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Samenvatting 
Het doel van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift was het optimaliseren 
en individualiseren van multimodale behandelstrategieën voor patiënten met 
lokaal gevorderde slokdarmkanker, met als uiteindelijk doel de resultaten op 
de lange termijn en de kwaliteit van leven te verbeteren. In dit proefschrift zijn 
verschillende mogelijkheden voor de ontwikkeling naar geïndividualiseerde 
multimodale behandelstrategieën onderzocht, waaronder het verbeteren van 
patiëntenselectie (DEEL I), F-18-fluorodeoxyglucose (FDG) positron emissie 
tomografie (PET)-computed tomografie (CT) scans (DEEL II), beeldgestuurde 
radiotherapie en het compenseren van beweging tijdens behandeling (DEEL III) en 
tot slot het verbeteren van respons-beoordeling na chemoradiotherapie (DEEL IV).

Deel I Patiëntenselectie 
Multimodale behandeling wordt bij oudere patiënten minder vaak toegepast, 
omdat een slechtere tolerantie van de behandeling wordt verwacht.  
In HOOFDSTUK 2 werd bij slokdarmkankerpatiënten de invloed van leeftijd 
(jonger en ouder dan 70 jaar) op uitkomsten na behandeling met curatieve 
intentie onderzocht. De resultaten lieten zien dat oudere patiënten (≥ 70 jaar) 
op lange termijn vergelijkbare uitkomsten hebben na behandeling als jongere 
patiënten. Dit geeft aan dat leeftijd alleen geen contra-indicatie zou moeten zijn 
voor combinatiebehandelingen met curatieve intentie. Deze resultaten tonen 
aan dat ook bij ouderen goede langetermijnresultaten bereikt kunnen worden 
met multimodale behandelstrategieën mits een goede selectie plaats vindt.  
Hiermee zal het multidisciplinaire team worden aangemoedigd om de oudere 
patiënten zorgvuldig te selecteren (bijv. door de kwetsbaarheid in te schatten) 
waardoor de geselecteerde oudere patiënt deze in opzet curatieve multimodale 
behandeling aangeboden kan krijgen.

Chemoradiotherapie en chirurgie vormen de basis van de behandeling van 
slokdarmkanker met curatieve intentie. Ongeveer 1 op de 5 patiënten profiteert 
echter niet van deze intensieve gecombineerde behandeling als gevolg van 
vroegtijdig terugkeer van de ziekte. De tumormarkers carcinoembryonic antigen 
(CEA) en carbohydrate antigen (CA)19-9 worden gebruikt bij meerdere gastro-
intestinale maligniteiten voor het monitoren van de respons op behandeling of in 
de follow-up. In HOOFDSTUK 3 hebben we onderzocht of er een relatie is tussen de 
CEA en CA19-9 bloedwaardes voor start van chemoradiotherapie met overleving en 
vroegtijdig terugkeer van de ziekte. We toonden aan dat verhoogde tumormarkers 
(CEA en CA19-9) een hoge specificiteit, maar een lage sensitiviteit heeft voor 

het herkennen van patiënten met vroegtijdig terugkeer van ziekte. De kans op 
vroegtijdig terugkeer van ziekte was met een factor 10 toegenomen bij patiënten 
bij wie beide tumormarkers waren verhoogd vóór start van de behandeling met 
chemoradiotherapie in vergelijking met patiënten met normale waardes CEA en 
CA19-9. Dit geeft aan dat bloedbepalingen zouden kunnen helpen bij verdere 
differentiatie tussen patiënten met een hoog risico dan wel met een lager risico 
op vroegtijdige terugkeer van ziekte.

