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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 
 
INTRODUCTIE 

 

Kanker is een ziekte waar iedereen direct of indirect mee te maken krijgt. 
Wereldwijd is het doodsoorzaak nummer twee en daarmee verantwoordelijk voor 
ongeveer 1 op de 6 sterfgevallen. Als de ziekte in een vroeg stadium gediagnosticeerd 
wordt, zijn er vaak voldoende mogelijkheden om patiënten te genezen. Het komt helaas 
nog vaak voor dat patiënten pas in een laat stadium gediagnostiseerd worden, 
waardoor er slechts palliatieve behandeling mogelijk is.  

Om de kans op overleving van patiënten te verbeteren en de ziektelast te 
verminderen zijn er de afgelopen jaren veel verschillende nieuwe medicijnen 
ontwikkeld. De ontwikkeling hiervan is een lang (± 15 jaar) en kostbaar proces (± $800 
miljoen) vol valkuilen. Dit is een van de onderliggende oorzaken voor het feit dat 
nieuwe medicatie vaak aanzienlijk duurder is dan de generieke middelen, die na het 
vervallen van het patent, door alle farmaceuten kunnen worden geproduceerd. Een
groot deel van de kosten wordt gemaakt in de laatste fase van de ontwikkeling van een 
nieuw medicijn. Het in een vroeg stadium stoppen van een onderzoek naar een nieuw, 
maar niet effectief, medicijn zou dus voor een aanzienlijke kostenreductie kunnen 
zorgen.  

De toename van het aantal behandelopties leidt er tevens toe dat de anti-tumor 
behandelingen steeds beter op de patiënt zelf afgestemd kunnen worden. Door direct 
voor het juiste middel te kiezen, of door in een vroeg stadium te veranderen van 
therapie als het middel onvoldoende effectief blijkt te zijn, kan onnodige toxische 
schade bij patiënten worden voorkomen. Om deze, op de patiënt afgestemde, 
behandeling mogelijk te maken en tevens arts en patiënt te helpen bij het maken van 
de juiste keuze voor de optimale behandeling, zijn prognostische biomarkers nodig.  

Functionele beeldvormende technieken hebben de potentie om antwoord te 
geven op de bovengenoemde vragen. In tegenstelling tot de meer conventionele 
beeldvormende technieken (bijv. CT of MRI), waarbij met name gekeken wordt naar 
morfologische aspecten, is het met functionele beeldvorming mogelijk om 
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pathofysiologische processen te meten en kwantificeren. Positronemissietomografie/
computertomografie (PET/CT) is een vorm van functionele beeldvorming waarbij
gebruik wordt gemaakt van radioactief gemerkte stoffen (radiotracers) om deze
pathofysiologische processen inzichtelijk te maken. Na injectie van een radiotracer in
de bloedbaan zal deze zich over het lichaam verdelen en ophopen in de weefsels of
organen met de grootste affiniteit en/of vraag. De fotonen die ontstaan bij het
radioactief verval van de tracer kunnen gemeten worden door de PET camera. Hieruit
kan een beeld gereconstrueerd worden dat iets zegt over de (verdeling van) deze
fysiologische processen in het lichaam. Met behulp van deze beelden kan de opname
van een tracer zowel visueel als kwantitatief beoordeeld worden. In de dagelijkse
praktijk is visuele evaluatie de meest gebruikte vorm, maar er is echter een risico op
verschillen in interpretatie tussen beoordelaars. Met behulp van kwantificatie kan deze
variabiliteit grotendeels worden verholpen. Voordat visuele en/of kwantitatieve
beoordelingen van radiotracers echter gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk
of bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, moeten deze wel technisch, biologisch
en klinisch gevalideerd worden.

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de technische validatie van het
betrouwbaar kwantificeren van een drietal tracers. In het eerste gedeelte van het
proefschrift hebben we bij patiënten met uitgezaaid longcarcinoom gekeken naar de
nauwkeurigheid en precisie van de kwantificatie van 18F-Fluorothymidine (18F-FLT) als
maat voor celdeling en 18F-Fluorodeoxyglucose (18F-FDG) als maat voor
glucoseconsumptie in tumoren. In het tweede gedeelte focussen we ons op de
kwantificatie van 18F-Fluorodihydrotestosterone (18F-FDHT) bij patiënten met
uitgezaaide prostaatkanker.

DEEL 1

Van alle soorten kanker is longkanker de meest voorkomende soort, waaraan
wereldwijd jaarlijks bovendien de meeste patiënten overlijden (1.6 miljoen). Een
aanzienlijk deel van deze patiënten wordt helaas pas in een gevorderd stadium
gediagnosticeerd, waardoor alleen nog systemische therapieën een optie zijn. De

effectiviteit van deze behandelingen wordt op dit moment vooral gemeten aan de hand
van morfologische aspecten, zoals bijvoorbeeld veranderingen in tumorgrootte. Het
duurt vaak meerdere weken voordat er veranderingen in de morfologische
eigenschappen van de tumor plaatsvinden. Het is daardoor dan ook niet mogelijk om
aan de hand van morfologische aspecten in een vroeg stadium de effectiviteit van een
behandeling te evalueren. Deze veranderingen in vorm en grootte worden meestal
voorafgegaan door fysiologisch veranderingen in de glucoseconsumptie en snelheid
van celdeling. Dit maakt dat zowel 18F-FDG als 18F-FLT beide potentie hebben om in een
vroeg stadium de effecten van behandelingen te vast te stellen.

Om een volledig overzicht te krijgen van de reeds gepubliceerde studies naar de
prestatie van 18F-FLT PET/CT als voorspeller van respons op anti-tumor behandeling
hebben we in hoofdstuk 2 een systematische review uitgevoerd. We hebben 35 studies
geïdentificeerd waarbij was gekeken naar systemische behandeling, radiotherapie en
een combinatie van de voorgaande twee behandelingsmodaliteiten. In het algemeen
bleek 18F-FLT een goede voorspeller van progressie en ziektevrije overleving, er was
echter een minder duidelijke correlatie met de totale overleving. Mogelijk dat dit
verklaard kan worden uit het feit dat alle studies slechts uit een klein aantal patiënten
bestonden. In een klein aantal studies bij longkankerpatiënten, waarbij behoudens naar
18F-FLT ook gekeken werd naar 18F-FDG, bleek overigens voor 18F-FDG vaak wel een
correlatie te bestaan met de totale overleving.

