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Chapter 10

SAMENVATTING
Van de patiënten met larynxcarcinoom ontwikkelt 20-40% een lokaal recidief, ondanks sterke
vooruitgang in behandelingsmodaliteiten (1-5). Voor de primaire behandeling van vergevorderde
larynxcarcinomen (voornamelijk T3) was de voorkeursbehandeling een laryngectomie. Inmiddels
is de voorkeursbehandeling (chemo)radiatie, met als doel het preserveren van functie en het
reserveren van chirurgie voor ‘salvage’ procedures. Met name door (chemo)radiatie geïnduceerde
veranderingen in normaal weefsel kan de detectie van een recidief carcinoom moeilijk zijn. Omdat
conventionele beeldvormingsmodaliteiten zoals CT (‘computed tomography’) en MRI (‘magnetic
resonance imaging’) een beperkte accuratesse hebben voor de detectie van een recidief
carcinoom na (chemo)radiotherapie, worden nieuwe diagnostische strategieën onderzocht.
De huidige klinische praktijk bestaat uit een directe laryngoscopie met biopten onder algehele
anesthesie, die invasief en duur is, en dat een sensitiviteit van slechts 45% bij een eerste scopie
heeft (6). Afhankelijk van het T-stadium zijn er gemiddeld 1,7 tot 4,9 directe laryngoscopieën
onder narcose per patiënt nodig om een recidief te detecteren in een periode van 6 maanden na
de eerste verdenking hierop. Eerdere studies lieten zien dat 18F-FDG-PET potentieel een grote
rol kan spelen bij detectie van een recidief larynxcarcinoom na radiotherapie. Door de hoge
negatief voorspellende waarde kan PET gebruikt worden om een recidief larynxcarcinoom uit te
sluiten (7,8).
Voor patiënten met een bewezen lokaal recidief na (chemo)radiatie is een salvage laryngectomie
met of zonder lymfklierdissectie de aangewezen behandeling, dit alhoewel het bekend is
dat salvage chirurgie een hoog complicatierisico kent met soms teleurstellende ziektevrije
overlevingspercentages ten opzichte van primaire chirurgie (respectievelijk: fistels 23-34% versus
14%, en 5-jaars ziektevrije overleving 48-54% versus 61%)(9-15). Chirurgen worden geconfronteerd
met de uitdaging om genoeg weefsel te verwijderen zodat de tumor radicaal verwijderd is
(aangezien laryngectomie vaak de laatste optie met curatieve mogelijkheden is), en tegelijkertijd
om zoveel mogelijk weefsel te sparen (aangezien uitgebreidere chirurgie geassocieerd is met een
hoger complicatierisico).
Doel van het beschreven onderzoek in dit proefschrift was om de waarde van 18F-FDG-PET bij
de detectie van een recidief larynxcarcinoom na (chemo)radiotherapie te onderzoeken en de
uitkomsten van salvage chirurgie voor recidief tumor vast te stellen.
Om de diagnostische fase van detectie van een lokaal recidief te optimaliseren, werd de rol van
18F-FDG-PET bij deze indicatie bestudeerd in Hoofdstukken 2-5.
Beoordeling van PET-resultaten wordt gekenmerkt door visuele interpretatie, dat onderhevig is
aan interobservervariatie. Een sterkere overeenstemming tussen de verschillende beoordelaars
geeft een meer betrouwbare generaliseerbaarheid van de resultaten en zegt daarmee iets over de
toepasbaarheid van PET in de dagelijkse praktijk. In Hoofdstuk 2 analyseerden we de resultaten
van 11 nucleair geneeskundigen (met ervaring in het beoordelen van PET-scans van het hoofdhalsgebied) werkzaam bij één van de 8 centra van de NWHHT (Nederlandse Werkgroep Hoofd
Hals Tumoren). Zij beoordeelden 30 18F-FDG-PET scans van patiënten verdacht van een recidief
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larynxcarcinoom na radiotherapie. Bij een beoordeling met een driepuntsschaal (positief, dubieus
en negatief) was de interobservervariatie in vergelijking tot de referentie (lokaal recidief binnen
6 maanden na PET) redelijk (κ = 0,55). De gegevens werden gereduceerd van een driepunts- naar
een tweepuntsschaal, en de test-accuratesse werd bepaald voor een sensitieve (d.w.z. ‘dubieus’
beschouwd als positief) en conservatieve (‘dubieus’ beschouwd als negatief) strategie. De
conservatieve strategie resulteerde in een betere accuratesse en interobserver-overeenkomst (ĸ
= 0,59 en 0,58) dan de sensitieve strategie (ĸ = 0,43 en 0,51). Omdat het missen van een recidief
zwaarder weegt dan het onnodig verrichten van een scopie onder narcose zal in de klinische
praktijk de sensitieve manier van beoordelen gebruikt worden. De gemiddelde sensitiviteit (van
observers) varieerde van 87% tot 97%, en de gemiddelde specificiteit van 81% tot 63%. Met
een prevalentie van 23% lokale recidieven was de negatief voorspellende waarde van PET 96%
tot 99%. Op basis van deze pilot studie concludeerden we dat 18F-FDG-PET een goede negatief
voorspellende waarde voor de detectie van een lokaal recidief larynxcarcinoom had en dat de
interobserver-overeenkomst bij de sensitieve strategie acceptabel was. PET leek dan ook goed
bruikbaar als eerste diagnostische stap, en zou het percentage onnodige invasieve diagnostische
onderzoeken kunnen reduceren.
Om deze hypothese te testen, werd een gerandomiseerde multicenter studie opgezet en
bediscussieerd in Hoofdstuk 3. De RELAPS studie (REcidief LArynx carcinoom PET Studie) werd
ontwikkeld om te bepalen of 18F-FDG-PET van waarde is bij de selectie van patiënten voor een
directe laryngoscopie onder narcose wanneer er verdenking is op een recidief larynxcarcinoom.
Honderdvijftig patiënten werden gerandomiseerd voor een directe laryngoscopie onder narcose
(conventionele strategie), of voor 18F-FDG-PET, alleen gevolgd door een directe laryngoscopie
onder narcose bij positieve of twijfelachtige bevindingen op PET (op PET-gebaseerde strategie).