Deel II FDG PET-CT
FDG PET-CT heeft een belangrijke rol bij het stadiëren en her-stadiëren van 
slokdarmkanker. De slokdarmtumor en lymfeklieren bewegen als gevolg van 
de ademhaling en door deze beweging wordt het metabole signaal onscherp.  
Door het opnemen van de ademhalingsbeweging tijdens het maken van de scan is 
het mogelijk om beweging-gecompenseerde PET-CT-scan te maken. Bij lever- en 
longlaesies verhoogde deze beweging-gecompenseerde PET-CT de maximale 
gestandaardiseerde opnamewaarde (standardized uptake value, SUVmax) en 
verbeterde de karakterisering van deze laesies. In HOOFDSTUK 4 werd de 
beweging-gecompenseerde PET-CT bij slokdarmkanker onderzocht. Het gebruik 
van deze beweging-gecompenseerde PET-CT resulteerde niet in verhoging van 
de SUVmax van de primaire tumor of lymfklieren van slokdarmkankerpatiënten, 
en verbeterde ook niet de detectie van lymfekliermetastasen. Concluderend is 
er geen duidelijk klinisch voordeel van beweging-gecompenseerde PET-CT bij 
slokdarmkanker. 
PET wordt vaak gefuseerd met de planning CT-scan voor intekening van de 
slokdarmtumor en pathologische lymfeklieren. In HOOFDSTUK 5 werd de invloed 
van PET op de intekening van het ‘macroscopische tumor volume’ (GTV) onderzocht 
in de dagelijkse klinische praktijk in een landelijke studie. PET beïnvloedde het 
ingetekende volume bij 4 van de 6 patiënten; echter, de impact op de variatie 
tussen intekenaars was beperkt. Het intekenen op FDG PET-CT kan helpen bij 
het bepalen van de tumorgrenzen, maar FDG-opname wordt zowel gezien in 
tumor als ook in andere weefsels als gevolg van irritatie of ontsteking van de 
slokdarm of maag (oesofagitis of gastritis). Daarnaast kan ook radiotherapie 
ontstekingsreacties induceren die een fout-positieve resultaat op FDG PET-CT 
kan geven na chemoradiotherapie. Opname van FDG in de linker leverkwab na 
chemoradiotherapie kan worden veroorzaakt door metastasen, maar ook door 
stralings-geïnduceerde leverbeschadiging (HOOFDSTUK 6). Kennis van dit 
bestralings-geïnduceerde beeld is belangrijk om te voorkomen dat onterecht 
geconcludeerd zou worden dat een patiënt een of meerdere uitzaaiingen in de 
lever heeft. 
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Deel III Beeldgestuurde radiotherapie 
en beweging van de tumor
Voor optimale bestraling is het noodzakelijk om rekening te houden met 
geometrische onzekerheden zoals de ademhalingsbeweging en de dagelijkse 
variabiliteit van de tumorpositie. Om voor deze onzekerheden te compenseren 
worden marges gebruikt. Grote marges hebben als nadeel dat aangrenzende 
gezonde organen (zoals longen en hart) belast worden met bestralingsdosis.  
In HOOFDSTUK 7 werd de variabiliteit van de slokdarmtumorpositie onderzocht 
met behulp van goudmarkers die in de tumor waren geïmplanteerd tijdens 
endoscopische echografie. Goudmarkers helpen bij het lokaliseren van 
de slokdarmtumor op een conebeam (CB) CT. Hoewel beeldgestuurde 
radiotherapie (image-guided radiotherapy: IGRT) met behulp van registratie 
op een marker aantrekkelijk lijkt, blijkt helaas dat een marker-registratie voor 
alle slokdarmkankerpatiënten niet haalbaar is. Verder zijn de invasieve plaatsing 
tijdens endoscopische echografie, het frequente verlies van de goudmarkers en de 
migratie van de goudmarkers andere redenen waarom registratie op goudmarkers 
op dit moment niet wordt aanbevolen voor de klinische praktijk. Daarom zijn 
andere correctiestrategieën nodig om IGRT te optimaliseren. In dit onderzoek 
werd aangetoond dat IGRT-registratie op basis van het ‘clinical target volume’ 
(CTV) resulteerde in de kleinste marges voor het ‘planning target volume’ (PTV). 
Het gebruik van niet-uniforme PTV-marges en IGRT met CTV-registratie moet 
worden overwogen voor radiotherapie van patiënten met slokdarmkanker. Voor 
een adequate dekking zijn er echter nog steeds aanzienlijke PTV-marges nodig.
Wanneer er toch besloten wordt om markers te gebruiken, dan is de goudmarker 
het meest frequent toegepast. Het is echter moeilijk om goudmarkers te herkennen 
op magnetic resonance imaging (MRI) scans. De technische haalbaarheid en 
klinische toepasbaarheid van een nieuwe vloeibare marker werd onderzocht in 
HOOFDSTUK 8. Deze vloeibare marker kan zowel op CBCT als op MRI worden 
herkend. Injectie van een vloeibare fiduciaire marker voor radiotherapie van 
slokdarmkanker is technisch goed mogelijk zonder dat er nadelige effecten werden 
waargenomen. Volumes van> 0.05 ml zijn goed zichtbaar op CT, CBCT en MRI, met 
een uitstekende stabiliteit. Vloeibare fiducial markers zijn daarom veelbelovend 
voor gebruik in beeldgestuurde radiotherapie.

