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De komst van nieuwe behandelmogelijkheden heeft tot een verbetering in de 
vooruitzichten van veel kankerpatiënten geleid. Immunotherapie heeft bijvoorbeeld de 
overleving van patiënten met een gemetastaseerd melanoom sterk verbeterd. Echter is 
het belangrijk om te beseffen dat de klinische trials waarin deze medicijnen zijn getest, 
in een selectie van patiënten is verricht die niet altijd een goede afspiegeling is van de 
gehele patiëntpopulatie met een bepaalde vorm van kanker. De effectiviteit die in deze 
trials wordt gevonden, kan daarom niet direct vertaald worden naar alle subgroepen 
van patiënten en daarom is het belangrijk die subgroepen te vinden die het meest 
profiteren. Andere factoren die moeten worden meegewogen in behandelbeslissingen 
bij kanker zijn de bijwerkingen en kosten. Het onnodig voortzetten van ineffectieve en 
dure behandelingen met eventuele bijwerkingen moet worden voorkomen. Biomarkers 
kunnen worden gebruikt om subgroepen van patiënten te definiëren die het meeste 
baat hebben bij therapie. Dit zijn tests die in staat zijn om de therapierespons objectief 
te meten of voorspellen. Ook kunnen biomarkers worden gebruikt voor het voorspellen 
van het ontstaan van bijwerkingen. Biomarkers zijn er in verschillende vormen, het 
kunnen serum bestandsdelen zijn maar bijvoorbeeld ook beeldvormende technieken 
die de ziektelast kunnen meten. In dit proefschrift wordt de rol en de betrouwbaarheid 
van enkele biomarkers onderzocht met betrekking tot de toewijzing en effectiviteit van 
behandeling in melanoom en het rectumcarcinoom (endeldarmkanker). 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene introductie tot dit proefschrift.

Deel I: melanoom
In een review in hoofdstuk 2 wordt de rol van 18F-fluorodeoxyglucose positron emissie 
tomografie in combinatie met computertomografie (18F-FDG PET/CT) onderzocht met 
betrekking tot het stadiëren en de respons evaluatie van systemische therapie in stadium 
IV melanoom. In de medische literatuur werd gezocht naar beschikbare data over 18F-FDG 
PET/CT in melanoom en kennislacunes werden geïdentificeerd. Alle studies die in het 
review werden geïncludeerd, werden beoordeeld op ‘Level of Evidence’. Bij 18F-FDG PET 
scans wordt gebruik gemaakt van de tracer (zoekstof) 18F-fluorodeoxyglucose. Deze 
tracer maakt het glucosemetabolisme zichtbaar, wat verhoogd aanwezig is in metabool 
actief weefsel zoals tumorweefsel. Zodoende is het in staat metastasen (uitzaaiingen) 
van een melanoom op te sporen. Het voordeel van 18F-FDG PET/CT ten opzichte van 
CT en MRI is dat het zowel anatomische als functionele informatie geeft. Dit voordeel 
vertaalt zich naar een hogere sensitiviteit en specificiteit van 18F-FDG PET/CT dan CT met 
intraveneus contrast, voor het opsporen van metastasen van het melanoom. Hoewel de 
sensitiviteit en specificiteit van een MRI-scan van het gehele lichaam overeenkomt met 
die van 18F-FDG PET/CT, wordt deze MRI-scan nog maar weinig toegepast in verband met 
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de hoge kosten en beperkte beschikbaarheid hiervan. Wel is MRI beter in het detecteren 
van hersenmetastasen en daarom heeft een MRI-hersenen een vaste plaats in de 
diagnostiek van stadium IV melanoom patiënten. Bij patiënten met een melanoom in een 
vroeg stadium (I-III), heeft 18F-FDG PET/CT alleen zijn nut bewezen in stadium IIIB en IIIC 
melanomen, aangezien die een hoog risico hebben op het ontwikkelen van metastasen 
op afstand. Ook is onderzocht of 18F-FDG PET/CT in staat is om een behandelrespons 
op systeemtherapie te voorspellen. Deze onderzoeken laten zien dat 18F-FDG PET/CT 
onvoldoende in staat is een respons te voorspellen op zowel immunotherapie, BRAF 
doelgerichte therapie als chemotherapie. Als referentie werd hierbij de respons op CT 
volgens de RECIST-criteria gebruikt. Deze criteria zijn de huidige standaard voor het 
voorspellen van een respons op systeemtherapie in de oncologie. Directe vergelijking 
van deze onderzoeken is echter lastig, omdat er verschillende, niet gevalideerde 
respons criteria werden gebruikt. Om de plaats die 18F-FDG PET/CT heeft ten aanzien 
van respons monitoring beter vast te kunnen stellen, is het noodzakelijk om grotere 
prospectieve onderzoeken uit te voeren die gebruik maken van gestandaardiseerde 
PET protocollen. Idealiter worden de resultaten in deze onderzoeken vergeleken met 
de RECIST-criteria. Daarnaast is er behoefte aan kosteneffectiviteitsanalyses waarin 
de verschillende beeldvormende technieken voor stadiëring en therapie monitoring 
worden meegenomen, evenals de therapiekosten. Met betrekking tot behandelselectie 
en responsevaluatie van systeemtherapie zal er naast FDG ook gekeken moeten worden 
naar meer specifieke tracers voor melanoomcellen en bij de behandelrespons betrokken 
eiwitten en immuun cellen. PET tracers die binden aan melanine, immuun-checkpoints 
of CD8+ T-cellen bevinden zich momenteel in de vroege onderzoeksfasen. 

