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Samenvatting

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 13000 patiënten de diagnose “kanker aan de dik-
ke darm of endeldarm” ofwel colorectale kanker. De behandeling is gericht op operatieve 
verwijdering van de kwaadaardigheid zodat er geen kanker meer aanwezig is; dit wordt 
curatie genoemd. Na curatieve chirurgie voor colorectale kanker blijven patiënten onder 
controle bij de arts. Deze controle wordt follow-up genoemd. Het belangrijkste doel van 
de follow-up is de vroegtijdige opsporing van terugkerende (recidiverende) ziekte; dit 
kan gaan om zowel locaal recidief (in de darm) of uitzaaiingen elders in het lichaam. Zo’n 
20–25% van alle patiënten wordt geconfronteerd met recidiverende ziekte.

Follow-up na colorectale kanker is een uitdaging voor medische professionals. 
Verbeteringen in de detectie van de uitgebreidheid van de ziekte vóór de operatie (de 
preoperatieve stadiering) hebben geleid tot een ander patroon in de diagnose van reci-
dieven ná de operatie. Daardoor is follow-up aan verandering onderhevig. Ook andere 
aspecten spelen een rol. Patiënten verwachten dat de dokter recidief ziekte in een vroeg 
stadium herkent; artsen moeten de juiste stappen weten te zetten indien een vermoeden 
op recidief ziekte ontstaat. Enerzijds heeft het verbeteren van chirurgische technieken 
geleid tot meer mogelijkheden voor het behandelen van recidieven; anderzijds vergrijst 
de patiëntenpopulatie zodat sommige opties een brug te ver zijn voor de oudere patiënt. 
Het medisch handelen wordt gebaseerd op rationele, liefst bewezen methoden, maar juist 
bij oncologische zorg spelen emoties en minder rationele argumenten vaak een rol in de 
medische besluitvorming.

Onderzoek doen naar follow-up is dus ook een uitdaging. Follow-up bestaat uit 
meerdere onderdelen zoals beeldvormend onderzoek en bloedonderzoek. Bij het doen 
van wetenschappelijk onderzoek moet de focus worden gelegd op specifieke aspecten van 
follow-up om het aandeel van elk aspect in de uitkomst (zoals het eerder vinden van een 
recidief) apart te kunnen onderzoeken. Dit proefschrift legt de nadruk op de rol van een 
reeds lang bekend en bijna ouderwets aspect: Carcinoembryonic Antigen (CEA).

CEA is een tumormarker. De CEA waarde kan worden bepaald in bloed van de 
patiënt en de waarde zal bij zo’n 80% van de patiënten stijgen op het moment dat er 
recidief ziekte is in  het lichaam. De bepaling is goedkoop en in  elk laboratorium be-
schikbaar. Dit maakt CEA tot een zeer waardevolle follow-up “tool”. Tot nu toe is het 
echter niet duidelijk wat de beste manier is om CEA in te zetten. De juiste frequentie en 
drempelwaarde van CEA alsmede het stijgingspatroon bij recidief ziekte en de relatie 
van CEA met beeldvormend onderzoek zijn nog niet goed bekend. Het onderzoek in dit 
proefschrift legt zich toe op de exacte rol voor CEA in follow-up van colorectale kanker.

