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De schildwachtklier is de eerste lymfklier waarop een kwaadaardige tumor draineert. 

Deze lymfklier zal als eerste zijn aangedaan, wanneer de tumor via de lymfbanen 

is uitgezaaid. De prognose is ongunstiger bij uitzaaiingen in de lymfklieren en 

dit beïnvloedt de keuze voor verdere behandeling. De introductie gaat in op de 

ontwikkeling van het concept van de schildwachtklier. In hoofdstuk II komt de 

toepassing van de schildwachtklierbiopsie bij verschillende vormen van kanker aan 

de orde. De drie daarop volgende hoofdstukken III, IV en V besteden aandacht aan 

de toepassing van de schildwachtklierbiopsie bij patiënten met borstkanker. De 

hoofdstukken VI en VII gaan over de toepassing van de schildwachtklierbiopsie bij 

patiënten met een melanoom, een zeer kwaadaardige vorm van huidkanker. Het laatste 

hoofdstuk bestaat uit een algemene discussie.

Borstkanker

De gezamenlijke resultaten van het validatie-onderzoek van het UMCG en het 

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam, zijn 

beschreven in hoofdstuk III. 

Om lymfklieren en lymfbanen met dynamische en statische lymfoscintigrafi e af te 

beelden wordt één dag voor de operatie een radioactieve merkstof in de tumor (of 

biopsieholte) gespoten. De radioactiviteit, die zich na drainage via de lymfbanen in 

de schildwachtklier ophoopt, wordt de volgende dag tijdens de operatie met een 

draagbare gammacamera gemeten. Met behulp van deze gammacamera en een blauwe 

kleurstof die enkele minuten vóór de operatie in de tumor (of biopsieholte) wordt 

gespoten, identifi ceert de chirurg de schildwachtklier(en). Na de operatie onderzoekt 

de patholoog de verwijderde schildwachtklieren en overige lymfklieren uit de oksel met 

behulp van immunohistochemische kleuringen. De schildwachtklierbiopsie-procedure 

werd bij 136 patiënten met borstkanker toegepast. Lymfoscintigrafi e liet bij 118 

patiënten (87%) één of enkele schildwachtklieren zien. Tijdens de operatie identifi ceerde 

de chirurg bij 126 patiënten (93%) de schildwachtklier(en). Bij 56 patiënten (44%) was er 

sprake van uitzaaiing in de schildwachtklier(en). Onafhankelijk van de tumorstatus van 

de schildwachtklier ondergingen alle 136 patiënten een complete okselklierdissectie 

om de schildwachtklierbiopsie-procedure te valideren. Bij drie patiënten was de 

schildwachtklier fout-negatief (sensitiviteit 95%).

De resultaten van een prospectief onderzoek bij 185 patiënten in het UMCG staan in 

hoofdstuk IV. Op basis van de literatuur is de wijze van toediening van de merkstoff en 

aangepast. De merkstoff en worden nu rondom de tumor gespoten en in een groter 

volume (1 mL versus 0,2 mL). Alleen patiënten met een tumor-positieve schildwachtklier 

ondergaan een complete okselklierdissectie, evenals patiënten waarbij de chirurg geen 

schildwachtklier kan vinden. Alle patiënten worden frequent gecontroleerd volgens 

het follow-up protocol van Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN). De chirurg 

identifi ceerde bij 179 van de 185 patiënten (97%) een of meerdere schildwachtklieren. 
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De schildwachtklier was bij 73 patiënten (41%) tumor-positief. De mediane follow-up 

periode was 35 maanden, variërend van 17 tot 59 maanden. Eén patiënte met een 

tumor-negatieve schildwachtklier in de oksel, ontwikkelde na 26 maanden een recidief 

in dezelfde oksel (fout-negatief percentage: 1%).

Hoofdstuk V beschrijft de waarde van vroege versus late lymfoscintigrafi e als 

onderdeel van de schildwachtklierbiopsie-procedure. Vroege afbeeldingen, direct 

na toediening van de radioactieve merkstof, maken een nauwkeurige identifi catie 

van schildwachtklieren mogelijk. Late afbeeldingen, drie uur na toediening van de 

radioactieve merkstof, overschatten vaak het aantal schildwachtklieren. In totaal 

ondergingen 165 patiënten zowel vroege als late lymfoscintigrafi e. Eén dag na 

lymfoscintigrafi e injecteerde de chirurg voorafgaand aan de operatie een blauwe 

kleurstof in vier depots rond de tumor of biopsieholte. Tijdens de operatie identifi ceerde 

de chirurg de schildwachtklier(en) met behulp van de blauwe kleurstof en de 

radioactiviteit, die hij met een draagbare gammacamera mat. Patiënten met een tumor-

positieve schildwachtklier ondergingen een complete okselklierdissectie. De nucleair 

geneeskundige beoordeelde de vroege en late lymfoscintigrammen naar het moment 

waarop schildwachtklieren zichtbaar werden, de locatie en het aantal.

De schildwachtklier was bij vroege lymfoscintigrafi e bij 63 procedures (38%) zichtbaar 

en bij late lymfoscintigrafi e bij 163 procedures (99%). Bij 17 procedures (10%), waarbij 

tijdens vroege lymfoscintigrafi e schildwachtklieren zichtbaar waren, werden additionele 

lymfklieren tijdens late lymfoscintigrafi e afgebeeld. Bij acht van deze procedures (5%) 

bevonden alle afgebeelde klieren zich in hetzelfde lymfklierstation. In negen van deze 

procedures (5%) bevonden de additionele lymfklieren zich in een ander lymfklierstation.

Lymfoscintigrafi e toonde bij 28 procedures (17%) schildwachtklieren buiten het 

okselklierstation. Bij drie patiënten (5%) had dit consequenties voor de stadiëring. 

