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Nederlandse samenvatting  

Dit proefschrift gaat over een op maat gesneden strategie voor de behandeling van patiënten met centraal 
gelegen bronchus carcinoïden. Een uitgebreide analyse met betrekking tot bronchus carcinoïden zelf, en 
verschillende aspecten van deze strategie worden behandeld.  

1.  

Een overzicht van de huidige inzichten, overtuigingen en concepten met betrekking tot bronchus 
carcinoïden en hun behandelopties op basis van de momenteel beschikbare literatuur worden besproken.  

2.  

Initiële bronchoscopische behandeling (IBT) strategie wordt beschreven in dit hoofdstuk. Het is een 
potentieel meer weefsel sparend behandelalternatief dan directe chirurgische resectie bij patiënten met 
intraluminale bronchus carcinoïden. Indicaties, criteria voor selectie van de juiste behandeling, de strategie 
zelf, en de behandelresultaten worden gepresenteerd. Na een mediane follow-up van 65 maanden (range 
2-180), resulteerde IBT in complete remissie in 33/72 gevallen (46%: 30 TC, 3 AC). In 37/72 gevallen 
(51%: 11 AC) was een operatie nodig (twee voor laat gedetecteerde recidieven). Twee patiënten hadden 
gemetastaseerd AC, één al ten tijde van verwijzing. Van de zes overleden patiënten, was de doodsoorzaak 
bij slechts één patiënt tumor- gerelateerd. Voor succesvolle tumor verwijdering middels IBT in centrale 
carcinoïden, lijkt intra- versus extraluminale groei van groter belang dan strikte histologische classificatie 
tussen typisch en atypisch carcinoïd. Ziekte-specifieke sterfte is laag en de lange-termijn resultaten zijn 
uitstekend. De implementatie van IBT heeft geen negatief effect op de chirurgische behandeluitkomsten 
gehad.  

3.  

Na succesvolle initiële bronchoscopische behandeling (IBT) is langdurige follow-up noodzakelijk. Dit zou 
tot een verslechtering van de kwaliteit van leven (QoL) kunnen leiden. Om de effecten op de kwaliteit van 
leven te onderzoeken werden beschrijvende vragenlijsten en ‘Hospital Anxiety and Depression Scales’ 
(HADS) gebruikt om de effecten van IBT en de noodzakelijke langdurige follow-up op de kwaliteit van 
leven te onderzoeken. ‘Mean Depression’ score, ‘mean Anxiety’ score en de ‘mean total HADS’-scores 
waren hoger in de chirurgisch behandelde groep in vergelijking met de bronchoscopische behandelde 
groep, hoewel de verschillen niet significant zijn (P = 0,121, P = 0,408 en P = 0,206, respectievelijk). 
Geen van de bronchoscopisch behandelde patiënten had spijt van hun keuze voor IBT, en ze zouden allen 
IBT als primaire behandeloptie adviseren. Negen van vijfendertig uiteindelijk chirurgisch behandelde 
patiënten (26%) betreurde IBT. Vierentwintig patiënten (69%) hebben persisterende postoperatieve 
klachten. De veronderstelde last van langdurige follow-up en daaruit voortkomende relatieve onzekerheid 
lijkt geen negatieve invloed op de kwaliteit van leven te hebben. (Uiteindelijke) Chirurgische resectie 
geeft weliswaar meer en directe zekerheid over behandelresultaat, maar kan leiden tot aanzienlijke en 
aanhoudende lichamelijke klachten en een negatieve invloed hebben op de, door patiënten ervaren 
kwaliteit van leven.  

4.  