Het viel bovendien op dat het overgrote deel van de studies geen rekening hield
met de intrinsieke variabiliteit van 18F-FLT PET/CT metingen om onderscheid te maken
tussen mensen bij wie de therapie wel en niet aansloeg. Om de herhaalbaarheid van 18F-
FLT opname te kwantificeren moet onderzocht worden wat de precisie is van deze
metingen in een test-hertest onderzoek. Voor 18F-FLT is dit alleen uitgevoerd in enkele
kleine monocenter studies met een relatief klein aantal patiënten, waarbij bovendien
verschillende methoden voor 18F-FLT kwantificatie werden toegepast. In hoofdstuk 3 

hebben we daarom een meta-analyse gedaan op basis van de data van de individuele
patiënten. De scans van 4 test-hertest studies zijn samengevoegd en opnieuw
geanalyseerd om de verschillen tussen de individuele studies weg te nemen. Van alle
kwantificatiemethoden had de opname van 18F-FLT, genormaliseerd voor
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pathofysiologische processen te meten en kwantificeren. Positronemissietomografie/ 
computertomografie (PET/CT) is een vorm van functionele beeldvorming waarbij 
gebruik wordt gemaakt van radioactief gemerkte stoffen (radiotracers) om deze
pathofysiologische processen inzichtelijk te maken. Na injectie van een radiotracer in 
de bloedbaan zal deze zich over het lichaam verdelen en ophopen in de weefsels of 
organen met de grootste affiniteit en/of vraag. De fotonen die ontstaan bij het 
radioactief verval van de tracer kunnen gemeten worden door de PET camera. Hieruit 
kan een beeld gereconstrueerd worden dat iets zegt over de (verdeling van) deze 
fysiologische processen in het lichaam. Met behulp van deze beelden kan de opname 
van een tracer zowel visueel als kwantitatief beoordeeld worden. In de dagelijkse 
praktijk is visuele evaluatie de meest gebruikte vorm, maar er is echter een risico op 
verschillen in interpretatie tussen beoordelaars. Met behulp van kwantificatie kan deze 
variabiliteit grotendeels worden verholpen. Voordat visuele en/of kwantitatieve 
beoordelingen van radiotracers echter gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk 
of bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, moeten deze wel technisch, biologisch 
en klinisch gevalideerd worden.   

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de technische validatie van het 
betrouwbaar kwantificeren van een drietal tracers. In het eerste gedeelte van het 
proefschrift hebben we bij patiënten met uitgezaaid longcarcinoom gekeken naar de 
nauwkeurigheid en precisie van de kwantificatie van 18F-Fluorothymidine (18F-FLT) als 
maat voor celdeling en 18F-Fluorodeoxyglucose (18F-FDG) als maat voor 
glucoseconsumptie in tumoren. In het tweede gedeelte focussen we ons op de 
kwantificatie van 18F-Fluorodihydrotestosterone (18F-FDHT) bij patiënten met 
uitgezaaide prostaatkanker.  

DEEL 1

Van alle soorten kanker is longkanker de meest voorkomende soort, waaraan 
wereldwijd jaarlijks bovendien de meeste patiënten overlijden (1.6 miljoen). Een 
aanzienlijk deel van deze patiënten wordt helaas pas in een gevorderd stadium 
gediagnosticeerd, waardoor alleen nog systemische therapieën een optie zijn. De 

effectiviteit van deze behandelingen wordt op dit moment vooral gemeten aan de hand
van morfologische aspecten, zoals bijvoorbeeld veranderingen in tumorgrootte. Het
duurt vaak meerdere weken voordat er veranderingen in de morfologische
eigenschappen van de tumor plaatsvinden. Het is daardoor dan ook niet mogelijk om
aan de hand van morfologische aspecten in een vroeg stadium de effectiviteit van een
behandeling te evalueren. Deze veranderingen in vorm en grootte worden meestal
voorafgegaan door fysiologisch veranderingen in de glucoseconsumptie en snelheid
van celdeling. Dit maakt dat zowel 18F-FDG als 18F-FLT beide potentie hebben om in een
vroeg stadium de effecten van behandelingen te vast te stellen.

Om een volledig overzicht te krijgen van de reeds gepubliceerde studies naar de
prestatie van 18F-FLT PET/CT als voorspeller van respons op anti-tumor behandeling
hebben we in hoofdstuk 2 een systematische review uitgevoerd. We hebben 35 studies
geïdentificeerd waarbij was gekeken naar systemische behandeling, radiotherapie en
een combinatie van de voorgaande twee behandelingsmodaliteiten. In het algemeen
bleek 18F-FLT een goede voorspeller van progressie en ziektevrije overleving, er was
echter een minder duidelijke correlatie met de totale overleving. Mogelijk dat dit
verklaard kan worden uit het feit dat alle studies slechts uit een klein aantal patiënten
bestonden. In een klein aantal studies bij longkankerpatiënten, waarbij behoudens naar
18F-FLT ook gekeken werd naar 18F-FDG, bleek overigens voor 18F-FDG vaak wel een
correlatie te bestaan met de totale overleving.

Het viel bovendien op dat het overgrote deel van de studies geen rekening hield
met de intrinsieke variabiliteit van 18F-FLT PET/CT metingen om onderscheid te maken
tussen mensen bij wie de therapie wel en niet aansloeg. Om de herhaalbaarheid van 18F-
FLT opname te kwantificeren moet onderzocht worden wat de precisie is van deze
metingen in een test-hertest onderzoek. Voor 18F-FLT is dit alleen uitgevoerd in enkele
kleine monocenter studies met een relatief klein aantal patiënten, waarbij bovendien
verschillende methoden voor 18F-FLT kwantificatie werden toegepast. In hoofdstuk 3

