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Het post-transplantatie lymfoproliferatieve lymfoom (PTLD) bevat een spectrum 
van hematologische maligniteiten dat kan ontstaan na een orgaan- of stamcel-
transplantatie als gevolg van een onderdrukt immuunsysteem door immunosup-
pressiva. In deze toch al kwetsbare populatie vormt PTLD een ernstig gezondheids-
risico, dat geassocieerd is met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Beeldvormende 
onderzoeksmodaliteiten spelen een essentiële rol bij de detectie van dit ziekte-
beeld en de behandeling van deze patiënten, doordat zij een nauwkeurige beoor-
deling van de ziektelast en prognose mogelijk maken. Nieuwe ontwikkelingen op 
het gebied van moleculaire beeldvorming, waaronder radiomics, nieuwe radiofar-
maca/tracers, en fenotypering van cel-vrij DNA zijn veelbelovende aanvullende 
technieken die het mogelijk maken de diagnose en behandeling van deze patiënt-
en te verbeteren.

Het doel van dit proefschrift was om de rol van beeldvorming in de behandeling 
van PTLD te onderzoeken, met de nadruk op [18F]FDG PET/CT. Daarnaast hebben 
wij nieuwe diagnostische methoden geëvalueerd, die mogelijk klinisch toegepast 
kunnen worden. In Deel I (hoofdstukken 2-7) hebben wij de gepubliceerde literatu-
ur over de rol van verschillende beeldvormende technieken bij patiënten met PTLD 
beoordeeld, en de diagnostische waarde van [18F]FDG PET/CT voor laesiedetectie 
bij volwassenen en kinderen met PTLD geëvalueerd. In Deel II (hoofdstukken 8-10) 
hebben wij gekeken naar nieuwe onderzoeksmogelijkheden, waaronder radiom-
ics, andere radiofarmaca/tracers als aanvulling op [18F]FDG, en cfDNA analyse. 

Hoofdstuk 1 plaatst PTLD in de historische context van orgaantransplantatie en 
introduceert kernpunten met betrekking tot epidemiologie, pathofysiologie en 
klinische kenmerken van deze aandoening. De huidige diagnostische methoden 
worden belicht en een overzicht van de inhoud van het proefschrift wordt gegeven.

Hoofdstuk 2 betreft een systematische review over de klinische waarde van ver-
schillende beeldvormende technieken, waaronder CT, MRI en [18F]FDG PET/CT bij 
patiënten met PTLD. In totaal werden 11 artikelen geïncludeerd waarin de diagnos-
tische waarde van [18F]FDG PET(/CT) wordt beschreven, en één artikel over de di-
agnostische waarde van stand-alone CT. In de beoordeelde studies identificeerde 
[18F]FDG PET(/CT) in 27,8% van de gevallen extra metabole foci die bij diagnose 
niet zichtbaar waren op CT en/of MRI. Dit betrof met name extranodale laesies. 
Studies rapporteerden een goede detectie van afwijkingen door [18F]FDG PET(/
CT), met een sensitiviteit en een specificiteit van rond de 90%. Gerapporteerde 
positief voorspellende waarde en negatief voorspellende waarde waren rond de 
91%. In 29% van de gevallen leidden de bevindingen bij [18F]FDG PET(/CT) tot 
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aanpassing van de behandeling. De [18F]FDG PET(/CT) scan aan het einde van de 
behandeling, als voorspeller van recidief, had een matige sensitiviteit van 71%, een 
matige specificiteit 73%, maar een bevredigende negatief voorspellende waarde 
van 92%.Ten slotte werd in twee studies gerapporteerd dat een negatieve [18F]FDG 
PET(/CT) scan aan het eind van de behandeling een langere progressive-vrije 
overleving voorspelt.