Hoofdstuk 2 is een literatuurstudie met als vraag of voor het vaker curatief be-
handelen van recidiverende ziekte de CEA stijging meer van belang is dan de absolute 
CEA waarde. Deze hypothese werd jaren geleden geopperd en is gebaseerd op de relatie 
tussen tumorgroei en CEA. Het overzichtsartikel uit hoofdstuk 2 bevestigt dat er wel 
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degelijk wetenschappelijk bewijs is dat CEA stijging een rol speelt in de verhoogde kans 
van curatie van recidieven, hoewel de gevonden literatuur belangrijke methodologische 
beperkingen kent. Deze bevindingen uit de literatuur zijn daarna getest in een fase-II 
studie. In deze studie, OptCEA genaamd, kregen 241 patiënten follow-up met frequente 
CEA metingen en verder onderzoek in  het geval van een (vooraf gedefinieerde) CEA 
stijging. Recidieven werden gevonden in 28 patiënten (12%, gemiddelde follow-up peri-
ode van 18 maanden). Van deze 28 patiënten kwamen er 12 (43%) in aanmerking voor 
een curatieve behandeling. De sensitiviteit van dit CEA schema voor het opsporen van 
recidieven was 79% en de specificiteit was 88%. De OptCEA studie heeft geleid tot de 
werkhypothese dat frequente CEA metingen en beeldvorming op basis van CEA stijging 
een hoog potentieel hebben om recidief ziekte vroegtijdig op te sporen, terwijl er minder 
controle bezoeken in het ziekenhuis nodig waren. Daarnaast kwam aan het licht dat de 
logistiek voor de frequente laboratoriumtests complex is; om hierin tegemoet te komen 
werd een ondersteunend softwareprogramma ontwikkeld.

In hoofdstuk 3 wordt dat softwareprogramma getest. Voor patiënten die frequente 
CEA bepalingen ondergingen werden de CEA waarden automatisch vanuit het labora-
torium in  het programma ingevoerd, waarna het programma een brief met hierin de 
uitslag en een interpretatie van de laatste waarde genereerde. Deze patiëntengroep werd 
vergeleken met een groep die de gebruikelijke follow-up onderging, zonder ondersteu-
ning van het softwareprogramma. De resultaten laten zien dat de software veilig is wat 
betreft oncologische zorg; daarbij wordt het software programma positief gewaardeerd 
door de artsen die ermee werken.

In hoofdstuk 4 wordt de rol van CEA bij patiënten die al zijn behandeld voor 
levermetastasen onderzocht. Een grote database, waarin alle patiënten die zijn behandeld 
voor levermetastasen van colorectale kanker tussen 1990 en 2010 zijn opgenomen, werd 
onderzocht op de wijze waarop de levermetastasen gevonden waren (door stijgend CEA, 
door routinematige beeldvorming, of door beide tegelijkertijd). Het bleek dat 23% van 
de patiënten een aanhoudende CEA stijging vertoonde vóór levermetastasen zichtbaar 
waren op routinematig beeldvormend onderzoek. Een aanvullende kostenanalyse toonde 
een hoge kosteneffectiviteitsratio voor het gebruik van CEA. Geconcludeerd werd dat 
CEA niet kan worden genegeerd bij follow-up naar leveruitzaaiingen, ondanks de verbe-
terende beeldvormende technieken.

Hoofdstuk 5 is het belangrijkste hoofdstuk van dit proefschrift. In een pros-
pectieve gerandomiseerde gecontroleerde studie genaamd CEAwatch werd een nieuw 
follow-up protocol uitgerold in elf Nederlandse ziekenhuizen. De werkhypothese was 
dat recidieven eerder zouden worden opgespoord in dat protocol in vergelijking met 
de gebruikelijke follow-up (de huidige Nederlandse richtlijn) en dat die recidieven 
daardoor vaker curatief te behandelen waren. Het nieuwe protocol bestond uit twee-
maandelijkse CEA metingen en beeldvorming bij een significante CEA stijging; dit 
schema is gebaseerd op de resultaten van de OptCEA trial. 3223 patiënten werden 
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geincludeerd. Na twee jaar prospectieve dataverzameling bleek dat het CEA-gebaseer-
de protocol is geassocieerd met de eerdere detectie van recidieven en met een hogere 
kans op curabele opties voor de gedetecteerde recidieven (35% versus 22%, p < 0.001). 
Hoewel de 5-jaars en 10-jaars overleving moeten worden afgewacht, laten de resulta-
ten dus zien dat het nieuwe protocol beter is in het opsporen van terugkerende ziekte 
dan de huidige Nederlandse richtlijn.