De BRAF-mutatieanalyse is onderdeel van de diagnostiek die wordt verricht bij een 
gemetastaseerd melanoom. BRAF is een kinase eiwit wat deel uitmaakt van de MAPK-
signalering route, een cascade van eiwitten die een signaal van het oppervlak van de cel 
naar de kern kunnen doorgeven. Deze signaleringsroute reguleert de groei, overleving en 
differentiatie van de cel. BRAF-mutaties die dit eiwit activeren worden in ongeveer 45% 
van de melanomen van de huid aangetroffen en zij kunnen als doelwit van antitumor 
therapie worden gebruikt middels specifieke BRAF-remmers (vemurafenib, dabrafenib 
en encorafenib). Als BRAF-remmers worden gecombineerd met MEK-remmers blijkt de 
behandeling nog effectiever te zijn, en daarom is deze combinatie therapie tegenwoordig 
de standaard als voor BRAF doelgerichte therapie gekozen wordt. Voor de diagnostiek 
naar de aanwezigheid van BRAF-mutaties of andere moleculaire doelwitten, wordt 
tegenwoordig vaak gekozen voor DNA-sequencing middels ‘next-generation sequencing’. 
Deze sequencing methodes zijn echter tijdrovend, arbeidsintensief en duur. Bij patiënten 
met snel progressieve melanomen is er daarom vraag naar een snellere en simpelere 
test. In hoofdstuk 3 worden drie snel uit te voeren BRAF-testen met elkaar vergeleken 
in een retrospectief geselecteerd cohort van 39 FFPE melanoom preparaten afkomstig 
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van 39 patiënten. Deze BRAF-sneltesten zijn: immunohistochemie met een anti-BRAF 
V600E (VE1) monoklonaal antilichaam, een V600E specifieke ‘Droplet Digital PCR test’ 
(ddPCR), en een volledig geautomatiseerde, ‘real-time PCR test’ (Idylla). De kwaliteit van 
deze testen werd gemeten door de testresultaten te vergelijken met de in het verleden 
verkregen resultaten op hetzelfde tumormateriaal met ‘High Resolution Melting analysis/
Sanger sequencing’. Deze techniek wordt hierbij als de gouden standaard beschouwd. 
De Idylla en ddPCR hadden de hoogste sensitiviteit (beiden 100%). ddPCR had minder 
tumormateriaal nodig om een resultaat te verkrijgen dan de Idylla en had de laagste 
detectielimiet. De kosten van alle sneltesten waren vergelijkbaar. In deze vergelijkende 
studie kwam de ‘real-time PCR test’ Idylla als meest geschikte sneltest naar voren. Het 
had de kortste doorlooptijd (90 minuten) en was de enige sneltest uit onze selectie die 
ook niet-V600E BRAF-mutaties kon detecteren. Dit is belangrijk omdat ongeveer 20% 
van alle BRAF-mutaties die op BRAF-remmers kunnen reageren, andere mutaties zijn dan 
V600E. 