hebben we daarom een meta-analyse gedaan op basis van de data van de individuele
patiënten. De scans van 4 test-hertest studies zijn samengevoegd en opnieuw
geanalyseerd om de verschillen tussen de individuele studies weg te nemen. Van alle
kwantificatiemethoden had de opname van 18F-FLT, genormaliseerd voor
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pathofysiologische processen te meten en kwantificeren. Positronemissietomografie/
computertomografie (PET/CT) is een vorm van functionele beeldvorming waarbij
gebruik wordt gemaakt van radioactief gemerkte stoffen (radiotracers) om deze
pathofysiologische processen inzichtelijk te maken. Na injectie van een radiotracer in
de bloedbaan zal deze zich over het lichaam verdelen en ophopen in de weefsels of
organen met de grootste affiniteit en/of vraag. De fotonen die ontstaan bij het
radioactief verval van de tracer kunnen gemeten worden door de PET camera. Hieruit
kan een beeld gereconstrueerd worden dat iets zegt over de (verdeling van) deze
fysiologische processen in het lichaam. Met behulp van deze beelden kan de opname
van een tracer zowel visueel als kwantitatief beoordeeld worden. In de dagelijkse
praktijk is visuele evaluatie de meest gebruikte vorm, maar er is echter een risico op
verschillen in interpretatie tussen beoordelaars. Met behulp van kwantificatie kan deze
variabiliteit grotendeels worden verholpen. Voordat visuele en/of kwantitatieve
beoordelingen van radiotracers echter gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk
of bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, moeten deze wel technisch, biologisch
en klinisch gevalideerd worden.

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de technische validatie van het
betrouwbaar kwantificeren van een drietal tracers. In het eerste gedeelte van het
proefschrift hebben we bij patiënten met uitgezaaid longcarcinoom gekeken naar de
nauwkeurigheid en precisie van de kwantificatie van 18F-Fluorothymidine (18F-FLT) als
maat voor celdeling en 18F-Fluorodeoxyglucose (18F-FDG) als maat voor
glucoseconsumptie in tumoren. In het tweede gedeelte focussen we ons op de
kwantificatie van 18F-Fluorodihydrotestosterone (18F-FDHT) bij patiënten met
uitgezaaide prostaatkanker.

DEEL 1

Van alle soorten kanker is longkanker de meest voorkomende soort, waaraan
wereldwijd jaarlijks bovendien de meeste patiënten overlijden (1.6 miljoen). Een
aanzienlijk deel van deze patiënten wordt helaas pas in een gevorderd stadium
gediagnosticeerd, waardoor alleen nog systemische therapieën een optie zijn. De

effectiviteit van deze behandelingen wordt op dit moment vooral gemeten aan de hand 
van morfologische aspecten, zoals bijvoorbeeld veranderingen in tumorgrootte. Het 
duurt vaak meerdere weken voordat er veranderingen in de morfologische 
eigenschappen van de tumor plaatsvinden. Het is daardoor dan ook niet mogelijk om 
aan de hand van morfologische aspecten in een vroeg stadium de effectiviteit van een 
behandeling te evalueren. Deze veranderingen in vorm en grootte worden meestal 
voorafgegaan door fysiologisch veranderingen in de glucoseconsumptie en snelheid 
van celdeling. Dit maakt dat zowel 18F-FDG als 18F-FLT beide potentie hebben om in een 
vroeg stadium de effecten van behandelingen te vast te stellen.  

Om een volledig overzicht te krijgen van de reeds gepubliceerde studies naar de 
prestatie van 18F-FLT PET/CT als voorspeller van respons op anti-tumor behandeling 
hebben we in hoofdstuk 2 een systematische review uitgevoerd. We hebben 35 studies 
geïdentificeerd waarbij was gekeken naar systemische behandeling, radiotherapie en 
een combinatie van de voorgaande twee behandelingsmodaliteiten. In het algemeen 
bleek 18F-FLT een goede voorspeller van progressie en ziektevrije overleving, er was 
echter een minder duidelijke correlatie met de totale overleving. Mogelijk dat dit 
verklaard kan worden uit het feit dat alle studies slechts uit een klein aantal patiënten 
bestonden. In een klein aantal studies bij longkankerpatiënten, waarbij behoudens naar 
18F-FLT ook gekeken werd naar 18F-FDG, bleek overigens voor 18F-FDG vaak wel een 
correlatie te bestaan met de totale overleving.  

Het viel bovendien op dat het overgrote deel van de studies geen rekening hield 
met de intrinsieke variabiliteit van 18F-FLT PET/CT metingen om onderscheid te maken 
tussen mensen bij wie de therapie wel en niet aansloeg. Om de herhaalbaarheid van 18F-
FLT opname te kwantificeren moet onderzocht worden wat de precisie is van deze 
metingen in een test-hertest onderzoek. Voor 18F-FLT is dit alleen uitgevoerd in enkele 
kleine monocenter studies met een relatief klein aantal patiënten, waarbij bovendien 
verschillende methoden voor 18F-FLT kwantificatie werden toegepast. In hoofdstuk 3

hebben we daarom een meta-analyse gedaan op basis van de data van de individuele 
patiënten. De scans van 4 test-hertest studies zijn samengevoegd en opnieuw 
geanalyseerd om de verschillen tussen de individuele studies weg te nemen. Van alle 
kwantificatiemethoden had de opname van 18F-FLT, genormaliseerd voor 



526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF
Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018 PDF page: 248PDF page: 248PDF page: 248PDF page: 248

Addendum

248

toegepast, wat maakt dat het potentieel heeft om gebruikt te worden als
correctiemethode voor variatie in opnameduur tussen scans in longitudinale setting.

In hoofdstuk 2 zagen we dat 18F-FLT goed correleerde met progressie en
ziektevrije overleving, maar dat er geen duidelijke correlatie werd gevonden met
overleving in het algemeen. Bij deze studies werd in het grootste gedeelte van de
gevallen alleen gekeken naar een globale maat van 18F-FLT opname binnen de tumoren,
zoals bijvoorbeeld de gemiddelde of hoogste waarde. Hiermee verlies je veel spatiële
informatie over de heterogeniteit van radiotracer opname binnen een tumor, wat
mogelijk nauwkeurige evaluatie van response zou kunnen ondermijnen. In hoofdstuk

5 zijn drie andere methoden onderzocht die analyse per voxel (een pixel met drie
dimensies) mogelijk maken: 1) Logan graphic analysis (LGA); 2) Compartiment basis
functie model (BFM); 3) Spectraal analyse (SA). Alle drie de methoden genereerden
kwalitatief goede en accurate PET beelden, waarbij alleen LGA een kleine
onderschatting gaf van de 18F-FLT opname. Om te evalueren hoe gevoelig deze
methoden zijn voor ruis in de data zijn de originele scan data opgesplitst in twee gelijke
datasets waarmee de analyse opnieuw werd uitgevoerd. Op basis van deze resultaten
bestaat er een lichte voorkeur voor de BFM ten opzichte van SA voor de analyse van
dynamische 18F-FLT studies.