Hoofdstuk 6 onderzoekt de dynamiek van CEA in het nieuwe follow-up protocol 
in meer detail. Het voorgestelde schema van 20% stijging per twee maanden, gevolgd 
door een verdere stijging vier weken later had een sensitiviteit van 55% en een specificiteit 
van 92% met betrekking tot de detectie van recidieven en is dus geschikt als een scree-
nende follow-up “tool”.

Wanneer een nieuwe behandeling, in dit geval een nieuwe manier van follow-up, 
aangetoond effectiever is dan de tot dan toe heersende methode, moet de balans tus-
sen het extra effect en de geassocieerde kosten worden opgemaakt om een beslissing te 
kunnen nemen over de implementatie van het nieuwe protocol. In hoofdstuk 7 worden 
de kosten-effectiviteits ratio’s voor het detecteren van recidieven berekend voor het 
nieuwe protocol en de huidige follow-up richtlijn. De kosten voor het detecteren van 1 
procent meer recidieven in de het nieuwe protocol vergeleken met het controle-protocol 
bedragen € 94. De kosten voor de detectie van één procent extra curabele recidieven 
bedragen € 607. In het licht van de te verwachten kosten van een palliatieve behandeling 
(meestal chemotherapie) bij incurabele recidieven worden deze bedragen als acceptabel 
beschouwd; het nieuwe protocol is kosten-effectief.

In hoofdstuk 8 zijn de psychologische effecten van de geïntensiveerde follow-up 
beschreven. Dit werd onderzocht met vragenlijsten, die alle patiënten tweemaal kregen 
opgestuurd. De responspercentages bedroegen respectievelijk 78.9% en 84.2%. Het 
nieuwe follow-up protocol heeft geen nadelige effecten op de houding van de patiënt 
ten aanzien van follow-up, noch op het psychisch functioneren van de patiënt. Over het 
algemeen waren patiënten meer angstig en nerveus aan het begin van het nieuwe proto-
col. Met het verstrijken van de tijd in het nieuwe protocol verminderden deze angst en 
nervositeit en steeg de voorkeur voor het volgen van het nieuwe follow-up programma. 
Geconcludeerd wordt dat patiënten de nieuwe vorm van follow-up waarderen.

Hoofdstuk 9 is een overzicht van de huidige literatuur aangaande andere tu-
mormarkers voor colorectale kanker follow-up. Verschillende tumormarkers zijn hier-
voor in de afgelopen decennia onderzocht. De literatuurstudie bracht drie andere markers 
aan het licht die in de richting kunnen wijzen van recidief ziekte wanneer ze verhoogd 
zijn bij bloedonderzoek: Tissue Polypeptide Antigeen (TPA), Carbohydrate Antigen 
(CA)-242 en CA 72–4. Het vergelijken van de verschillende studies bleek echter moeilijk. 
Daarom wordt een prospectieve studie naar deze markers noodzakelijk geacht om hun 
werkelijke waarde in de klinische praktijk te onderzoeken. Alle opgeslagen bloedmon-
sters uit de CEAwatch studie zijn nu opgenomen in een database en TPA bepalingen op 
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deze monsters (waarvan de CEA waarden bekend zijn, en uiteraard het klinische beloop 
van de patiënt) zijn inmiddels verricht om de gecombineerde waarde van TPA en CEA 
in colorectale kanker follow-up onderzoeken.