Biomarkers kunnen ook gebruikt worden om de respons op systeemtherapie te meten. 
Behandeling met immuun-checkpointremmers wordt gekarakteriseerd door late 
responsen en complexe radiologische responspatronen. Er is daarom behoefte aan een 
biomarker die al in een vroeg stadium een radiologische respons op deze behandeling 
kan voorspellen. Serum tumormarkers zouden hiervoor bij uitstek geschikt zijn omdat 
zij gemakkelijk te bepalen zijn en herhaaldelijk in tijd gemeten kunnen worden. In 
hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven waarin wordt onderzocht of de serum tumor 
marker S100B in staat is een radiologische respons op immuun-checkpointremmers te 
voorspellen. S100B is een eiwit dat zich in het cytoplasma van cellen bevindt en in hoge 
mate wordt aangetroffen in melanoom cellen. Dit eiwit komt vanuit de cel uiteindelijk 
in het serum terecht, waar het meetbaar is. In deze retrospectieve cohortstudie zijn 
57 patiënten met een gemetastaseerd melanoom geïncludeerd. Vijfendertig werden 
behandeld met een CTLA-4-remmer (ipilimumab) en 22 werden behandeld met een 
PD-1-remmer (nivolumab of pembrolizumab). De veranderingen in serum S100B werden 
gerelateerd aan de veranderingen in tumoromvang zoals gezien werd op een CT-scan 
na 12 weken behandeling en, indien beschikbaar, na 16 en/of 20 weken behandeling. 
De resultaten lieten zien dat veranderingen in serum S100B goed correleren met de 
radiologische tumoromvang op het moment van scannen. Echter, vroege veranderingen 
in serum S100B op week 6 bleken niet voorspellend voor een respons op de CT-scan 
na 12 weken behandeling of daarna. De studie kent een aantal beperkingen, zoals de 
kleine studiepopulatie. Ook het gebruik van de RECIST 1.1 criteria als een schatting 
van de totale tumoromvang, kan de resultaten beïnvloed hebben. In de RECIST-criteria 
worden tumorlaesies namelijk alleen uni dimensioneel gemeten en wordt alleen een 
selectie van zogenaamde ‘target’ laesies gemeten. Dit kan een onnauwkeurige schatting 
hebben gegeven van de werkelijke tumoromvang. Omdat er in de studie geen duidelijke 



175

Nederlandse samenvatting

trend werd gezien naar een correlatie tussen vroege veranderingen in S100B en een 
persisterende radiologische respons op behandeling, verwachten wij niet dat grotere of 
prospectief opgezette onderzoeken de voorspellende waarde zullen verbeteren. 

Behandeling met immunotherapie kan leiden tot immuungerelateerde bijwerkingen. 
Deze worden veroorzaakt door de activatie van auto-reactieve T-cellen. In verschillende 
onderzoeken is aangetoond dat er een positieve relatie bestaat tussen het optreden van 
deze immuungerelateerde bijwerkingen en de effectiviteit van immunotherapie. Echter, 
voor de immuun-checkpointremmer pembrolizumab is deze relatie nog niet eerder 
aangetoond. In hoofdstuk 5 wordt onderzocht of deze associatie tussen toxiciteit en 
effectiviteit ook voor pembrolizumab bestaat. Dit werd onderzocht in een cohort van 147 
patiënten met een gevorderd (inoperabel) melanoom, die participeerden in het ‘expanded 
access program’ voor pembrolizumab. Een multivariate analyse liet zien dat, na correctie 
van een aantal covariabelen, het optreden van hooggradige toxiciteit gedurende de 
behandeling geassocieerd is met een hogere objectieve responskans op behandeling, 
progressie-vrije overleving en algemene overleving. Ook werd de behandeluitkomst 
niet beïnvloed door het gebruik van corticosteroïden of andere immuunmodulerende 
medicijnen, die worden gebruikt voor de behandeling van immuungerelateerde 
bijwerkingen. Omdat het precieze tijdstip van optreden van bijwerkingen niet bekend 
was in dit cohort, zijn onze resultaten niet gecorrigeerd voor de tijd van blootstelling aan 
pembrolizumab. Dit kan onze resultaten beïnvloed hebben. Nadere studies zijn nodig 
om de relatie tussen toxiciteit en effectiviteit voor pembrolizumab te bevestigen. 