DEEL 2

Prostaatkanker is de meest frequent gediagnosticeerde vorm van kanker in
ontwikkelde landen. Op dit moment is het in de Verenigde Staten zelfs de maligniteit
met het op één na hoogste sterftecijfer. Zowel binnen een vroeg- als gevorderd stadium
van de ziekte speelt de androgeen receptor (AR) een centrale rol. Voor de behandeling
van prostaatkanker zijn dan ook verscheidende therapieën beschikbaar die direct
gericht zijn tegen de AR, waarvan aangetoond is dat zij de overleving en kwaliteit van
leven bevorderen. Helaas slaat deze behandeling bij een deel van de patiënten niet aan.
Directe beoordeling van de AR middels 18F-FDHT zou daarom zinloze therapie kunnen
voorkomen. Bovendien heeft het potentie om de ontwikkeling van op AR gerichte
medicijnen te bevorderen.

 

geïnjecteerde dosis activiteit en het lichaamsgewicht (SUV), de beste herhaalbaarheid 
(23%). Het toepassen van laesie selectie methoden, zoals alleen laesie groter dan 4cm 
of vanaf een bepaalde opname, gaf geen duidelijke verbetering. 

In tegenstelling tot 18F-FLT is de variabiliteit van 18F-FDG uitgebreid onderzocht. 
In de literatuur worden verschillende adviezen gegeven over de aan te houden
grenswaarden waarop onderscheiden kan worden of patiënten reageren op de 
therapie. De wetenschappelijke onderbouwing van deze grenswaarden bestaat echter 
met name uit data die hoofdzakelijk verkregen zijn op verouderde PET scanners zonder 
geïntegreerde CT scanner. Tevens is er weinig bekend over de impact van laesie 
selectiecriteria die geadviseerd worden en is er voornamelijk gekeken naar de 
herhaalbaarheid van kwantificatie per laesie en niet naar het gemiddelde van alle 
laesies binnen één patiënt. In hoofdstuk 4 is een uitgebreide analyse gedaan van de 
herhaalbaarheid van verschillende kwantitatieve maten voor 18F-FDG opname in 
patiënten met een vergevorderd stadium van niet-kleincellig longcarcinoom. Er 
werden, binnen een periode van drie opeenvolgende dagen, twee 18F-FDG PET/CT 
scans gemaakt. Op beide scandagen werden patiënten, gezien de lopende discussie over 
de optimale opname periode na toediening van de tracer, gescand op 60 en 90 minuten 
na injectie van 18F-FDG. Ook voor 18F-FDG liet SUV de beste herhaalbaarheid zien 
(15%), waarbij deze duidelijk verbeterde als er laesie selectiecriteria werden toegepast 
(< 15%) en/of er naar het gemiddelde verschil werd gekeken (< 10%). Zowel met- als 
zonder laesie selectiecriteria was de variabiliteit van volumematen groter dan die van 
SUV, wat suggereert dat er een groter effect gemeten moet worden voor er met 
zekerheid gesproken kan worden over een ware verandering in volume van de tumor 
na start van behandeling.  

Er was geen verschil in herhaalbaarheid van 18F-FDG opname tussen de scan op 
60 en 90 minuten na toediening van de tracer. Daarentegen was de absolute SUV 
waarde wel significant hoger op 90 minuten post injectie, wat het belang van punctuele 
procedures benadrukt bij 18F-FDG PET/CT scans. Aangezien dit in de dagelijkse praktijk 
vaak lastig blijkt, hebben we een methode onderzocht die het mogelijk maakt om te 
corrigeren voor verschillen in opnameduur van de 18F-FDG. Wij hebben aangetoond dat 
de herhaalbaarheid van de metingen niet wordt aangetast als deze methode wordt 
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toegepast, wat maakt dat het potentieel heeft om gebruikt te worden als 

correctiemethode voor variatie in opnameduur tussen scans in longitudinale setting.  

In hoofdstuk 2 zagen we dat 18F-FLT goed correleerde met progressie en 

ziektevrije overleving, maar dat er geen duidelijke correlatie werd gevonden met 

overleving in het algemeen. Bij deze studies werd in het grootste gedeelte van de 

gevallen alleen gekeken naar een globale maat van 18F-FLT opname binnen de tumoren, 

zoals bijvoorbeeld de gemiddelde of hoogste waarde. Hiermee verlies je veel spatiële 

informatie over de heterogeniteit van radiotracer opname binnen een tumor, wat 

mogelijk nauwkeurige evaluatie van response zou kunnen ondermijnen. In hoofdstuk 

5 zijn drie andere methoden onderzocht die analyse per voxel (een pixel met drie 

dimensies) mogelijk maken: 1) Logan graphic analysis (LGA); 2) Compartiment basis 

functie model (BFM); 3) Spectraal analyse (SA). Alle drie de methoden genereerden 

kwalitatief goede en accurate PET beelden, waarbij alleen LGA een kleine 

onderschatting gaf van de 18F-FLT opname. Om te evalueren hoe gevoelig deze 

methoden zijn voor ruis in de data zijn de originele scan data opgesplitst in twee gelijke 

datasets waarmee de analyse opnieuw werd uitgevoerd. Op basis van deze resultaten 

bestaat er een lichte voorkeur voor de BFM ten opzichte van SA voor de analyse van 

dynamische 18F-FLT studies.

DEEL 2

Prostaatkanker is de meest frequent gediagnosticeerde vorm van kanker in 

ontwikkelde landen. Op dit moment is het in de Verenigde Staten zelfs de maligniteit 

met het op één na hoogste sterftecijfer. Zowel binnen een vroeg- als gevorderd stadium 

van de ziekte speelt de androgeen receptor (AR) een centrale rol. Voor de behandeling 

van prostaatkanker zijn dan ook verscheidende therapieën beschikbaar die direct 

gericht zijn tegen de AR, waarvan aangetoond is dat zij de overleving en kwaliteit van 

leven bevorderen. Helaas slaat deze behandeling bij een deel van de patiënten niet aan. 