De enige meerwaarde van vroege lymfoscintigrafi e is dat verwijdering van een of 

twee tweede-echelon lymfklieren kan worden voorkomen bij 5% van de patiënten. Wij 

vinden dit resultaat te gering om vroege lymfoscintigrafi e bij borstkanker patiënten te 

continueren.

Melanoom

Hoofdstuk VI beschrijft de betrouwbaarheid en de klinische waarde van de 

schildwachtklierbiopsie bij patiënten met een melanoom op hoofd, hals, romp 

of ledemaat. Tweehonderd patiënten met een melanoom van 1,0 mm of dikker 

en lymfklieren, die klinisch niet vergroot zijn, participeerden in dit prospectieve 

onderzoek. Dynamische en statische (vroege en late) lymfoscintigrafi e detecteerde de 

schildwachtklier(en) voorafgaand aan de operatie. Met een blauwe kleurstof en een 

draagbare gammacamera werd de schildwachtklier tijdens de operatie geïdentifi ceerd. 

Als de schildwachtklier tumor-positief bleek te zijn, onderging de patiënt vervolgens 

een complete klierdissectie. De chirurg identifi ceerde bij 197 patiënten (97%) een 
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schildwachtklier. In het hoofd-hals gebied waren drie procedures niet succesvol. De 

schildwachtklierbiopsie was bij 150 patiënten tumor-negatief. In een mediane follow-

up periode van 47 maanden ontstonden bij zes patiënten lymfkliermetastasen in een 

klierstation, waaruit eerder een tumor-negatieve schildwachtklier verwijderd is (fout-

negatief percentage 11%). Curves van de overleving en het ziektevrije interval werden 

met de Kaplan-Meier methode gemaakt. De geschatte ziektevrije overleving na drie 

jaar was bij tumor-negatieve en tumor-positieve patiënten respectievelijk 83% en 

66% (P<0.05). De overleving na drie jaar was respectievelijk 92% en 73% (P<0.05). De 

schildwachtklierbiopsie stadieert nauwgezet en het levert belangrijke prognostische 

informatie op. De defi nitieve rol van de schildwachtklierbiopsie is nog steeds niet 

volledig bepaald en om die reden wordt de schildwachtklierbiopsie nog altijd 

beschouwd als een experimentele chirurgische stadiëringsmethode.

Hoofdstuk VII geeft inzicht in het eff ect van de schildwachtklierbiopsie op het 

ziekteverloop van patiënten met een melanoom in het hoofd-hals gebied. Aan dit 

prospectieve onderzoek namen 36 patiënten deel. Deze patiënten hadden een 

melanoom met een minimale Breslow dikte van 1,0 mm en zij hadden bij lichamelijk 

onderzoek geen palpabele lymfklieren. De chirurg identifi ceerde de schildwachtklier bij 

33 patiënten (92%). De schildwachtklier was bij zeven patiënten (21%) tumor-positief. 

Bij een patiënt (13%) was de schildwachtklier fout-negatief. Lymfoscintigrafi e liet bij 

17 patiënten (47%) een schildwachtklier in de parotis zien. Deze schildwachtklieren 

werden vervolgens tijdens de operatie in de parotis geïdentifi ceerd (succespercentage 

100%). De mediane follow-up in deze serie was 54 maanden. Een in-transit metastase 

als eerste recidief ontstond bij twee patiënten (2/7=29%) tijdens follow-up nadat een 

tumor-positieve schildwachtklier verwijderd was en bij twee patiënten (2/26=8%) 

na verwijdering van een tumor-negatieve schildwachtklier. Dit onderzoek liet geen 

signifi cant verschil in de totale en ziektevrije overleving zien tussen patiënten met 

een tumor-positieve en een tumor-negatieve schildwachtklier. De veiligheid en de 

accuraatheid van de schildwachtklierbiopsie in het hoofd-hals gebied en de parotis 

zijn vergelijkbaar met de toepassing van de schildwachtklier elders in het lichaam. 

Echter, de methode is technisch lastig in dit gebied. In deze kleine studie had de 

schildwachtklierbiopsie geen invloed op het ziekteverloop, maar het aantal patiënten 

was te klein om defi nitieve conclusies te trekken.

Conclusies

1. Schildwachtklierbiopsie met preoperatieve lymfoscintigrafi e na intratumorale 

toediening van de merkstof en het gebruik van zowel een gammacamera als 

een blauwe kleurstof tijdens de operatie, is een betrouwbare methode om bij 

borstkanker patiënten het okselklierstation te stadiëren (Hoofdstuk III).

2. Schildwachtklierbiopsie zonder complete okselklierdissectie is een veilige 

methode om locoregionale controle te garanderen bij borstkanker patiënten 
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met een tumor-negatieve schildwachtklier, onder voorwaarde dat de 

schildwachtklierbiopsie wordt uitgevoerd door een ervaren team (Hoofdstuk IV).

3. In vergelijking met late lymfoscintigrafi e heeft aanvullende vroege 

lymfoscintigrafi e bij borstkanker patiënten geen additionele waarde bij 

schildwachtklierbiopsie en om die reden is het veilig om aanvullende vroege 

lymfoscintigrafi e achterwege te laten (Hoofdstuk V).

4. Bij patiënten met een melanoom op hoofd, hals, romp of ledemaat is de 

schildwachtklierbiopsie een accurate methode om te stadiëren en het levert 

belangrijke prognostische informatie op (Hoofdstuk VI).

5. Schildwachtklierbiopsie heeft geen eff ect op het ziekteverloop bij patiënten 

met een melanoom in het hoofd-hals gebied, maar vanwege het kleine aantal 

patiënten kunnen geen defi nitieve conclusies getrokken worden (Hoofdstuk VII).
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