Het uiteindelijke doel van systeemtherapie bij een gemetastaseerd melanoom is het 
bereiken van langdurige overleving. Middels immunotherapie kan dit doel worden 
bereikt. Het nadeel van immunotherapie is echter dat de tijd tot respons betrekkelijk lang 
duurt: de mediane tijd tot respons is 2-3 maanden. In het geval dat er bij een patiënt sprake 
is van symptomatische metastasen, is een snelle respons gewenst en kan ervoor gekozen 
worden systeemtherapie te combineren met lokale therapie van de symptomatische 
metastasen. Darmmetastasen veroorzaken regelmatig klachten en kunnen uitdagend 
zijn met betrekking tot diagnostiek en behandeling. In hoofdstuk 6 wordt, in een case 
serie van 22 melanoom patiënten met darmmetastasen, de uitkomst van diagnostiek en 
behandeling geanalyseerd. Deze case serie werd gecombineerd met een literatuurstudie 
over dit onderwerp. Met betrekking tot het opsporen van darmmetastasen bleek 18F-FDG 
PET/CT het onderzoek van voorkeur te zijn, omdat het hiervoor een hogere sensitiviteit 
had dan een CT met intraveneus contrast. Middels endoscopische onderzoeken kan 
vervolgens een weefselbiopt worden afgenomen ter bevestiging van de diagnose. 
Echter, exo-enterisch of submucosaal gelegen metastasen kunnen met endoscopie 
gemist worden. Bij patiënten met symptomatische darmmetastasen kan lokale therapie, 
zoals chirurgie of radiotherapie, gebruikt worden om patiënten in staat te stellen 
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daarna behandeling met immunotherapie te kunnen krijgen. Chirurgische behandeling 
van darmmetastasen vindt idealiter in de electieve setting plaats, aangezien het in de 
acute setting tot meer postoperatieve complicaties leidt. Als er aanwijzingen zijn voor 
een darmobstructie of ernstige bloeding, kan chirurgie in de acute setting worden 
overwogen. Bij deze beslissing moet de prognose van de patiënt en diens fysieke conditie 
in acht worden genomen. In sommige gevallen kan ook radiotherapie worden ingezet 
als lokale behandeling van darmmetastasen, met als doel verlichting van klachten als 
pijn en bloedverlies. Als melanoom patiënten in aanmerking komen voor behandeling 
met BRAF-remmers, kunnen deze medicijnen ook worden ingezet om lokale controle 
te verkrijgen. BRAF-remmers kunnen tot een snelle respons leiden, die vaak al binnen 
enkele dagen na start van de behandeling wordt gezien. In het cohort van 22 patiënten 
werden 14 patiënten behandeld met chirurgie als lokale therapie voor darmmetastasen. 
De mediane overlevingstijd na diagnose van darmmetastasen was 22 maanden. Zeven 
van de 22 patiënten was 2 jaar na de diagnose nog in leven. Deze case serie laat zien dat 
een langdurige overleving kan worden bereikt in deze uitdagende patiëntengroep door 
een multidisciplinaire behandeling en een juiste timing van lokale behandeling. 