Gezien de verschillen in incidentie en klinische presentatie van PTLD bij volwass-
enen versus kinderen, worden in hoofdstuk 3 en 4 twee verschillende studies bes-
chreven die zich richten op het evalueren van de diagnostische waarde van [18F]FDG 
PET/CT voor PTLD-laesie detectie in deze twee patiëntpopulaties. Hoofdstuk 3  
is een retrospectieve cohortstudie bij 91 opeenvolgende volwassen patiënten 
met klinische verdenking op PTLD met in totaal 97 [18F]FDG PET/CT-scans. De 
diagnostische waarde van [18F]FDG PET/CT voor de detectie van PTLD laesies 
werd beoordeeld en een logistische regressieanalyse werd uitgevoerd voor fac-
toren die naar verwachting de diagnostische opbrengst zouden beïnvloeden. De 
diagnose van PTLD werd histopathologisch vastgesteld bij 34 patiënten (35%). De 
sensitiviteit van [18F]FDG PET/CT was 85%, de specificiteit 90%, de positief voor-
spellende waarde 83%, en de negatief voorspellende waarde 92%, met een goede 
interobserver variatie (k=0.78). Vals-positieve resultaten waren het gevolg van an-
dere maligniteiten of infecties, terwijl vals-negatieve resultaten werden waarge-
nomen in scans waarbij de opname als fysiologische opname (adenoïden en rec-
tum) werd geïnterpreteerd. Van de parameters waarvan geassocieerd waren met 
een terecht-positieve [18F]FDG PET/CT scan (d.w.z. lactaatdehydrogenase (LDH) 
spiegels, EBV-DNA belasting en [18F]FDG PET/CT-timing na transplantatie), bleef 
alleen LDH over als significant in multivariate analyse. Hoofdstuk 4 is een retro-
spectieve cohortstudie bij 28 pediatrische transplantatiepatiënten die een totaal 
van 32 [18F]FDG PET/CT scans ondergingen vanwege een klinische verdenking op 
PTLD. Bovendien werden de uitslagen van 23 [18F]FDG PET/CT scans tijdens de 
behandeling gecorreleerd met pathologie en follow-up. De diagnose PTLD werd 
gesteld bij 14 patiënten (49%). De sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende 
waarde en negatief voorspellende waarde van [18F]FDG PET/CT voor de detectie 
van PTLD bij kinderen waren respectievelijk 50%, 100%, 100% en 72%. Vals-negati-
eve resultaten werden waargenomen bij patiënten met PTLD locaties in de ring 
van Waldeyer of in de dunne darm met ofwel niet-destructief of polymorf PTLD. De 
variabiliteit tussen de waarnemers was goed (k=0,74). Twee van de zes interim [18F]
FDG PET/CT scans en drie van de acht scans aan het einde van de behandeling 
waren vals-positief. Er kan geconcludeerd worden dat bij kinderen met PTLD [18F]
FDG PET/CT een goede specificiteit en positief voorspellende waarde heeft, maar 
een lage tot matige sensitiviteit en negatief voorspellende waarde voor de detectie 
van de ziekte. Tijdens de responsevaluatie lijkt [18F]FDG PET/CT een beperkte rol 
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te spelen, gezien het hoge percentage vals-positieve scans, zowel bij interim als bij 
scans aan het einde van de behandeling. 

In de nucleaire geneeskunde, en vooral bij [18F]FDG PET/CT beeldvorming, is de 
“standardized uptake value” (SUV) de meest erkende en onderzochte semi-kwan-
titatieve parameter. In hoofdstuk 5 hebben wij de waarde van SUV onderzocht 
om een onderscheid te maken tussen de verschillende PTLD morfologische clas-
sificaties volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In een cohort van 96 
patiënten met histopathologisch vastgesteld PTLD en een beschikbare baseline 
[18F]FDG PET/CT, was de mediane SUVpeak op de biopsieplaats significant hoger 
bij monomorfe PTLD dan bij polymorfe en niet-destructieve subtypes. Ondanks 
deze verschillen en vanwege de SUV overlap tussen de verschillende subtypes, 
werd toch geconcludeerd dat SUV parameters alleen als indicatie van PTLD mor-
fologie kunnen dienen, en geen vervanging kunnen zijn voor histopathologische 
bevestiging.

Volumetrische semi-kwantitatieve parameters zoals “metabolic tumor value” 
(MTV) en “total lesion glycolysis” (TLG) zijn vaak onderzocht bij immunocompe-
tente patiënten met lymfoom, maar niet bij patiënten met PTLD. In hoofdstuk 6 
evalueren we voor het eerst de waarde van deze parameters voor de prognose 
van patiënten met PTLD. In een cohort van 88 patiënten met histopathologisch 
vastgesteld PTLD, bleken de volumetrische semi-kwantitatieve [18F]FDG PET/CT 
parameters niet voorspellend voor de algehele overleving. Daarentegen bleken de 
Internationale Prognostische Index (IPI) en een EBV-negatieve tumor voorspellers 
te zijn van een ongunstige prognose, terwijl niertransplantatiepatiënten een lan-
gere algehele overleving hadden in vergelijking met andere orgaantransplantatie 
ontvangers. 