De noodzaak voor langdurige follow-up na succesvolle initiële bronchoscopische behandeling (IBT) (in 
de vorm van herhaalde HRCTs en bronchoscopiëen) zou in vergelijking met directe chirurgische resectie 
(de gouden standaard) tot hogere kosten kunnen leiden. In dit hoofdstuk is een kostenanalyse verricht, 



waarin totale en per patiënt kosten voor bronchoscopisch versus chirurgisch behandelde patiëntcohorten 
binnen de IBT-strategie worden vergeleken. Bovendien, wordt een virtuele kostenvergelijking gemaakt 
van totale en per patiënt kosten voor de IBT-strategie versus onmiddellijke chirurgische behandeling, als 
IBT-strategie als gouden standaard in alle patiënten zou zijn toegepast.  

Totale en per patiënt kosten voor bronchoscopisch versus chirurgisch behandelde patiënten cohorten 
binnen de IBT-strategie waren € 506.161,17 en € 10.769,39, versus € 520.536,12 en € 8.395,74, 
respectievelijk. Totale en per patiënt kosten voor de IBT-strategie waren € 1.124.616,89 en € 10.317,59, 
terwijl onmiddellijke chirurgische behandeling bij presentatie respectievelijk € 1.101.618,94 en € 
10.106,60 zou kosten. Uit deze analyses blijkt dat IBT-strategie een kosteneffectief alternatief is voor 
directe chirurgische resectie en dat de noodzakelijke langdurige follow-up niet tot hogere kosten leidt in 
de IBT-groep in vergelijking met de chirurgische groep.  

5.  

Intra- versus extraluminale groeiwijze is van cruciaal belang om te bepalen of patiënten geschikt zijn voor 
bronchoscopische behandeling dan wel chirurgische resectie. In de IBT-strategie wordt tumor groeiwijze 
bepaald met behulp van HRCT-scans en bronchoscopische evaluatie. Een aantal immunohistochemische 
parameters (p53, Ki-67, Bax, bcl-2, PAI-2, ‘microvessel density’ (MVD) en ‘mean nuclear area’) zijn 
beoordeeld om intraluminale versus extraluminale groei te kunnen identificeren, en dus de mogelijkheid 
om een succesvolle IBT te kunnen voorspellen (uitgedrukt in intra- versus extraluminale groei). Er werd 
een significant verschil in Bax- expressie tussen intra- en extraluminale tumorgroei gevonden. In de 
extraluminale groep, waren vier van de twaalf typische carcinoïden Bax-negatief, terwijl in de 
intraluminale groep er geen Bax-negatieve carcinoïden waren (P = 0,02). De andere parameters lieten 
geen significante verschillen zien. De resultaten kunnen wijzen op een meer kwaadaardig gedrag – 
uitgedrukt in neiging tot extraluminale groei – in de casus met extraluminale tumorgroei. Vanuit een 
immunohistochemisch oogpunt, weliswaar gebaseerd op een beperkt aantal gevallen, lijkt voor patiënten 
met Bax-negatieve typisch carcinoïden, chirurgie en niet IBT de meest geschikte behandelkeuze te zijn.  

6.  

Het natuurlijke beloop van bronchus carcinoïden is nog steeds onduidelijk, met name het natuurlijke 
beloop na bronchoscopische behandeling. Het is niet bekend of er bepaalde weefselkarakteristieken 
voorspellend voor recidief zijn, noch of gevonden afwijkingen bij diagnose stabiel zijn in de loop van de 
tijd. In longitudinaal verzamelde carcinoïd preparaten is ‘array comparative genomic hybridisation’ 
(aCGH) uitgevoerd om het natuurlijke beloop en mogelijke prognostische markers voor recidief van ziekte 
na IBT te onderzoeken. Dit ter mogelijke optimalisatie van de follow-up strategie. In vier van de zeven 
recidieven, toonden aCGH analyses meer ‘gains’ en ‘losses’ dan op het moment van IBT. Er zijn echter 
geen duidelijke noch blijvende veranderingen in het moleculaire profiel gevonden tussen de primaire 
preparaten en die van lokaal recidieven of gemetastaseerde gevallen. Er werden ook geen verschillen 
gevonden in het moleculaire profiel tussen de initiële weefselpreparaten uit casus zonder recidief versus 
die met laat recidief of gemetastaseerde ziekte. Carcinoïd weefselpreparaten vertonen in de loop der tijd 
verhoogde chromosomale afwijkingen in vergelijking met aCGH analyses van de initieel verzamelde 
exemplaren. Echter, op het moment van de initiële presentatie, vertonen de bronchoscopisch verkregen 
carcinoïd weefsels geen voorspellende genetische veranderingen. Daarom is het onwaarschijnlijk dat 
aCGH kan worden gebruikt als een voorspeller voor recidiveren van ziekte bij patiënten met bronchus 
carcinoïden.  