Deze sensitieve beoordeling werd gebruikt omdat het missen van een recidief in de klinische
praktijk waarschijnlijk zwaarder weegt dan een onnodige directe laryngoscopie (geen recidief bij
directe laryngoscopie onder narcose of in de daarop volgende follow-up periode tot 6 maanden na
inclusie). Indien bij de laryngoscopie geen tumor werd gevonden, werd de laryngoscopie binnen
6 weken herhaald, tenzij de klachten of symptomen waren afgenomen. In de op PET-gebaseerde
strategie kregen patiënten met een negatieve PET geen aanvullende onderzoeken in de eerste 3
maanden, tenzij er progressie van symptomen was. De beoogde gezondheidswinst bestaat uit
een afname van het aantal te vermijden (onnodige) directe laryngoscopieën onder narcose en de
consequenties hiervan.
In Hoofdstuk 4 werden de resultaten van de RELAPS studie gepresenteerd. Vijfenveertig patiënten
(30%) hadden histopathologisch bewezen lokale ziekte binnen 6 maanden follow-up. De indicatie
voor een directe laryngoscopie was onnodig in 53 van de 74 patiënten (72%) in de conventionele
strategie, vergeleken met 22 van de 76 patiënten (29%) in de op PET-gebaseerde strategie. Dit
verschil kan worden geïnterpreteerd als 2,3 patiënten die met PET onderzocht moeten worden
om 1 onnodige indicatie voor directe laryngoscopie onder narcose te vermijden. Dertig PET scans
waren juist-negatief en 1 was fout-negatief. De veiligheid van de op PET-gebaseerde strategie werd
bevestigd; we vonden geen nadelige effecten op de operabiliteit van het recidief of op de chirurgische
marges van de salvage laryngectomie in de op PET-gebaseerde groep. In subgroepanalyses waren
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de aantallen onnodige indicaties voor een directe laryngoscopie niet significant verschillend voor
de patiënten gescand met PET versus PET/CT; dit zou een gevolg kunnen zijn van de kleine omvang
van de groepen. Bij een referentieperiode van 12 maanden follow-up in plaats van 6 maanden
zijn de resultaten sterk vergelijkbaar. Deze studie laat zien dat het bij patiënten met een mogelijk
recidief larynxcarcinoom na radiotherapie veilig is om alleen een directe laryngoscopie onder
narcose te verrichten bij patiënten met positieve PET bevindingen, waarmee het aantal onnodige
procedures kan worden verminderd met meer dan 50%.
In een kosteneffectiviteitstudie, beschreven in Hoofdstuk 5, werden de potentiële
gezondheidsvoordelen en consequenties qua kosten onderzocht van het introduceren van
18F-FDG PET bij de diagnostische work-up van patiënten verdacht van recidief larynxcarcinoom
na radiotherapie. De gemiddelde totale kosten per patiënt bij een follow-up periode van 6 en 12
maanden werden vergeleken tussen de twee diagnostische strategieën van de RELAPS studie. Een
microkosten methode werd gebruikt, gebaseerd op een gedetailleerde inventarisatie en meting
van alle gebruikte middelen. Incremental cost-effectiveness ratios (ICER’s) werden berekend. De
diagnostische, behandeling en follow-up fases werden apart geanalyseerd in subgroep analyses.
Na 6 maanden follow-up waren de gemiddelde kosten per patiënt in de conventionele strategie
11.784 euro, vergeleken met 11.302 euro in de op PET-gebaseerde strategie, resulterend in
een kostenbesparing van 482 euro per patiënt in de op PET-gebaseerde groep. De resultaten
van dezelfde analyses bij een 12 maanden follow-up periode waren vergelijkbaar, met een
totale kostenbesparing van 1105 euro per patiënt in de op PET-gebaseerde groep. ICERs waren
dominant ten gunste van de PET arm, en de sensitiviteitsanalyse bevestigde de robuustheid van
de resultaten. Concluderend is de introductie van 18F-FDG-PET in de diagnostische work-up bij
verdenking op een recidief larynxcarcinoom na radiotherapie veelbelovend vanuit zowel klinisch
als economisch perspectief.
Het tweede deel van dit onderzoek richt zich op de behandeling van patiënten met recidief
larynx carcinoom na eerdere radiotherapie. Patiënten met bewezen lokaal tumorrecidief
na (chemo)radiotherapie komen zoveel mogelijk in aanmerking voor zogenaamde ‘salvage’
chirurgie, meestal betreft dit een totale laryngectomie met uni- of bilaterale lymfklierdissectie.
De overlevingspercentages na salvage chirurgie kunnen echter teleurstellend zijn, en de operaties
zijn uitgebreid met een aanzienlijk risico op complicaties. Duidelijke indicaties voor de selectie van
patiënten voor salvage chirurgie zijn nodig om alleen patiënten met redelijke overlevingskansen
te opereren en om patiënten met irresectabele ziekte te excluderen. Hetzelfde geldt voor de
uitgebreidheid van de operatie. Er dient geen onnodig uitgebreide operatie te worden uitgevoerd,
en de overlevingskans moet niet in gevaar gebracht worden. Tot nu toe betreft beschreven
onderzoek naar salvage laryngectomie veelal relatief inhomogene patiëntpopulaties.
Om de recidiefpatronen van met chemoradiotherapie behandelde larynx- en hypofarynxcarcinomen
te bestuderen, werd de follow-up van 136 patiënten retrospectief geanalyseerd in Hoofdstuk 6.
Zestig patiënten hadden locoregionaal recidief, waarvan 22 salvage chirurgie ondergingen (15
totale laryngectomieën met uni- of bilaterale lymfklierdissectie en 7 lymfklierdissecties zonder
laryngectomie). Factoren die significant geassocieerd waren met het in aanmerking komen voor
salvage chirurgie versus geen chirurgie voor recidief waren a) leeftijd onder 59 jaar (gemiddelde
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leeftijd van totale patiënten groep) en b) larynx- versus hypofarynxcarcinoom. Het postoperatieve
complicatiepercentage na salvage chirurgie was 68%, met fistels in 23% van de patiënten. Meer
wondgenezingsproblemen traden op bij patiënten met excessief alcohol gebruik. De vijf-jaars
ziekte specifieke overleving was 35%. De vijf-jaars overleving van patiënten zonder recidief tumor
was 70%.