[18F]FDG PET/CT semi-kwantitatieve parameters worden vaak genoemd als prog-
nostische markers van het klassieke Hodgkin lymfoom. Aangezien necrose op de 
[18F]FDG PET/CT en CT in andere ziekten vaak correleert met een ongunstige 
prognose, hebben wij in hoofdstuk 7 de incidentie van necrose onderzocht, de 
correlatie hiervan met [18F]FDG PET/CT semi-kwantitatieve parameters (SUVmax, 
SUVmean en SUVpeak, MTV en TLG) berekend, en de prognostische impact van deze 
parameters bepaald. In een retrospectief cohort van 87 patiënten met klassieke 
Hodgkin lymfoom, werd necrose, zoals vastgesteld op [18F]FDG PET/CT en CT, 
waargenomen bij 18% van de gevallen. Tumor necrose was geassocieerd met bulky 
disease en TLG. In een verkennende overlevingsanalyse hadden TLG en MTV een 
prognostische waarde voor de progressievrije overleving. Voor necrose werd dit 
niet gevonden. 
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Hoofdstuk 8 is het eerste hoofdstuk in deel II, dat zich richt op veelbelovende nieu-
we ontwikkelingen. In dit hoofdstuk onderzochten wij of radiomische kenmerken 
uit klinische baseline [18F]FDG PET/CT scans, geanalyseerd met machine learning 
algoritmen, kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen folliculair 
lymfoom (FL) en diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) bij patiënten met een 
histopathologisch bevestigde diagnose. Het studiecohort omvatte 82 patiënten 
met DLBCL en 49 patiënten met FL. Een totaal van 227 DLBCL en 121 FL laesies 
werden geselecteerd voor extractie van radiomische kenmerken. Machine learning 
classifiers waren opgebouwd met logistische regressie en de tree-based ensemble 
classifiers. Aangezien SUVmax de meest erkende [18F]FDG PET/CT semi-kwantitati-
eve parameter is en de focus van eerdere studies op dit terrein, werd een logistisch 
regressiemodel gebaseerd op SUVmax vergeleken met de machine learning classi-
fiers. Het best presterende model werd bereikt met de machine learning classifier 
Gradient Boosting, met een nauwkeurigheid van 80% en een AUC van 0,86. Gra-
dient Boosting behaalde een significant grotere nauwkeurigheid en AUC dan het 
SUVmax gebaseerde logistische regressiemodel. 

Hoewel [18F]FDG PET/CT een integrale beeldvormingsmodaliteit is geworden bij 
de behandeling van lymfoproliferatieve aandoeningen, heeft het ook verschillen-
de beperkingen. Hiertoe behoren de a-specificiteit van [18F]FDG, met bijvoorbeeld 
verminderde detectiewaarde in gebieden met een hoge fysiologische glucose op-
name, maar ook het feit dat [18F]FDG zowel in tumorlaesies als bij infecties of in-
flammatie opname laat zien. Mogelijk zijn meer specifieke tracers geschikter, mede 
ook gezien de recente ontwikkelingen naar gerichte therapie bij de behandeling 
van lymfomen. In hoofdstuk 9 evalueerden we de bestaande literatuur over ni-
et-[18F]FDG moleculaire beeldvorming bij lymfoomziekten. We onderzochten de 
bijdrage van moleculaire beeldvorming aan het begrip van lymfoom biologie en 
de mogelijke implicaties voor de diagnostiek en therapie van deze ziekte. Helaas 
blijven tot nu toe de klinische toepassingen van niet-[18F]FDG-tracers beperkt. 
Een belangrijkere rol in de toekomst wordt echter zeer zeker voorzien, en derhalve 
worden in dit hoofdstuk ook diverse potentiële toepassingen van de moleculaire 
beeldvorming in de context van gepersonaliseerde geneeskunde beschreven.

Hoofdstuk 10 betreft een prospectieve haalbaarheidstudie van plasmacelvrij 
DNA (cfDNA) tumorgenotypering met low-coverage whole genome sequencing 
(lcWGS) om copy number aberraties (CNA’s) op te sporen en gerichte sequenc-
ing om EBV-DNA te detecteren bij 18 patiënten met monomorf PTLD. We hebben 
waargenomen dat detectie van CNA’s in diagnostisch plasma van patiënten met 
een monomorf PTLD met behulp van lcWGS haalbaar is en dat gerichte sequenc-
ing betrouwbaar EBV-waarden in EBV-positieve PTLD detecteerde. Bovendien, 
kan, gezien de heterogeniteit van oncogene mechanismen van PTLD, verdere 
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verkenning van single-nucleotide binnen next generation sequencing analyse de 
waarde van cfDNA als biomarker voor ziekten verder vaststellen en opheldering 
geven over PTLD tumorgenese mechanismen.

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 11, bespreekt de context van het hele werk in dit 
proefschrift, bediscussieert enkele beperkingen van de huidige benaderingen, en 
evalueert de klinische implicaties van de nieuwe ontwikkelingen.
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