Deel II: rectumcarcinoom
Bij ongeveer de helft van de patiënten met een rectumcarcinoom bevindt de tumor zich 
op het moment van ontdekken al in een lokaal gevorderd stadium. Voor lokaal gevorderde 
rectumcarcinomen is de standaardbehandeling neo-adjuvante behandeling met een 
lang schema chemoradiotherapie gevolgd door chirurgie. Echter, een lang schema 
chemoradiotherapie verlengt het interval tussen diagnosestelling en chirurgie met ten 
minste 11 weken. In dit interval kunnen metastasen op afstand zich ontwikkelen. Tussen de 
afronding van de neo-adjuvante behandeling en de chirurgische ingreep wordt daarom 
een restadiëring CT-scan van de thorax en het abdomen verricht om deze metastasen op te 
sporen. In hoofdstuk 7 hebben we het nut van deze CT-scan geanalyseerd door de impact 
van deze CT-scan op de behandelstrategie te onderzoeken in 153 patiënten met een lokaal 
gevorderd rectumcarcinoom. Hieruit bleek dat in 19 patiënten (12,4%) de restadiëring CT-
scan metastasen op afstand detecteerde, die nog niet kon worden aangetoond op de CT-
scan die was verricht vooraf aan de neo-adjuvante behandeling. In 17 patiënten (11,1%) was 
er sprake van een verandering in behandelstrategie door het aantonen van metastasen op 
afstand. Vijftien van deze patiënten bleven hierdoor een onnodige chirurgische ingreep 
bespaard en kregen in plaats hiervan palliatieve chemotherapie aangeboden. In 2 patiënten 
werd middels de restadiëring CT-scan levermetastasen ontdekt die in aanmerking kwamen 
voor curatieve behandeling met een partiële leverresectie. In 2 andere patiënten werd er 
alsnog een palliatieve rectumresectie uitgevoerd ter verlichting van klachten ondanks de 
detectie van metastasen op afstand. In het cohort was het mediane tijdsinterval tussen de 
twee CT-scans 13,3 weken. Deze resultaten onderstrepen het belang van het uitvoeren van 
een restadiëring CT-scan in het interval tussen het afronden van chemoradiotherapie en 
chirurgie bij lokaal gevorderd rectumcarcinoom.
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Als een rectumcarcinoom zich voor het eerst presenteert, kan er al sprake zijn van 
metastasen op afstand. Een primair gemetastaseerd rectumcarcinoom wordt in 20% 
van alle patiënten met een rectumcarcinoom gezien. Vaak bevindt de primaire tumor 
zich bij diagnose in een lokaal gevorderd stadium. De behandeling van deze patiënten 
is uitdagend aangezien het zowel gericht moet zijn op de primaire tumor als op de 
metastasen. In een Nederlandse fase II studie werden de uitkomsten van een nieuw neo-
adjuvant behandelschema onderzocht in deze patiëntengroep, wat bestond uit een kort 
schema radiotherapie (5 x 5 Gy), gevolgd door systeemtherapie met de combinatie van 
capecitabine, oxaliplatine en bevacizumab. Neo-adjuvante behandeling werd gevolgd 
door een chirurgische behandeling van alle tumorlocaties, indien mogelijk. In deze studie 
werden alleen patiënten met lever- en longmetastasen geïncludeerd, die in aanmerking 
kwamen voor resectie of ablatie. Een eerste analyse van deze studie liet zien dat er na 
neo-adjuvante behandeling een radicale chirurgische behandeling kon worden verricht 
in 72% van de patiënten. In hoofdstuk 8 werden de lange termijn resultaten van deze 
studie beschreven. Na een mediane follow-up van 8,1 jaar was 32% van de patiënten in 
leven. De mediane overleving was 3,8 jaren. Dit laat zien dat langdurige overleving kan 
worden bereikt met neo-adjuvante behandeling met radio- en chemotherapie, gevolgd 
door chirurgie. De overleving was significant langer in de groep patiënten waarbij een 
radicale (R0) resectie van zowel primaire tumor als metastasen kon worden verricht 
(4,4 vs. 2,8 jaar). Terugkeer van ziekte werd in 80,6% van de patiënten gezien waarbij 
een radicale resectie had plaatsgevonden. In twee van deze patiënten ging het om een 
lokaal recidief. Zij hadden beiden een partiële pathologische respons na neo-adjuvante 
behandeling. Ondanks dit hoge aantal recidieven was er sprake van een lange overleving. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de meeste recidieven ontdekt werden in een 
vroeg stadium door een intensieve follow-up strategie gedurende de eerste 3 jaren. 
Daarnaast kon een recidief vaak in opzet curatief worden behandeld. De ziektevrije 
overleving was significant langer in patiënten die een complete pathologische respons 
hadden op neo-adjuvante behandeling. Het neo-adjuvante behandelschema in deze 
studie werd de basis voor de experimentele arm van de RAPIDO studie, die de tijd tot 
aan ziekte gerelateerd behandelfalen onderzocht in patiënten met een lokaal gevorderd 
rectumcarcinoom zonder metastasen op afstand. 
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