In Hoofdstuk 7 evalueerden wij de uitkomsten van salvage totale laryngectomie bij 120
patiënten met recidief larynxcarcinoom na eerdere (chemo)radiotherapie. Deze studie toonde
symptomatische ziekte in slechts 66% van de patiënten, met een mediaan detectie-interval
van 9 maanden tussen behandeling en detectie van recidief tumor. Vijfentachtig procent van
de tumoren werd gevonden bij een reguliere controle-afspraak. De 5-jaars ziekte specifieke
overleving was 58%, met positieve snijranden als enige significante voorspeller voor een slechtere
overleving. Het complicatie percentage was 56%. Er werden geen significante voorspellers van
complicaties gevonden. Goede functionele uitkomsten met een functionele stemprothese in
87% en volledig oraal dieet in 84% van de patiënten werden geconstateerd. Lymfkliermetastasen
werden in 31% van de patiënten aangetroffen, met contralaterale metastasen in 7% van de initiële
T1-2N0 tumoren. Het lage percentage symptomatische ziekte en het hoge percentage tumornegatieve lymfklierdissecties onderschrijven dat betrouwbare diagnostische technieken nodig
zijn. In deze geselecteerde groep resulteerde salvage laryngectomie in goede oncologische en
functionele resultaten.
Omdat het detecteren van lymfkliermetastasen in de hals na eerdere radiotherapie moeilijk
blijft, vormt daarmee ook de behandeling van de hals bij patiënten met een lokaal recidief een
dilemma, net als de uitgebreidheid van de eventuele halsklierdissectie. Alhoewel eerdere studies
de aanwezigheid van paratracheale lymfkliermetastasen (level VI) hebben geïdentificeerd als een
significante prognostische factor voor een slechtere overleving, zijn geen duidelijke indicaties voor
het verrichten van een paratracheale lymfklierdissectie gedefinieerd. In Hoofdstuk 8 werden 191
patiënten met een laryngectomie na (chemo)radiotherapie en bilaterale (n=47), unilaterale (n=52)
of geen (n=92) paratracheale lymfklierdissectie (PTLKD) geëvalueerd. Drie van de vier patiënten
met paratracheale metastasen had een glottisch larynxcarcinoom, allen met subglottische
uitbreiding. Dit bevestigt de bevinding van eerdere studies dat subglottische uitbreiding een risico
factor voor de aanwezigheid van paratracheale lymfkliermetastasen is. In 1 patiënt (2%) betrof
het een contralaterale metastase. Bilaterale PTLKD was geassocieerd met significant meer fistels
dan unilaterale PTLKD (40% versus 22%), indicerend dat een strenge selectie voor het verrichten
van een contralaterale PTLKD noodzakelijk is. Behoudens subglottische extensie als reeds
bekende risicofactor werden geen andere selecterende factoren gevonden. De meerderheid van
de positieve paratracheale lymfklieren zijn kleiner dan 1 cm en lijken negatief bij preoperatieve
diagnostische screening.
Deze studies naar salvage chirurgie onderschrijven de behoefte aan beter beeldvormend onderzoek,
met name om het aantal positieve chirurgische snijvlakken te verminderen, lymfkliermetastasen
te identificeren en om asymptomische recidieven te detecteren.
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DISCUSSIE
In dit proefschrift is bewijs aangeleverd voor verbetering van het diagnostische pad bij de detectie
van een lokaal recidief larynxcarcinoom na eerdere radiotherapie. 18F-FDG-PET kan in de dagelijkse
praktijk betrouwbaar, veilig en kosteneffectief worden gebruikt om patiënten verdacht van recidief
larynxcarcinoom te selecteren voor directe laryngoscopie onder narcose.
Het belangrijkste voordeel van deze strategie is dat PET minder invasief is, zonder narcose
en biopsie. Het vermindert tevens het gebruik van schaarse middelen, zoals opname- en
operatiefaciliteiten, en PET biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd het gehele lichaam te scannen
op regionale en afstandsmetastasen.
Door de stijgende medische kosten in onze huidige maatschappij ligt er meer nadruk op verlaging
van de kosten. Een ander aspect is het gebruik van schaarse middelen en dure faciliteiten.
Faciliteiten moeten zo efficiënt mogelijk worden gebruikt.
Onderzoek kan inzicht geven in hoe deze faciliteiten het best ingezet kunnen worden om de
kwaliteit van zorg te optimaliseren. Als onderdeel van de maatschappij georiënteerde benadering
in Nederland, gaat de tunnel van Dunning uit van 4 criteria. Zorg moet noodzakelijk zijn, effectief,
efficiënt, en kan niet aan de individuele verantwoordelijkheid worden overgelaten. Alle zorg
moet door een tunnel met vier zeven. In de eerste zeef blijft onnodige zorg achter, vanuit een
maatschappij georiënteerde benadering gezien. De tweede zeef selecteert op effectiviteit,
en laat alleen zorg door die bewezen en gedocumenteerd effectief is. De derde zeef selecteert
op efficiëntie, wat gemeten kan worden door de resultaten van kosten-effectiviteitsanalyses
te gebruiken. De vierde zeef houdt zorg achter die overgelaten kan worden aan de individuele
verantwoordelijkheid. Alle zorg die achterblijft in een van de vier zeven wordt gezien als nietrelevante zorg, in tegenstelling tot de zorg die door de tunnel vloeit en daarmee wordt gezien als
relevante zorg en bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van zorg.
Een gerandomiseerde multicenter trial is het meest gebruikte studie design, want hierin kunnen
zowel de effectiviteit als de efficiëntie van verschillende strategieën worden vergeleken in het
kader van effecten en kosten. De power van de studie moet vooraf bepaald worden.
De effectiviteit van een diagnostische test kan lastig te bepalen zijn. Bij het vergelijken van een
interventie ten opzichte van de referentie, wordt de interventie als kosteneffectief gezien wanneer
de kosten hiervan lager zijn. Er kan ook beargumenteerd worden dat er een bepaald percentage
van kostenvermindering voorwaarde is voor een significante effectiviteit.
