeheten ‘machine learning’ of ‘deep learning’. 
Hierbij kan een computer zichzelf algoritmes aanleren voor het interpreteren van beelden 
zonder dat deze hier expliciet voor geprogrammeerd hoeft te worden. 

Er wordt gedacht dat de radioloog (gedeeltelijk) overbodig zal worden door KI. Wij 
verwachten dat dit niet op korte termijn zal gebeuren. De computer kan immers alleen 
predictoren opsporen, maar is niet in staat tot het leggen van causale verbanden of het 
interpreteren van de context. Daarnaast zijn modellen gebaseerd op informatie van een 
grote database en wordt een behandeling toegepast bij een individuele patiënt. Wij 
verwachten dat de radioloog nodig zal blijven om causale verbanden te leggen en de 
vertaalslag te maken naar de individuele patiënt. Wel verwachten wij dat de radioloog die 
met KI om kan gaan de radioloog gaat vervangen die dat niet kan.
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