Directe beoordeling van de AR middels 18F-FDHT zou daarom zinloze therapie kunnen 

voorkomen. Bovendien heeft het potentie om de ontwikkeling van op AR gerichte 

medicijnen te bevorderen.  
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De gouden standaard voor het kwantificeren van de opname van een tracer is 
farmacokinetische modeling. Dit vereist echter complexe acquisitie protocollen, is duur 
en alleen mogelijk in zeer gespecialiseerde PET centra. Het is bovendien met de huidige 
PET/CT scanners alleen mogelijk om een klein gebied (± 18cm) op deze manier te 
analyseren, wat het niet compatibel maakt voor de evaluatie van uitgezaaide ziekte. 
Voordat 18F-FDHT dus ingezet kan worden voor de analyse van uitgezaaide 
prostaatkanker en toegepast kan worden in de dagelijkse klinische praktijk, moet er 
technische validatie plaatsvinden van vereenvoudigde methoden voor de kwantificatie 
van 18F-FDHT opname. De resultaten hiervan zijn beschreven in hoofdstuk 6. Er is 
aangetoond dat de 18F-FDHT accuraat gekwantificeerd kan worden met behulp van 
SUV, gecorrigeerd voor de hoeveelheid niet gemetaboliseerde tracer die zich gedurende 
de scan in het bloed bevindt (SUVAUC,PP). Deze methode maakt kwantificatie van laesies 
in het gehele lichaam mogelijk, maar er moet wel een additionele scan van 30 minuten 
worden verricht waarbij drie veneuze bloedafnames moeten plaatsvinden. Verdere 
vereenvoudiging leidt tot een sterke afname in nauwkeurigheid door het verlies van 
informatie over het gedrag van de tracer in het lichaam. In het bloed is de meerderheid 
van de androgenen gebonden aan eiwitten (met name sex-hormone binding globuline 
[SHBG]). Aangezien in principe alleen de niet aan eiwit gebonden 18F-FDHT kan binden 
aan de AR, zou het kunnen zijn dat je het verlies aan informatie gedeeltelijk kunt 
compenseren door de opname te corrigeren voor SHBG spiegels in het bloed. In deze 
studie bleek ook dat de accuratesse van de SUV verbetert als deze wordt gecorrigeerd 
voor SHBG. De bepaling van SHBG is minder bewerkelijk en bovendien in principe in 
ieder biochemisch lab beschikbaar, wat de SHBG gecorrigeerde SUV aantrekkelijker 
maakt als surrogaat. 

In zowel hoofdstuk 6 als 7 is gekeken naar de precisie van 18F-FDHT 
kwantificatie door de herhaalbaarheid van de deze metingen te evalueren. Dit is in 
hoofdstuk 6 zowel voor de uitkomstmaten van de uitgebreidere farmacokinetische 
modeling gedaan, als voor de vereenvoudigde methoden. De herhaalbaarheid van deze 
gesimplificeerde methodes was over het algemeen beter. In hoofdstuk 7 is gekeken 
naar de variabiliteit van 18F-FDHT bij PET/CT scans van het gehele lichaam, waarbij 
SUV wederom de beste herhaalbaarheid liet zien (21%). De herhaalbaarheid van 
SUVAUC,PP was aanzienlijk slechter, dit werd voor een groot deel verklaard door een 50% 

verschil in de activiteitsconcentratie in het bloed tussen de test en hertest 18F-FDHT
PET/CT scan. In deze studie is tevens gekeken naar het verschil in gemeten 18F-FDHT
opname tussen twee beoordelaars. Dit was voor SUV erg klein (CoV <2.5%), maar voor
volume maten aanzienlijk groter. Dit heeft hoogst waarschijnlijk te maken met het feit
dat er manueel een achtergrond moest worden gedefinieerd waarvoor het volume
gecorrigeerd werd. De resultaten werden niet beïnvloed door de hoogte van het
prostaat specifieke antigeen (PSA), Gleason score, leeftijd of verschil in opnameduur
van de tracer.

TOEKOMSTPERSEPECTIEF

De in dit proefschrift beschreven tracers zouden waardevolle informatie kunnen
toevoegen op het gebied van de behandelrespons evaluatie en ontwikkeling van nieuwe
medicijnen. 18F-FLT en 18F-FDG hebben beide potentieel om de effectiviteit van een
behandeling in een vroeg stadium na start van therapie te evalueren. PET studies zijn
vaak klein, maar voor de klinische validatie van 18F-FLT of 18F-FDG als voorspellende
biomarker voor respons op behandeling zijn grote prospectieve studies en interventie
studies nodig. Verschillende kleine studies laten zien dat 18F-FDG vaak betere
resultaten oplevert dan 18F-FLT. De hoge opname van 18F-FLT in de lever en in het
beenmerg is een nadeel voor de toepasbaarheid bij respons evaluatie bij
gemetastaseerde kanker ten opzichte van 18F-FDG, aangezien uitzaaiingen vaak
voorkomen op deze beide locaties. Ook moeten de scan protocollen verder
gestandaardiseerd worden voor 18F-FLT en is er meer ervaring nodig met 18F-FDG
PET/CT. Ons advies zou dan ook zijn om voor de grotere prospectieve en interventie
studie met name te focussen op 18F-FDG als biomarker voor response evaluatie.