Een gerandomiseerde trial heeft meestal een afkappunt voor de follow-up. Idealiter zou in een
kosteneffectiviteitsanalyse het effect ook gemeten worden met een lange termijn follow-up vanuit
een levenslang perspectief. In kosteneffectiviteitsanalyses worden modeling technieken gebruikt
om de effecten te extrapoleren naar een langere periode. De meest gebruikte uitkomstmaat is de
quality adjusted life year (QALY). QALY’s bieden de mogelijkheid om resultaten te vergelijken met
andere interventies en ziektes.
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De toegevoegde waarde van 18F-FDG PET is gebaseerd op de zeer goede negatief voorspellende
waarde. Een voorwaarde voor een strategie met PET als eerste diagnostische middel is een
hoge sensitiviteit, aangezien recidief tumor niet gemist mag worden. In de RELAPS studie werd
een negatief voorspellende waarde van 97%, een sensitiviteit van 96% en een prevalentie van
lokaal recidief van 30% gevonden. In eerdere studies werd een sensitiviteit van ongeveer 90%
gerapporteerd en een negatief voorspellende waarde van 80-100% (16-22), en een recidief
prevalentie van 25-50% beschreven voor T2-T4 larynxcarcinoom na radiotherapie (7,23-26).
De prevalentie van lokaal recidief in onze studie (30%) is dus vergelijkbaar met de literatuur.
Dit suggereert dat de resultaten van de RELAPS studie representatief zijn voor gebruik in de
klinische praktijk.
Een beperking van de RELAPS studie is de lange periode tussen aanvang en einde van de
studie. De technologische innovatie is voortgeschreden. De voorspelde residuele inefficiëntie
na implementatie van 18F-FDG PET is gerelateerd aan het gebrek aan specificiteit van 18F-FDG
PET. Deze inefficiëntie was 29% in de RELAPS studie. Synchroon verkregen beelden bieden de
mogelijkheid tot een directe correlatie tussen FDG opname en anatomische structuren, waarmee
de fout-positieve resultaten gereduceerd en de specificiteit verbeterd zouden kunnen worden.
Helaas liet een meta-regressie analyse in een grote meta-analyse geen significant verschil in
accuratesse zien tussen PET en geïntegreerde PET/CT bij de detectie van recidief hoofd-halskanker
na radiotherapie (27). Ook in onze studie werd geen significant verschil gevonden.
Vroege detectie is essentieel, aangezien recidief ziekte vaak samen gaat met afstandsmetastasen.
In een derde van de patiënten is het lokale recidief asymptomatisch, wat pleit voor reguliere
controles met name in het eerste jaar. Het mediane interval tussen radiotherapie en detectie van
recidief larynxcarcinoom was 9 maanden in onze studies, wat vergelijkbaar is met het interval
gerapporteerd door anderen (28). Een follow-up schema met korte intervallen tussen de controles
zou overwogen kunnen worden, hoewel een excessief hoog aantal routine controle bezoeken zou
moeten plaatsvinden om het detectie percentage van asymptomatische recidieven te verbeteren.
PET/CT zou patiënten kunnen stratificeren voor de intensiteit van de follow-up, met een afname
van de follow-up frequentie voor patiënten met complete (metabolische) respons op PET/CT
na behandeling (29,30). De Europese laryngologische vereniging ELS (European Laryngological
Society) adviseert een follow-up periode tussen 4 en 8 weken in de eerste 2 jaar, en van 3 tot 6
maanden daarna (31).
Een beter inzicht in recidief patronen en een betere inschatting van het individuele risico zou
mogelijk ook de vroege detectie kunnen verbeteren, waarmee salvage chirurgie vroeger kan plaats
vinden. Recidiefpatronen kunnen een leidraad vormen tijdens poliklinische controle ten aanzien
van het interval waarin het recidief zich manifesteert, presentatie van symptomen, lichamelijk
onderzoek en imaging. Risico-inschatting behelst een gepersonaliseerd beleid wat gebaseerd is
op de karakteristieken van een individuele tumor en de patiënt. Dit biedt de mogelijkheid om
specifieker dan alleen gebaseerd op het TNM-stadium en lokalisatie van de tumor, te voorspellen
wat de individuele kansen zijn voor respons op behandeling, recidief en overleving.
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‘Narrow-band imaging’ (NBI) is een andere techniek die van waarde lijkt bij de vroege detectie van
lokale ziekte na (chemo)radiotherapie (32-35). Deze techniek is gebaseerd op licht met gefilterde
golflengtes van 415 (blauw licht) en 540 nm (groen licht), corresponderend met de pieken van
hemoglobine, waarmee het capillaire netwerk wordt uitgelicht, en diepere lagen, waarmee
submucosale vaten worden uitgelicht. Door het patroon van nieuwvorming van vaten worden
oppervlakkige carcinomen beter geïdentificeerd.
Niet alleen de aanwezigheid van recidief tumor is lastig te diagnosticeren in bestraald weefsel,
ook het bepalen van de uitbreiding van tumor, waarmee tijdens salvage chirurgie macroscopisch
complete verwijdering bereikt kan worden, is moeilijk. Nieuwe intra-operatieve visualisatie
technieken die gebruik maken van ‘near-infrared’ (NIR) fluorescentie optische beeldvorming
worden ontwikkeld om beter onderscheid tussen gezond en kanker weefsel te kunnen maken (36338). NBI is succesvol gebruikt om tijdens een transorale laser resectie van kleine larynxtumoren
een betere afgrenzing van het oppervlakkige deel van de tumor te visualiseren (39).