Toekomstperspectief

Het bewijs dat er meer recidieven curatief kunnen worden behandeld door invoering 
van het nieuwe follow-up protocol (hoofdstuk 5) is fraai, echter de werkelijke klinische 
relevantie van betere follow-up strategieën ligt in verbetering van de overleving en de 
meest belangrijke stap op dit gebied is dus het onderzoeken van de effecten van het 
nieuwe follow-up protocol op zowel ziektespecifieke als overall overleving. Implementa-
tie in de nationale richtlijn van de geïntensiveerde, CEA-gebaseerde follow-up kan niet 
worden uitgevoerd zonder bekende effecten op de overleving. Een grote recente Britse 
follow-up studie, de FACS, heeft drie schemata van meer intensieve follow-up, namelijk 
alleen CEA metingen, alleen CT-scans, en CEA in combinatie met CT-scans, met een 
minimalistische follow-up strategie vergeleken. Er werden meer behandelbare recidie-
ven gevonden in de intensieve schemata ten opzichte van het minimalistische follow-up 
schema (respectievelijk 6,7%, 8,0%, 6,6% en 2,3%). De resultaten van minder recente 
studies die intensieve met minimale schemata vergelijken tonen consistent een gunstig 
effect op overleving, maar de FACS kon dit effect niet aantonen. FACS onderzoekers 
suggereren als mogelijke verklaring dat de patiënten in de eerdere studies wellicht bij 
aanvang de studie al kleine recidieven hadden die nog niet zichtbaar waren op scans; 
wanneer deze uitgroeiden werden ze eerder in het intensieve protocol gedetecteerd dan 
in de minimale follow-up. Met de verbeterde beeldvorming van tegenwoordig zouden 
patiënten met kleine (en eerder niet detecteerbare) recidieven niet aan de studie hebben 
kunnen deelnemen en zou het overlevingsvoordeel van de oudere studies verminderen 
of verdwijnen. Hoewel er verschillen zijn tussen FACS en CEAwatch op het gebied van 
randomisatie en de exacte invulling van het follow-up protocol is FACS wel het best 
vergelijkbare recente onderzoek.

Een Italiaanse onderzoeksgroep heeft ook overlevingsverschillen tussen verschil-
lende follow-up strategieën onderzocht in de GILDA trial. Voorts zijn recentelijk de data 
van de COLOFOL trial geanalyseerd. Deze internationale prospectieve studie is bedoeld 
om een follow-up programma met CEA bepalingen, CT-scan van de lever en thoraxfoto’s 
met een controleprotocol zonder CEA metingen te vergelijken. De dataverzameling van 
GILDA en COLOFOL is klaar; de resultaten op ziektevrije en totale overleving van de 
trials zijn nog niet bekendgemaakt. Na de publicatie van deze resultaten zullen meta-ana-
lyses van de overlevingsgegevens van FACS, GILDA, COLOFOL en CEAwatch moeten 
worden uitgevoerd; gecombineerde gegevens kunnen statistisch significante verschillen 
aantonen, en nog belangrijker, gecombineerde gegevens zouden de klinisch relevante 
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invloed van follow-up op de overleving kunnen vaststellen. Daarnaast kunnen subgroep-
analyses worden verricht bijvoorbeeld op niveau van tumorstadium of bepaalde patient-
karakteristieken per follow-up strategie.

Daarbij moeten de invloed en rol van de verschillende soorten recidieven op de 
overleving duidelijker worden. Locatie, grootte en uitgebreidheid van gevonden recidie-
ven verschillen van patiënt tot patiënt, dus gedetailleerd onderzoek naar alle recidieven 
die zijn gevonden tijdens de looptijd van CEAwatch is aangewezen. De precieze manier 
waarop tot de diagnose van een recidief is gekomen, behandelingsmogelijkheden en de 
definitieve, uitgevoerde behandeling (curatieve resectie of palliatieve chemotherapie) 
moeten worden gespecificeerd en verschillende benaderingen en behandelingen per zie-
kenhuis moeten worden uitgezocht.

Een groot deel van de CEA serummonsters is opgeslagen. Met de kennis van 
andere beschikbare veelbelovende tumormarkers voor colorectale kanker follow-up 
(hoofdstuk 9), kunnen andere metingen dan CEA worden uitgevoerd op deze monsters. 
Gegevens en inzichten over CEA waarden kunnen dan worden gecombineerd met andere 
tumormarkers. De eerste stap, het bepalen van het TPA in alle opgeslagen monsters is al 
gezet. Andere markers zoals serum p53 antilichamen en CA 19–9 kunnen ook worden 
bepaald op zowel hun zelfstandige waarde als hun waarde in aanvulling op CEA. Het 
gebruik van een combinatie van tumormarkers (een zogenoemd marker panel) met de 
hoogste sensitiviteit en specificiteit in follow-up ligt in het verschiet.