Deel IV Respons beoordeling 
Neoadjuvante hemoradiotherapie vóór de operatie resulteert in een pathologisch 
complete respons in ongeveer 1 op de 3 slokdarmkankerpatiënten. De gedachte 
dat volumetrische tumorrespons op chemoradiotherapie zou correleren 
met langetermijnuitkomsten werd onderzocht in HOOFDSTUK 9. Er werd 
een associatie gevonden tussen de mate van afname van het tumorvolume  
(≥20% afname van volume op de scan voor en na chemoradiotherapie) met de kans 
op een pathologisch complete respons in het resectie preparaat. Een pathologisch 
complete respons is een belangrijke voorspeller voor een gunstig beloop van de 
ziekte op de lange termijn. In lijn hiermee werd er ook een correlatie gevonden 
tussen deze ≥20% tumorvolume afname met locoregionaal recidief vrije periode, 
ziektevrije overleving en algehele overleving.
In HOOFDSTUK 10 werd het gebruik van MRI voor het beoordelen van de 
tumorrespons op chemoradiotherapie onderzocht. Recente technische 
verbeteringen hebben het mogelijk gemaakt om MRI-afbeeldingen met een 
hoge resolutie van de slokdarmtumor te maken. MRI heeft het voordeel dat het 
mogelijk is om anatomische beelden te combineren met functionele afbeeldingen 
zoals diffusie-gewogen MRI of dynamic contrast-enhanced MRI. Eerder werd 
aangetoond dat kwantitatieve analyse van deze technieken veelbelovend is voor 
responsbeoordeling van slokdarmkanker na neoadjuvante chemoradiotherapie. 
Bij endeldarmkanker bleek de visuele beoordeling van de tumor op MRI gevoeliger 
voor het detecteren van rest-tumor dan een kwantitatieve responsbeoordeling. 
In ons onderzoek werd bij slokdarmkankerpatiënten aangetoond dat deze 
visuele responsbeoordeling van T2-gewogen en diffusie-gewogen MRI een hoge 
sensitiviteit en daarmee een lage kans op het missen van de residuele tumor geeft. 
De specificiteit was echter laag, wat als risico geeft dat een residuele massa wordt 
aangezien voor vitale tumor bij patiënten met een complete respons.

Samenvattend draagt dit proefschrift bij aan de vooruitgang naar een meer 
geïndividualiseerde multimodale behandeling van patiënten met lokaal 
gevorderde slokdarmkanker, door de analyses naar patiëntenselectie, FDG PET-
CT, beeldgestuurde radiotherapie, correctie van beweging en responsevaluatie.
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