In het geval van een bewezen locoregionaal recidief, is salvage chirurgie een optie voor een
geselecteerde groep patiënten. Jongere patiënten met larynx- in plaats van hypofarynxcarcinoom
zijn vaker kandidaat voor salvage chirurgie, waarschijnlijk omdat zij minder comorbiditeit
hebben en daardoor beter in staat zijn om chirurgie te ondergaan. Salvage laryngectomie met
halsklierdissectie biedt goede oncologische en functionele uitkomsten in een geselecteerde groep
patiënten. Na radiotherapie en chemoradiotherapie waren de 5-jaars lokale controle percentages
respectievelijk 70% en 58%, en de 5-jaars overlevingspercentages respectievelijk 50% en 27%. Dit
is in lijn met de 5-jaars locoregionale controle van 70% en 5-jaars overleving van 31-57% zoals
gerapporteerd in andere studies (13,40,41). Deze resultaten zijn echter matig vergelijkbaar door
een gebrek aan homogeniteit (lokaal versus locoregionaal recidief, verschillen in primaire en
salvage behandeling). Naast de status van de chirurgische marges van de resectieranden werd
geen onafhankelijke voorspeller van overleving gevonden. Ondanks de zorgvuldige selectie van
patiënten voor salvage laryngectomie was de incidentie van positieve chirurgische snijvlakken nog
10%, wat ook in lijn is met eerdere studies (40,42-45).
Van salvage chirurgie na radiotherapie is bekend dat het resulteert in een hoger complicatiepercentage dan primaire chirurgie, met complicatie-percentages tot 77% (12,14,15,46-48). De
combinatie met chemotherapie verhoogt het complicatierisico verder (15). Wij vonden een
complicatie-percentage van 56% na radiotherapie en van 73% na chemoradiotherapie, met
fistels in respectievelijk 30% en 23% van de patiënten. Andere risicofactoren die geassocieerd
zijn met het ontstaan van fistels zijn: tumor sublokalisatie, T-stadium, postoperatief hemoglobine
gehalte <12,5 g/L en positieve chirurgische snijvlakken (49). Het gebruik van een pectoralis major
lap als beschermende laag tussen mucosa en huid zou het risico op fistels kunnen reduceren
(15,50). In ons onderzoek bij een sterk geselecteerde groep patiënten met een verhoogd risico
op fistels kon dit niet bevestigd worden. Naast het gebruik van de pectoralis major lap, zijn er
andere factoren die het risico op fistels zouden kunnen beïnvloeden, zoals de sluitingstechniek
van de chirurgische wond, de start van orale voeding, het gebruik van een speekselstent en het
gebruik van antibiotica (15,51). Een speekselstent wordt gebruikt in sommige klinieken voor
circumferentiële fasciocutane reconstructies om het ontstaan van late stricturen te verminderen
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en het percentage fistels te reduceren (52). Er zijn geen nationale of internationale richtlijnen
met betrekking tot deze factoren. Onderzoek naar het optimale peri-operatieve protocol, specifiek
voor salvage laryngectomie, is nodig.
Niet alleen een lokaal recidief maar ook (recidief) lymfkliermetastasen kunnen moeilijk te
detecteren zijn. Omdat sommige lymfkliermetastasen niet gedetecteerd worden is het behandelen
van de hals, zelfs als de hals klinisch gestadiëerd is als tumor-negatief, een veelgebruikte strategie.
Deze strategie voorkomt dat ziekte in de hals vergevorderd is op het moment dat occulte
(verborgen) metastasen klinisch zichtbaar worden of laat in de follow-up gedetecteerd worden.
Hierdoor ondergaan sommige patiënten achteraf een onnodige behandeling. In het geval van een
halsklierdissectie behelst dit een chirurgische procedure de gepaard kan gaan met morbiditeit,
waaronder schouderfunctieklachten en cosmetische bezwaren. De alternatieve benadering van
´watchful waiting´ behelst het nauwkeurig controleren van de hals, met het risico op een verlate
behandeling in sommige patiënten.
Als patiënten bewezen residuele ziekte in de hals hebben na (chemo)radiatie is het duidelijk
dat er een halsklierdissectie moet worden verricht. Alhoewel bij een persisterende zwelling in
de hals het onderscheid tussen residuele lymfkliermetastasen en weefselveranderingen als
gevolg van de chemoradiatie lastig te maken is in veel gevallen, omdat induratie en fibrose na de
behandeling een accurate beoordeling bemoeilijken. Deze problemen bij de evaluatie van de hals
na chemoradiatie resulteren in minder effectieve salvage halsklierdissecties, en late recidieven in
de hals zijn zelden chirurgisch curatief te behandelen (53). Omdat een betrouwbare beoordeling
van de pathologische status na chemoradiatie moeilijk bleek, werden geplande lymfklierdissecties
verricht na in opzet curatieve (chemo)radiatie (54,55).
Terwijl eerder onderzoek suggereert dat geen halsklierdissectie behoeft te worden verricht bij
een subgroep van patiënten gebaseerd op de voorspelling van recidief patronen (56), vonden
wij zelfs bij patiënten met kleine tumoren zowel ipsi- als contralaterale metastasen in de hals,
wat in lijn is met de bevindingen van Farrag et al (55). Betrouwbare diagnostische technieken
om regionale ziekte uit te sluiten zijn nodig om onnodige (contralaterale) halsklierdissecties en
onnodig uitgebreide halsklierdissecties te voorkomen. Dit zou kunnen leiden tot meer selectieve
halsklierdissecties om het complicatierisico te verminderen en om de lymfatische barrière in geval
van recidief of tweede primaire tumor te behouden. In onze retrospectieve studies ondergingen
niet alle patiënten een even uitgebreide halsklierdissectie. Daarom was het niet mogelijk om
een algoritme te ontwikkelen om te bepalen welke patiënt een selectieve halsklierdissectie zou
moeten ondergaan.
PET zou ook kunnen helpen bij de beslissing om wel of geen halsklierdissectie te verrichten.
18F-FDG PET is bij de detectie van occulte cervicale lymfkliermetastasen in de klinische N0 hals niet
betrouwbaar genoeg om een electieve halsklierdissectie te vermijden (57,58). Dit kan theoretisch
verwacht worden gezien de beperkte resolutie van de huidige PET scanners. Desondanks
kan 18F-FDG PET belangrijke informatie verschaffen over de betrokkenheid van lymfklieren.