In het streven naar betere resultaten voor de individuele patiënt ligt wellicht in-
formatie besloten in de ruim 18.000 CEA waardes uit de CEAwatch database. In hoofd-
stuk 6 is het follow-up schema al in meer detail bestudeerd aangaande de diagnostische 
nauwkeurigheid van CEA, maar met een sensitiviteit van 55% voor het signaleren van een 
recidief is het huidige schema nog niet optimaal. Mogelijk kunnen de sensitiviteit en spe-
cificiteit worden verhoogd door een model te ontwikkelen waarin patiëntkarakteristieken 
en tumorkarakteristieken van hen die een recidief hebben gekregen worden meegenomen; 
zo kan het meest voorspellende CEA stijgingspatroon per patiënt, of in  ieder geval per 
subgroep, worden gevonden. Ook preoperatieve CEA waarden kunnen hierin worden 
meegenomen. De waarde van verschillende beeldvormende technieken zoals echografie 
en CT scans moet nader worden onderzocht; voor CEAwatch zijn ook al deze data gere-
gistreerd. Anderzijds kan door het meenemen van deze gegevens ook een model worden 
geïntroduceerd die de kans op het ontstaan van recidieven voorspelt. Op deze manier 
kunnen we werken in de richting van individuele op maat gemaakte follow-up.

Wanneer de optimale manier van CEA follow-up op basis van de patiënt en 
tumorkenmerken is gemodelleerd en getoetst moet de manier waarop het wordt aan-
geboden aan de patiënten worden gemoderniseerd. Per ziekenhuis moet één medische 
professional (een nurse practitioner) alle patiënten in follow-up begeleiden en zo de regie 
houden; de nurse practitioner moet goed toegankelijk zijn voor alle patiënten en heeft 
meer tijd voor patiënten dan de medisch specialist of specialist in opleiding. Dat concept 
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is natuurlijk niet nieuw en wordt al veelvuldig toegepast in oncologische zorg bijvoor-
beeld bij patiëntes met borstkanker, maar kan zeker worden geoptimaliseerd. In de nabije 
toekomst moet de rol voor de nurse practitioner worden uitgebreid door het inzetten 
van moderne media in follow-up. Patiënten horen nu hun CEA waardes tijdens een po-
liklinische controle, telefonisch of per brief. Er zou een mobiele applicatie (app) voor het 
verzamelen, bijhouden en meedelen van de laatste waarden kunnen worden ontwikkeld. 
In het elektronisch dossier van de patiënt zijn alle patiënt- en tumorkarakteristieken op-
genomen; een volgende stap zou dus zijn dat de app een op maat gemaakt advies levert bij 
de gevonden CEA waarde. De nurse practitioner kan dit advies via de app terugkoppelen 
aan de patiënt, of bijvoorbeeld werken met een “geen nieuws is goed nieuws” afspraak 
waarbij het aan de patiënt is op welke manier hij of zij wil worden geïnformeerd. Een 
afspraak met de medisch specialist volgt bijvoorbeeld alleen bij een afwijkende waarde 
en voorafgaand hieraan kan reeds de juiste vorm van beeldvorming worden verricht om 
de efficiëntie te verhogen. In plaats van het kiezen van echografie of CT-scan, kan het 
gevoeliger maar duurdere alternatief van de PET-CT worden aangevraagd indien aan de 
hoogte van het CEA in combinatie met de andere parameters het vermoeden op recidief 
ziekte goed kan worden geschat. Met behulp van de app is de patiënt de eigenaar van zijn 
medische gegevens en kan hij of zij meer betrokken bij de besluitvorming. Zo kan een 
oude en bijna ouderwetse tumormarker herleven in de huidige tijd.
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