Dit betekent echter niet dat 18F-FLT overbodig wordt. In deze tijd van
toenemende gepersonaliseerde zorg, zijn er naast gepersonaliseerde behandelingen
ook gepersonaliseerde evaluatiemethoden nodig. Zo kan inflammatie, veroorzaakt
door de behandeling, respons evaluatie met behulp van 18F-FDG parten spelen. Dit zie
je bijvoorbeeld vaak na bestraling in het hoofd-hals gebied, waardoor er geen



526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF
Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018 PDF page: 251PDF page: 251PDF page: 251PDF page: 251

Nederlandse samenvatting

251

De gouden standaard voor het kwantificeren van de opname van een tracer is
farmacokinetische modeling. Dit vereist echter complexe acquisitie protocollen, is duur
en alleen mogelijk in zeer gespecialiseerde PET centra. Het is bovendien met de huidige
PET/CT scanners alleen mogelijk om een klein gebied (± 18cm) op deze manier te
analyseren, wat het niet compatibel maakt voor de evaluatie van uitgezaaide ziekte.
Voordat 18F-FDHT dus ingezet kan worden voor de analyse van uitgezaaide
prostaatkanker en toegepast kan worden in de dagelijkse klinische praktijk, moet er
technische validatie plaatsvinden van vereenvoudigde methoden voor de kwantificatie
van 18F-FDHT opname. De resultaten hiervan zijn beschreven in hoofdstuk 6. Er is
aangetoond dat de 18F-FDHT accuraat gekwantificeerd kan worden met behulp van
SUV, gecorrigeerd voor de hoeveelheid niet gemetaboliseerde tracer die zich gedurende
de scan in het bloed bevindt (SUVAUC,PP). Deze methode maakt kwantificatie van laesies
in het gehele lichaam mogelijk, maar er moet wel een additionele scan van 30 minuten
worden verricht waarbij drie veneuze bloedafnames moeten plaatsvinden. Verdere
vereenvoudiging leidt tot een sterke afname in nauwkeurigheid door het verlies van
informatie over het gedrag van de tracer in het lichaam. In het bloed is de meerderheid
van de androgenen gebonden aan eiwitten (met name sex-hormone binding globuline
[SHBG]). Aangezien in principe alleen de niet aan eiwit gebonden 18F-FDHT kan binden
aan de AR, zou het kunnen zijn dat je het verlies aan informatie gedeeltelijk kunt
compenseren door de opname te corrigeren voor SHBG spiegels in het bloed. In deze
studie bleek ook dat de accuratesse van de SUV verbetert als deze wordt gecorrigeerd
voor SHBG. De bepaling van SHBG is minder bewerkelijk en bovendien in principe in
ieder biochemisch lab beschikbaar, wat de SHBG gecorrigeerde SUV aantrekkelijker
maakt als surrogaat.

In zowel hoofdstuk 6 als 7 is gekeken naar de precisie van 18F-FDHT
kwantificatie door de herhaalbaarheid van de deze metingen te evalueren. Dit is in
hoofdstuk 6 zowel voor de uitkomstmaten van de uitgebreidere farmacokinetische
modeling gedaan, als voor de vereenvoudigde methoden. De herhaalbaarheid van deze
gesimplificeerde methodes was over het algemeen beter. In hoofdstuk 7 is gekeken
naar de variabiliteit van 18F-FDHT bij PET/CT scans van het gehele lichaam, waarbij
SUV wederom de beste herhaalbaarheid liet zien (21%). De herhaalbaarheid van
SUVAUC,PP was aanzienlijk slechter, dit werd voor een groot deel verklaard door een 50%

verschil in de activiteitsconcentratie in het bloed tussen de test en hertest 18F-FDHT 
PET/CT scan. In deze studie is tevens gekeken naar het verschil in gemeten 18F-FDHT 
opname tussen twee beoordelaars. Dit was voor SUV erg klein (CoV <2.5%), maar voor 
volume maten aanzienlijk groter. Dit heeft hoogst waarschijnlijk te maken met het feit 
dat er manueel een achtergrond moest worden gedefinieerd waarvoor het volume 
gecorrigeerd werd. De resultaten werden niet beïnvloed door de hoogte van het 
prostaat specifieke antigeen (PSA), Gleason score, leeftijd of verschil in opnameduur 
van de tracer.  

TOEKOMSTPERSEPECTIEF 

De in dit proefschrift beschreven tracers zouden waardevolle informatie kunnen 
toevoegen op het gebied van de behandelrespons evaluatie en ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen. 18F-FLT en 18F-FDG hebben beide potentieel om de effectiviteit van een 
behandeling in een vroeg stadium na start van therapie te evalueren. PET studies zijn 
vaak klein, maar voor de klinische validatie van 18F-FLT of 18F-FDG als voorspellende 
biomarker voor respons op behandeling zijn grote prospectieve studies en interventie 
studies nodig. Verschillende kleine studies laten zien dat 18F-FDG vaak betere 
resultaten oplevert dan 18F-FLT. De hoge opname van 18F-FLT in de lever en in het 
beenmerg is een nadeel voor de toepasbaarheid bij respons evaluatie bij 
gemetastaseerde kanker ten opzichte van 18F-FDG, aangezien uitzaaiingen vaak 
voorkomen op deze beide locaties. Ook moeten de scan protocollen verder 
gestandaardiseerd worden voor 18F-FLT en is er meer ervaring nodig met 18F-FDG
PET/CT. Ons advies zou dan ook zijn om voor de grotere prospectieve en interventie 
studie met name te focussen op 18F-FDG als biomarker voor response evaluatie.  

Dit betekent echter niet dat 18F-FLT overbodig wordt. In deze tijd van 
toenemende gepersonaliseerde zorg, zijn er naast gepersonaliseerde behandelingen 
ook gepersonaliseerde evaluatiemethoden nodig. Zo kan inflammatie, veroorzaakt 
door de behandeling, respons evaluatie met behulp van 18F-FDG parten spelen. Dit zie 
je bijvoorbeeld vaak na bestraling in het hoofd-hals gebied, waardoor er geen 
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(PSMA) PET tracers laat zien dat deze een veel betere specificiteit en sensitiviteit
hebben voor het detecteren van uitzaaiingen van prostaatkanker. De combinatie van
PSMA en 18F-FDHT PET/CT zou niet alleen een volledig overzicht geven van de
heterogeniteit van de ziekte voor behandeling, maar het ook mogelijk maken om
eventuele heterogeniteit in de respons op behandeling tussen diverse laesies te
visualiseren. Hierbij zou eveneens gekeken moeten worden naar de correlatie met
verschillende serum- en weefsel biomarkers die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn
om de effectiviteit van behandeling te voorspellen.