Volgens een meta-analyse naar de diagnostische waarde van 18-F FDG PET na behandeling van
hoofdhals-kanker heeft PET ook een hoge negatief voorspellende waarde (94%) bij detectie van
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lymfkliermetastasen (21,22,27).Een recente gerandomiseerde studie onderzocht het verschil
tussen PET-CT geleide follow-up (verricht 12 weken na chemoradiotherapie, met halsklierdissectie
bij patiënten met incomplete of onduidelijke respons op PET-CT) en geplande halsklierdissectie bij
patiënten met N2 of N3 gestadiëerde ziekte. De overleving was gelijk in beide studie-armen, maar
de PET-CT geleide follow-up resulteerde in minder operaties en was meer kosten-effectief (59).
Bilaterale paratracheale lymfeklierdissecties zijn in het bijzonder geassocieerd met een
verhoogd risico op fistels. De relatief zeldzame paratracheale lymfkliermetastasen worden met
name gevonden bij patiënten met een primair glottisch larynxcarcinoom met subglottische
uitbreiding. Subglottische uitbreiding was in andere studies ook geïdentificeerd als risicofactor
voor paratracheale lymfekliermetastasen, evenals een maximale axiale diameter van ≥5 mm
van de paratracheale klieren op CT of MRI, en een klinisch positieve status van de lymfeklieren
in de rest van de hals (60). Indien minstens één van deze risicofactoren aanwezig was, werd
een hoge sensitiviteit (90% voor CT en 100% voor MRI) en een lage specificiteit (19% voor CT
en 32% voor MRI) gevonden. De in de literatuur gerapporteerde incidentie van paratracheale
lymfkliermetastasen in patiënten die een laryngectomie ondergaan is hoger (9-20%) dan in onze
studie, maar dit was met name onderzocht in onbehandelde patiënten in tegenstelling tot onze
patiënten met recidief na eerdere radiotherapie (61-65). In 27% van de onbehandelde patiënten
met larynxcarcinoom met subglottische uitbreiding werden paratracheale lymfkliermetastasen
gevonden (66). Een nadeel van onze studie is het retrospectieve karakter waardoor verschillende
chirurgen met verschillende chirurgische technieken verschillend kunnen zijn geweest in de
uitgebreidheid van de paratracheale lymfeklierdissectie. Een andere beperking is het kleine aantal
paratracheale lymfkliermetastasen.
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TOEKOMSTPERSPECTIEVEN
Nu de waarde van 18F-FDG-PET als eerste aanvullend diagnostisch onderzoek bij verdenking
op een lokaal recidief larynxcarcinoom na radiotherapie is aangetoond, dienen richtlijnen en
protocollen te worden aangepast (67).
In het gepresenteerde onderzoek werd met name PET, en soms PET/CT, gebruikt. RELAPS toonde
geen significant verschil in accuratesse aan tussen PET en PET/CT, wat suggereert dat data van PET
zonder CT representatief zijn voor het huidige PET/CT tijdperk. In de toekomst zal beeldfusie van
PET in combinatie met MRI mogelijk resulteren in een verdere verbetering van de diagnostische
accuratesse. De combinatie van PET/MRI zal hopelijk het aantal fout-positieve PET scans vroeg na
radiotherapie als gevolg van non-specifieke tracer opname door inflammatie doen verminderen
(68,69). Een ander voordeel van MRI is de verwachte toegevoegde waarde ten opzichte van CT in
bepaalde specifieke situaties, waaronder perineurale groei van tumoren en infiltratie in belangrijke
anatomische structuren, zoals de prevertebrale fascie en grote bloedvaten (70). Daarnaast kan
18F-FDG opname worden gecorreleerd aan functionele informatie, verkregen met nieuwe MRI
technieken (69).
18F-FDG is een op glucose gebaseerde tracer, bekend om zijn sensitiviteit voor zowel tumor als
inflammatie. Andere tracers, meer specifiek voor tumor, kunnen de accuratesse van PET mogelijk
ook verbeteren. 18F-gelabelde fluoro-3-deoxy-3-L-fluorothymidine (18F-FLT) is gerelateerd aan
cellulaire proliferatie. De opname van 18F-FLT neemt sneller af na start van therapie, vergeleken
met 18F-FDG (71). Verhoogd aminozuur-metabolisme is een andere bekende eigenschap van
tumoren. Vergeleken met het glucosederivaat 18F-FDG is de opname van aminozuren lager in
macrofagen en andere inflammatoire cellen, wat theoretisch zou moeten resulteren in een
hogere specificiteit (71).
Niet alleen de indicaties, maar ook de techniek van MRI is geëvolueerd. Diffusie-gewogen MRI
(DW-MRI) is een veelbelovende techniek voor vroege en late follow-up na (chemo)radiotherapie
en voor de detectie van een recidief carcinoom (69,72-74). Na (chemo)radiotherapie kunnen
restafwijkingen en afwijkingen als gevolg van de behandeling worden gevonden. Met de huidige
conventionele morfologische MRI technieken worden problemen ervaren in het onderscheiden
van benigne veranderingen na behandeling en kanker-residu. Kwalitatieve DW-MRI analyse na
behandeling wordt uitgevoerd door visuele beoordeling van de signaal intensiteit op de diffusie
gewogen beelden.
De verhoogde cellulaire densiteit in tumorweefsel resulteert in een reductie van diffusie van
watermoleculen waardoor de ADC (‘apparent diffusion coefficient’) laag is op plaatsen waar
tumorweefsel aanwezig is. Tegengesteld resulteert inflammatie in een verhoogde diffusie van
watermoleculen, met een hoge ADC-waarde. Zowel kwalitatieve (visuele) als kwantitatieve
analyses kunnen helpen bij het onderscheiden van kanker-residu en benigne veranderingen na
behandeling (74,75). DW-MRI heeft bewezen specifieker te zijn dan MRI zonder diffusie bij na
radiotherapie morfologisch verstoorde weefsels (75-78). DW-MRI lijkt ook al vroeg na de start
van radiotherapie bruikbaar te zijn (77,79). Het is nog onduidelijk of DW-MRI als onderdeel van
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PET/MRI een toegevoegde waarde heeft (80). Bij respons evaluatie na chemoradiotherapie voor
vergevorderde lymfekliermetastasering van hoofdhals-kanker lijkt DW-MRI de accuratesse van
18F-FDG-PET-CT te verbeteren (81).