 



7.  

De initiële bronchoscopische behandelingsstrategie (IBT) kan toegepast worden in elke patiënt die met 
een centraal gelegen bronchus carcinoïd gepresenteerd wordt. Als IBT mislukt - bij extraluminale ziekte 
of als de tumor zich buiten endoscopisch bereik bevindt -, wordt chirurgische resectie uitgevoerd. In 
sommige gevallen worden meerdere behandelpogingen verricht in een poging complete 
tumorverwijdering, met maximaal behoud van gezond longparenchym te bereiken. De mogelijke 
fibrotische effecten van endobronchiale behandeling in deze gevallen zijn geëvalueerd in een retrospectief 
beschrijvend onderzoek van histologische veranderingen in 48 pulmonale resecties die aanvankelijk 
endobronchiaal behandeld zijn. In 40 van de 48 patiënten werd centrale focale fibrose in het bronchiale 
slijmvlies gezien. De fibrotische veranderingen toonde een typisch, morfologisch litteken-achtig patroon, 
duidelijk verschillend van post-obstructieve veranderingen.  

Vertaald naar klinisch beloop, hebben de microscopisch waargenomen fibrotische veranderingen in geen 
van de patiënten een negatief effect gehad op het uiteindelijke behandelresultaat. Focaal en centraal 
gelegen endobronchiale fibrose is waarschijnlijk te wijten aan de endobronchiale behandeling en kan 
worden onderscheiden in het uiteindelijke chirurgische resectiepreparaat.  

8.  

In dit hoofdstuk worden de lange termijn resultaten van de initiële bronchoscopische 
behandelingsstrategie (IBT) bij patiënten met centraal gelegen bronchus carcinoïden gepresenteerd. Voor 
112 patiënten was de follow-up minimaal 5 jaar vanaf aanvang van de behandeling. De mediane follow-up 
was 112 maanden (range: 60-277). 83 patiënten (74%) hadden TC en 29 (26%) AC. IBT alleen was 
uiteindelijk curatief in 42% van de gevallen (47/112): 42 TC, 5 AC. Ziekte-specifieke mortaliteit 
(inclusief chirurgische mortaliteit) was 2,6% (3/112) bij patiënten met extraluminale carcinoïden (3 AC). 
IBT is te rechtvaardigen met een uitstekende lange termijn uitkomst. IBT maakte chirurgie overbodig in 
42% van de gevallen. IJsberg-fenomeen en kans op metastasering in deze groep van patiënten met 
bronchus carcinoïden zijn klinisch insignificant gebleken.  

9.  

In dit hoofdstuk wordt een ‘case report’, gepubliceerd door Katsenos et al, over lange termijn palliatie met 
behulp van bronchoscopische behandeling van een patiënt met recidiverend AC, becommentarieerd. Deze 
casus is een goed voorbeeld van het klinisch minder maligne tumor gedrag en de daaruit voortkomende 
mogelijkheid en rechtvaardiging van het benutten van de beste parenchym-sparende benadering in de 
behandeling van patiënten met centrale bronchus carcinoïden.  

10.  

Dit laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de lessen die zijn geleerd in dit proefschrift. Dogmatische 
kwesties worden, op basis van de in dit proefschrift gepresenteerde gegevens, ontkracht, of verder 
verzwakt. Echter, een groot aantal vragen blijft onbeantwoord en meer, en uitgebreidere studies zijn in de 
toekomst nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden.  

	