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de technische validatie van een
drietal PET tracers. Het is van groot belang om een technische validatiestudie uit te
voeren, voorafgaand aan of simultaan met klinische en biologische validatiestudies.
Wanneer dit niet gebeurt is er een grote kans op het selecteren van een kwantitatief
onnauwkeurige maat voor de evaluatie van tracer opname. In dat geval kan een
aanzienlijke hoeveelheid geld verspild worden en tevens kunnen er ethische
vraagtekens bij gezet worden, aangezien patiënten mogelijk ten onrechte bloot zijn
gesteld aan medische handelingen en straling. Wanneer deze studies achtereenvolgens
worden verricht, kan dit veel vertraging opleveren. Onze mening is dan ook dat de
verschillende validatiestappen het beste simultaan kunnen worden verricht in een
multicenter validatiestudie. Hierbij kunnen de resultaten van de technische validatie
meteen worden toegepast en gecorreleerd aan de biologische en klinische
uitkomstmaten.

In het kader van de ontwikkeling van biomarkers moet ook worden gekeken
naar de kosteneffectiviteit. In 2016 bedroegen de totale kosten van de gezondheidszorg
in Nederland ongeveer 14% van het bruto nationaal product, waarvan een kwart werd
uitgegeven aan ziekenhuiszorg. Binnen ziekenhuizen wordt een toenemend gedeelte
van het totale budget uitgegeven aan “dure geneesmiddelen”, welke voor het grootste
gedeelte bestaan uit nieuwe oncologische therapieën. Een goede prognostische en
voorspellende biomarker zou daarom ook een aanzienlijke kostenreductie kunnen
bewerkstelligen door het aantal ineffectieve therapieën te verminderen en de kosten
voor de behandeling van onnodige bijwerkingen te beperken. De kosten voor het
maken van de extra PET scans moet worden uitgezet tegen de directe en indirecte
kosten die dankzij deze scans bespaard worden.

 

onderscheid meer gemaakt kan worden tussen vitaal tumorweefsel en ontsteking door 
de behandeling.  

De distributie van 18F-FLT door het lichaam heeft naast de nadelen van hoge 
opname in lever en beenmerg ook een voordeel. Het wordt namelijk nauwelijks 
opgenomen in het brein, dit in tegenstelling tot 18F-FDG. Dit biedt een aanzienlijk 
voordeel voor de evaluatie van behandeling van hersentumoren of hersenmetastasen. 
Een uitdaging bij de behandeling van deze tumoren is dat de medicatie niet door de 
bloed-hersenbarrière kan komen. Hierdoor kan het voorkomen dat de tumoren in de 
rest van het lichaam goed reageren terwijl de uitzaaiingen in de hersenen blijven 
doorgroeien. 18F-FLT zou zowel de effectiviteit van behandelingen op een niet invasieve 
manier kunnen evalueren, alsmede de capaciteit van nieuwe medicijnen om de bloed-
hersenbarrière te passeren. Daarnaast kan 18F-FLT ingezet worden voor de evaluatie 
van nieuwe medicatie in een vroeg stadium van de ontwikkeling ervan. Wanneer er 
geen effect van behandeling wordt gezien op proliferatie is de kans dat dit op de langer 
termijn een effectief geneesmiddel oplevert erg klein. Voor sommige tumoren dient 
echter nog wel adequate biologische validatie plaats te vinden.  

18F-FDHT PET/CT is een veel belovende biomarker voor effectiviteit van 
behandelingen gericht tegen de AR. Als volgende stap in de validatie van 18F-FDHT moet 
deze klinisch gevalideerd worden, door deze te correleren aan de uitkomsten van AR 
gerichte behandelingen, zoals bijvoorbeeld Abiraterone. Hierbij zou het interessant zijn 
om ook te kijken naar de biologische veranderingen die tijdens deze therapie ontstaan. 
In deze periode ontwikkelen zich namelijk de resistentie mechanismes, 
verantwoordelijk voor het falen van AR gerichte therapie. Tevens moet de mate van 18F-
FDHT opname gecorreleerd worden met AR-expressie bij histopathologisch onderzoek. 
Hiervoor is echter ook een methode nodig die het aantal receptoren kwantificeert en 
niet louter aangeeft dat deze aan- of afwezig zijn.  

In tegenstelling tot veel andere tracers is het doel van beeldvorming middels 18F-
FDHT PET/CT fenotypering van de laesies en geen laesiedetectie. Dit maakt het 
noodzakelijk dat er een tweede beeldvormende techniek nodig is om de totale 
ziektelast in kaart te brengen. Dit is in voorgaande studies gedaan met 18F-FDG PET/CT 
en CT scans. De ontwikkeling van nieuwe prostaat specifieke membraan antigeen 
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(PSMA) PET tracers laat zien dat deze een veel betere specificiteit en sensitiviteit 
hebben voor het detecteren van uitzaaiingen van prostaatkanker. De combinatie van 
PSMA en 18F-FDHT PET/CT zou niet alleen een volledig overzicht geven van de 
heterogeniteit van de ziekte voor behandeling, maar het ook mogelijk maken om 
eventuele heterogeniteit in de respons op behandeling tussen diverse laesies te 
visualiseren. Hierbij zou eveneens gekeken moeten worden naar de correlatie met 
verschillende serum- en weefsel biomarkers die in de afgelopen jaren ontwikkeld zijn 
om de effectiviteit van behandeling te voorspellen.  

In dit proefschrift hebben we ons gericht op de technische validatie van een 
drietal PET tracers. Het is van groot belang om een technische validatiestudie uit te 
voeren, voorafgaand aan of simultaan met klinische en biologische validatiestudies. 
Wanneer dit niet gebeurt is er een grote kans op het selecteren van een kwantitatief 
onnauwkeurige maat voor de evaluatie van tracer opname. In dat geval kan een 
aanzienlijke hoeveelheid geld verspild worden en tevens kunnen er ethische 
vraagtekens bij gezet worden, aangezien patiënten mogelijk ten onrechte bloot zijn 
gesteld aan medische handelingen en straling. Wanneer deze studies achtereenvolgens 
worden verricht, kan dit veel vertraging opleveren. Onze mening is dan ook dat de 
verschillende validatiestappen het beste simultaan kunnen worden verricht in een 
multicenter validatiestudie. Hierbij kunnen de resultaten van de technische validatie 
meteen worden toegepast en gecorreleerd aan de biologische en klinische 
uitkomstmaten. 