Een tweede veelbelovende MRI techniek bij hoofdhals-kanker is de dynamische MRI met contrast
(DCE-MRI, MRI perfusie) (82). De bloeddoorstroming door de tumor kan in beeld gebracht worden
en kwantitatief uitgedrukt worden met dynamische MRI. Weinig perfusie (en hypoxie) in de tumor
lijkt een marker voor een slechte respons op therapie en een slechte prognose (82-84). Hoewel
DCE-MRI met name wordt onderzocht als prognostisch middel om respons na radiotherapie te
voorspellen, zou het ook gebruikt kunnen worden om respons tijdens behandeling te kunnen
monitoren (85-87). PET/MRI met contrast zou superieur kunnen zijn aan PET/CT met contrast
om onduidelijke 18F-FDG opname, mogelijk gerelateerd aan tumorrecidief, te specificeren (88).
In de toekomst kunnen amide proton transfer gewogen T3 imaging (APTwMRI) en proton MRI
spectroscopie mogelijk een rol spelen (69,89).
Gedurende de behandeling veranderen de karakteristieken van de hypoxische subvolumes. Het
is aangetoond dat met MRI perfusie technieken de verandering van tumor vascularisatie tijdens
anti-angiogenetische therapie kan worden aangetoond (90,91). Op deze manier kunnen patiënten
met een hoog risico op residuele ziekte geïdentificeerd worden en kunnen voor een strikte followup en een vroege evaluatie afgesproken worden. Dit draagt bij aan de totstandkoming van de
optimale individuele therapie.
Met diverse PET-tracers, waaronder 18-FAZA, kan hypoxie in de tumor in beeld gebracht worden.
Voor onderzoek naar hypoxie met PET/MRI lijkt de combinatie van MRI perfusie met 18F-FAZA
PET veelbelovend (92). Een andere interessante tracer is (62)Cu-ATSM ((62)-Cu-diacetyl-bis (N4)methylsemithiocarbazone) (93,94). MRI en PET kunnen gebruikt worden om dezelfde fysiologische
parameter te monitoren voor cross-validatie of om verschillende stadia van metabolische activiteit
te monitoren.
In de RELAPS studie was het minimum interval tussen radiotherapie en PET 2 maanden. Radiatie
geïnduceerde inflammatie kan leiden tot fout-positieve bevindingen met 18F-FDG PET in de
vroege follow-up periode na radiotherapie, maar eerdere studies lieten geen voordeel zien in
het wachten met PET tot een periode langer dan 8 weken (9). Met de huidige kwaliteit van PET,
met name gecombineerd met CT of MRI, is de accuratesse bij een interval korter dan 2 maanden
mogelijk ook voldoende (96). Nieuwe studies zullen opgezet moeten worden om de accuratesse
van PET als functie van de tijd na radiotherapie te onderzoeken. Des te eerder een recidief is
ontdekt, des te beter de overlevingskansen zijn.
De behandeling van gevorderd larynxkanker is nu op een punt dat de huidige standaard
behandeling, gecombineerde chemotherapie en radiotherapie met bij recidief tumor salvage
chirurgie achter de hand herbeoordeeld dient te worden. De overlevingspercentages van
patiënten met larynxkanker nemen af de laatste twee decennia, in plaats van toe (97,98).
Gedurende dezelfde periode is een toename van de niet-chirurgische behandeling bij larynx
kanker gesignaleerd (99). Primaire behandeling van T3N0M0 larynxkanker (alle sublokalisaties)
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met chemoradiotherapie of radiotherapie alleen resulteerde in een slechtere 5-jaars overleving
vergeleken met een operatie met of zonder radiotherapie. Daarentegen werden vergelijkbare
overlevingspercentages gevonden voor patiënten met T3N0M0 glottisch larynx carcinoom
die primair werden behandeld met chemoradiotherapie versus operatie met radiotherapie
(98,100). De optimale behandeling van patiënten met T4 larynx kanker blijft controversieel.
Sommige studies tonen een verminderde overleving voor patiënten die primair behandeld zijn
met (chemo)radiatie vergeleken met laryngectomie (101-103), terwijl anderen een vergelijkbare
overleving beschrijven (100). De afgenomen overlevingspercentages kunnen gerelateerd zijn
aan veranderingen in managementpatronen, waarvan de meest ingrijpende de toename van
chemoradiotherapie en de afname van chirurgische behandeling als primaire behandeling is. Het
kan ook een onterechte afdwaling van ´de standaard behandeling´ weergeven (101). Gebaseerd
op de laatste data lijkt er genoeg bewijs te zijn om voor T4 vergevorderd larynx kanker een totale
laryngectomie te overwegen, aangezien in de meeste studies de overlevingskansen beter lijken
dan met chemoradiotherapie (104). Patiënten moeten waarschijnlijk beter geselecteerd worden
voor de beste behandelingsmodaliteit. Een geïndividualiseerde benadering is voor de primaire
behandeling belangrijk. Niet alleen de uitbreiding van de tumor en de functionaliteit van de larynx
voorafgaand aan behandeling zijn belangrijke criteria voor therapie keuze, maar ook de verwachte
draagbaarheid van de behandeling op basis van de ´performance status´ en comorbiditeit, met
name cardiopulmonaire chronische ziekte (101). Bij inventarisatie van factoren die de beslissingen
van patiënten rondom (een gevorderde vorm van) larynx kanker beïnvloeden, bleek de kwaliteit
van na de behandeling belangrijker dan de behandelingsmodaliteit zelf (105). Een andere factor
om te betrekken bij de selectie van de behandeling is de ziekenhuisstructuur en medische
voorzieningen voor een chemoradiatie behandeling (104). Alle voorzieningen noodzakelijk voor
het uitvoeren van de behandeling, de follow-up en salvage chirurgie moeten beschikbaar zijn met
een hoog kwaliteitsniveau en optimale samenwerking van de verschillende disciplines.
Er is behoefte aan een betere identificatie van patiënten die niet zullen reageren op therapie. Bij
PET is er toenemend interesse voor volumetrische parameters van metabolisme zoals Metabolisch
Tumor Volume (MTV) en Totale Laesie Glycolyse (TLG) als prognostische predictoren voor uitkomst,
alhoewel er nog geen afkapwaarde is vastgesteld (106,107).
Met zowel PET als (DW- of DCE-)MRI lijkt het mogelijk om in de vroege fase van niet-chirurgische
behandeling te voorspellen welke patiënten niet zullen reageren op therapie (77,79,87,108-115).
Functionele beeldvormende modaliteiten zijn potentieel complementair en moeten daarom
als combinatie worden onderzocht bij het ondersteunen van strategieën om behandelingen
tussentijds aan te passen (116). Identificatie van non-responders na twee van de geplande zeven
weken (chemo)radiotherapie biedt de mogelijkheid om behandeling verder te intensiveren, of om
eventueel zinloze verdere (chemo)radiotherapie te staken en over te gaan op een chirurgische
behandeling. Een vroege verandering van primaire (chemo)radiatie naar een laryngectomie
met postoperatieve radiotherapie als reserve zal theoretisch de overlevingspercentages kunnen
verhogen in deze groep. Een recente meta-analyse liet een 3,55 keer verhoogd risico op overlijden
en een 4,73 keer verhoogd risico op progressie of recidief van hoofd-halskanker zien bij patiënten
met suspecte bevindingen op 18F-FDG PET of PET/CT gedurende en na behandeling (117). Er is
dus een voorspellende waarde voor respons op therapie, maar de 18F-FDG PET studies tijdens en
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vroeg na therapie waren niet zo sterk voorspellend voor uitkomst als de scans verkregen lang na
het beëindigen van therapie (117-120).
18F-FDG PET scans kunnen ook gebruikt worden voor radiotherapie-planning, aangezien 18F-FDGavide hoofd-halstumoren een 10-30% hogere dosis nodig lijken te hebben dan niet-18F-FDG PETavide tumoren (121).
Naast predictie van respons op basis van beeldvormende technieken, wordt getracht de zorg te
personaliseren op basis van andere tumorkarakteristieken zoals biomarkers (122-127). Biomarkeronderzoek focust bijvoorbeeld op karakteristieken van de primaire tumor en serum-markers.
Verdere differentiatie met biomarkers zou een betere voorspelling van respons op (chemo)
radiotherapie moeten kunnen opleveren.
Het combineren van de huidige klinische onderzoeken met genexpressie profilering van de
primaire tumor om lymfkliermetastasen te voorspellen, lijkt veelbelovend voor de toekomst om
nieuwe klinische beslissingsmodellen te ontwikkelen. Een genexpressie profiel om metastasering
van N0 mondholte- en orofarynxkanker te identificeren is reeds ontwikkeld en geherevalueerd
(127,128). Voor larynxkanker is een ander genexpressie profiel gevonden, geassocieerd met
lymfkliermetastasen (129) en slechte ziektevrije overleving (130).
Een mogelijkheid met potentie om beslissingen in de behandelstrategie te verbeteren vanuit
tumor karakteristieken is het gebruik van radiomics (131). Een analyse gebaseerd op radiomics
kwantificeert de intensiteit, vorm en textuur van de tumor. Met de data van radiomics van hoofdhalskankerpatiënten werd een algemeen prognostisch fenotype geïdentificeerd, geassocieerd met
onderliggende genexpressie-patronen. Deze techniek lijkt veelbelovend maar behoeft uitgebreide
validatie. Met de lage prevalentie van recidief tumor is een grote hoeveelheid patiënten vereist
om meta-analyses van individuele patiënten data te kunnen verrichten, en is gestandaardiseerde
beeldvorming een voorwaarde.
Vroege onderzoeksresultaten suggereren dat circulerende tumorcellen gebruikt kunnen worden
voor de identificatie van patiënten die baat hebben bij het intensiveren van de behandeling
(132). De detectie van circulerende tumorcellen na chirurgie bleek namelijk gerelateerd aan
een slechte overleving bij patiënten met hoofd-halskanker. Seriële bepalingen van circulerend
tumor DNA voor de detectie van occulte metastasen van borstkanker bleek zeer accuraat in
voorbereidend onderzoek (133). Deze methode zou bij hoofd-halskanker bestudeerd kunnen
worden om te evalueren of circulerend tumor DNA gebruikt kan worden voor vroege detectie
van afstandsmetastasen, om te trachten onnodige uitgebreide locoregionale behandeling
te voorkomen.
Bij een bewezen recidief tumor zal salvage chirurgie aan de orde komen. Selectiecriteria voor salvage
chirurgie en de uitgebreidheid daarvan moeten worden gespecificeerd en geïndividualiseerd.
Algoritmes voor salvage chirurgie zullen er primair op gericht zijn om de overlevingskansen te
verbeteren, en secundair om complicaties te voorkomen. Vroege en betrouwbare detectie van
recidief kan de overlevingskansen verbeteren. Wondgenezingsproblemen zijn de belangrijkste
complicaties na salvage chirurgie. Weefseltechnologie met groeifactoren kunnen mogelijk
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bijdragen aan een betere wondgenezing in sterk bestraald weefsel (134-136). In het tijdperk van
gepersonaliseerde zorg, zal toekomstig onderzoek zich moeten focussen op verfijning van de
behandelstrategie en diagnostische strategie na behandeling, gericht op detectie van recidieven,
met meer gepersonaliseerde selectiecriteria. Vele patiënt-, tumor- en arts-gerelateerde factoren
moeten overwogen worden. Gepersonaliseerde zorg zal de toekomst zijn van de diagnostiek en
behandeling van kanker.
De resultaten en opzet van de RELAPS studie zullen hopelijk in een bredere context leiden tot
meer gerandomiseerde multicenter trials met kosteneffectiviteits analyes. De toepassing van PET,
of PET in combinatie met andere beeldvormende technieken, kan mogelijk ook gebruikt worden
om andere onnodige behandelingen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld lymfklierdissectie na
(chemo)radiotherapie. PET wordt ook gebruikt voor andere indicaties zoals predictie van respons
op (chemo)radiotherapie. Met de combinatie van gerandomiseerde trials en kosteneffectiviteits
analyses, inclusief kwaliteit van leven metingen, kan het gebruik van PET in de klinische praktijk
verder worden geoptimaliseerd.
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