In het kader van de ontwikkeling van biomarkers moet ook worden gekeken 
naar de kosteneffectiviteit. In 2016 bedroegen de totale kosten van de gezondheidszorg 
in Nederland ongeveer 14% van het bruto nationaal product, waarvan een kwart werd 
uitgegeven aan ziekenhuiszorg. Binnen ziekenhuizen wordt een toenemend gedeelte 
van het totale budget uitgegeven aan “dure geneesmiddelen”, welke voor het grootste 
gedeelte bestaan uit nieuwe oncologische therapieën. Een goede prognostische en 
voorspellende biomarker zou daarom ook een aanzienlijke kostenreductie kunnen 
bewerkstelligen door het aantal ineffectieve therapieën te verminderen en de kosten
voor de behandeling van onnodige bijwerkingen te beperken. De kosten voor het 
maken van de extra PET scans moet worden uitgezet tegen de directe en indirecte 
kosten die dankzij deze scans bespaard worden.  

onderscheid meer gemaakt kan worden tussen vitaal tumorweefsel en ontsteking door
de behandeling.

De distributie van 18F-FLT door het lichaam heeft naast de nadelen van hoge
opname in lever en beenmerg ook een voordeel. Het wordt namelijk nauwelijks
opgenomen in het brein, dit in tegenstelling tot 18F-FDG. Dit biedt een aanzienlijk
voordeel voor de evaluatie van behandeling van hersentumoren of hersenmetastasen.
Een uitdaging bij de behandeling van deze tumoren is dat de medicatie niet door de
bloed-hersenbarrière kan komen. Hierdoor kan het voorkomen dat de tumoren in de
rest van het lichaam goed reageren terwijl de uitzaaiingen in de hersenen blijven
doorgroeien. 18F-FLT zou zowel de effectiviteit van behandelingen op een niet invasieve
manier kunnen evalueren, alsmede de capaciteit van nieuwe medicijnen om de bloed-
hersenbarrière te passeren. Daarnaast kan 18F-FLT ingezet worden voor de evaluatie
van nieuwe medicatie in een vroeg stadium van de ontwikkeling ervan. Wanneer er
geen effect van behandeling wordt gezien op proliferatie is de kans dat dit op de langer
termijn een effectief geneesmiddel oplevert erg klein. Voor sommige tumoren dient
echter nog wel adequate biologische validatie plaats te vinden.

18F-FDHT PET/CT is een veel belovende biomarker voor effectiviteit van
behandelingen gericht tegen de AR. Als volgende stap in de validatie van 18F-FDHT moet
deze klinisch gevalideerd worden, door deze te correleren aan de uitkomsten van AR
gerichte behandelingen, zoals bijvoorbeeld Abiraterone. Hierbij zou het interessant zijn
om ook te kijken naar de biologische veranderingen die tijdens deze therapie ontstaan.
In deze periode ontwikkelen zich namelijk de resistentie mechanismes,
verantwoordelijk voor het falen van AR gerichte therapie. Tevens moet de mate van 18F-
FDHT opname gecorreleerd worden met AR-expressie bij histopathologisch onderzoek.
Hiervoor is echter ook een methode nodig die het aantal receptoren kwantificeert en
niet louter aangeeft dat deze aan- of afwezig zijn.

In tegenstelling tot veel andere tracers is het doel van beeldvorming middels 18F-
FDHT PET/CT fenotypering van de laesies en geen laesiedetectie. Dit maakt het
noodzakelijk dat er een tweede beeldvormende techniek nodig is om de totale
ziektelast in kaart te brengen. Dit is in voorgaande studies gedaan met 18F-FDG PET/CT
en CT scans. De ontwikkeling van nieuwe prostaat specifieke membraan antigeen
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CONCLUSIE 

Technische validatie heeft plaatsgevonden voor zowel 18F-FDG en 18F-FLT 
PET/CT als biomarkers voor effectiviteit van behandeling bij NSCLC patiënten. Ook 18F-
FDHT PET/CT is grotendeels technisch gevalideerd voor evaluatie van response in 
CRPC patiënten. Echter voordat 18F-FLT en 18F-FDHT kunnen worden onderzocht in 
grote prospectieve studies en/of interventie studies moet er nog wel aanvullende 
biologische en klinische validatie plaatsvinden. Alhoewel 18F-FLT kan worden
toegepast om de werkzaamheid van nieuwe medicijnen in een vroeg stadium te 
evalueren, dient er nog aanvullende biologische validatie plaats te vinden voor 
sommige tumoren en moet er rekening worden gehouden met de verdeling van 18F-FLT 
over het lichaam.  

Voor toekomstige studies adviseren wij dat de technische validatie van nieuwe 
kwantitatieve PET/CT biomarkers c.q. radiotracers gelijktijdig plaats vindt met de 
klinische en biologische validatie in een multicenter setting. Deze onderzoeksopzet 
helpt om de selectie van kwantitatief onnauwkeurige en niet precieze maten voor 
tracer opname te voorkomen, zonder dat het extra vertraging geeft op de 
implementatie in de dagelijkse praktijk. 



526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF526272-L-bw-Kramer-PROEF
Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018Processed on: 4-12-2018 PDF page: 255PDF page: 255PDF page: 255PDF page: 255

CONCLUSIE

Technische validatie heeft plaatsgevonden voor zowel 18F-FDG en 18F-FLT
PET/CT als biomarkers voor effectiviteit van behandeling bij NSCLC patiënten. Ook 18F-
FDHT PET/CT is grotendeels technisch gevalideerd voor evaluatie van response in
CRPC patiënten. Echter voordat 18F-FLT en 18F-FDHT kunnen worden onderzocht in
grote prospectieve studies en/of interventie studies moet er nog wel aanvullende
biologische en klinische validatie plaatsvinden. Alhoewel 18F-FLT kan worden
toegepast om de werkzaamheid van nieuwe medicijnen in een vroeg stadium te
evalueren, dient er nog aanvullende biologische validatie plaats te vinden voor
sommige tumoren en moet er rekening worden gehouden met de verdeling van 18F-FLT
over het lichaam.

Voor toekomstige studies adviseren wij dat de technische validatie van nieuwe
kwantitatieve PET/CT biomarkers c.q. radiotracers gelijktijdig plaats vindt met de
klinische en biologische validatie in een multicenter setting. Deze onderzoeksopzet
helpt om de selectie van kwantitatief onnauwkeurige en niet precieze maten voor
tracer opname te voorkomen, zonder dat het extra vertraging geeft op de
implementatie in de dagelijkse praktijk.


