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INTRODUCTIE

Voor een complete verwijdering van tumorweefsel is het van essentieel belang dat de chirurg 
tijdens de operatie over accurate informatie beschikt, aangaande de omvang en lokalisatie 
van de tumor. Het verkrijgen van ‘negatieve’ tumor vrije snijvlakken is cruciaal, omdat het 
aantal lokale recidieven significant toeneemt wanneer deze niet vrij van tumor zijn.1 Bij sni-
jvlakken positief voor tumor komt in 21.9% van de patiënten hergroei van de tumor voor, 
terwijl bij 3.9% van de patiënten een recidief optreedt wanneer de snijvlakken vrij van tumor 
zijn.2 Het risico op overlijden na 5 jaar stijgt tot 90% wanneer positieve marges gevonden 
worden.3 Bovenstaande gegevens bewijzen dat de status van de snijvlakken na de chirurgische 
ingreep een cruciale indicator vormt betreffende de prognose van de patiënt. Desalniettemin 
worden in de huidige praktijk, bij 40% van de patiënten die een chirurgisch resectie van een 
plaveiselcel carcinoom in het hoofd-hals gebied ondergaan, positieve snijvlakken gevonden.4,5 

Beeldvormingstechnieken zoals echografie, positron emissie tomografie (PET) computer-
tomografie (CT), computertomografie met enkelvoudige fotonen (SPECT) en magnetische 
resonantie imaging (MRI) vormen een essentieel onderdeel bij het pre-operatief in kaart 
brengen van tumor lokalisatie, omvang en plaats van uitzaaiingen.6,7 Tijdens de operatie daar-
entegen, maken de veranderde positie van de patiënt en het weefsel het onderscheid tussen 
tumorweefsel en normaal weefsel vaak lastig tot onmogelijk voor de chirurg. De door de 
chirurg intra-operatief verkregen tactiele en visuele informatie zijn vaak niet voldoende om 
tumoreus veranderd weefsel van normaal weefsel te onderscheiden, nodig voor een volledige 
resectie. Aangezien een tumorresectie met tumorvrije snijvlakken een van de belangrijkste 
voorspellende factoren is op overleven, is het kunnen onderscheiden van tumoreus weefsel 
van gezond weefsel een van de belangrijkste aspecten van de oncologische chirurgie.8 

Histopathologisch onderzoek van het resectie preparaat vormt de meest nauwkeurige meth-
ode om de volledigheid van de chirurgische resectie te beoordelen. Helaas duurt dit onder-
zoek 4 tot 7 dagen, waardoor de chirurg tijdens de operatie van weinig steun wordt voorzien 
aangaande de status van de snijvlakken. Hoewel het vriescoupe-onderzoek de chirurg tijdens 
de operatie pathologische ondersteuning kan bieden, is deze techniek tijdrovend en onder-
hevig aan ‘sampling errors’. Aangezien het enkel informatie geeft over dat kleine gedeelte van 
de snijvlakken waaruit een sample genomen is.9 Bovendien kunnen weefsels als bot en vet niet 
door middel van deze techniek onderzocht worden. Er is daarom een grote noodzaak aan een 
beeldvormingstechniek die de chirurg tijdens de operatie kan ondersteunen in het realiseren 
van een preciezere tumor detectie, met als resultaat een meer radicale resectie en dus betere 
prognose voor de patiënt.
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FLUORESCENTIE BEELDVORMING
De ontwikkeling van intra-operatieve fluorescentie beeldvorming heeft in de laatste decennia 
een grote vlucht genomen en zou een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de chiru-
rg voor het beoordelen van de snijvlakken en de mate van uitbreiding van de tumor.7 Bij flu-
orescentie beeldvorming wordt een fluorescentie signaal gegenereerd wanneer de elektronen 
in een fluorescentie molecuul vanuit hun aangeslagen geactiveerde toestand, terugvallen naar 
de grondtoestand (Fig. 1a). De fluorescente stof kan zowel lokaal als systemisch toegediend 
worden (Fig. 1b). Indien een fluorescente stof gebruikt wordt die specifiek opgenomen wordt 
op de plaats van interesse, kan door middel van een speciaal camerasysteem de exacte om-
vang en anatomische locatie van de ziekte weergeven worden (Fig. 1c). De combinatie van 
geschikte tumor specifieke fluorescente stoffen met een geschikt camerasystemen maakt het 
mogelijk om tijdens de operatie in ‘real-time’ de grens tussen kwaadaardig en gezond weefsel 
beter te kunnen bepalen.  

Fluorescentie beeldvorming heeft diverse gunstige eigenschappen, waardoor het de potentie 
heeft een krachtig instrument te zijn in het begeleiden van toekomstige patiëntenzorg binnen 
de chirurgische oncologie. Hoewel technieken zoals CT hoge resolutie scans van het hele 
lichaam kunnen maken, is het ongeschikt om kleinere laesies real-time in het chirurgische 
veld te visualiseren.10 Fluorescentie beeldvorming biedt directe feedback binnen het natu-
urlijke gezichtsveld van de chirurg. Al met al kan worden geconcludeerd dat de mogelijkheid 
van real-time meting, samen met de lage kosten en flexibiliteit fluorescentie beeldvorming 
aantrekkelijk maakt voor intra-operatieve beeldvorming. Bovendien wordt geen gebruik ge-
maakt van radioactieve stoffen, wat fluorescentie beeldvorming veilig maakt voor zowel de 
patiënt als de zorgverlener. 

FLUORESCENTE STOFFEN
Het kiezen van de juiste fluorescente stof is van uiterst belang. De ideale fluorescente stof 
verbetert het onderscheid tussen tumoreus en normaal weefsel. In Figuur 2 worden verschil-
lende fluorescente stoffen beschreven die aangrijpen op de verschillende kenmerkende eigen-
schappen van kanker. Niet-specifieke fluorescente stoffen (Fig. 2a), zoals indocyanine groen 
(ICG) worden voornamelijk gebruikt voor het visualiseren van anatomische structuren zoals 
bloedvaten, lymfevaten en lymfeklieren. Echter, niet-specifieke fluorescente stoffen binden 
niet gericht aan kanker cellen en zijn daarom minder geschikt voor diagnostische beeldvorm-
ing.11,12 
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De meest bekende biosynthese gerichte fluorescente stof (Fig. 2b) is 5-aminolevulinezuur 
(5-ALA). 5-ALA accumuleert in de mitochondria. Doordat tumoren beschikken over een 
relatief verhoogd aantal mitochondria maakt het tumor specifieke imaging mogelijk.13 Bij 
activeerbare fluorescente stoffen treedt een fluorescent signaal op na contact met specifieke 
doeleiwitten (Fig. 2c).14,15 Echter, de mate van fluorescentie hangt in hoge mate af van de en-
zymatische activiteit van de tumor. 

Specifieke fluorescente stoffen (Fig. 2d) daarentegen binden specifiek aan de tot verhoogde 
expressie komende groeifactor-receptoren op kankercellen. Specifieke fluorescente stoffen 
gebruiken antilichamen als vectoren om fluorescente stoffen specifiek naar de tumorcellen 
te vervoeren en zijn daarom zeer geschikt voor diagnostische beeldvorming (deel I van dit 
proefschrift). Specifieke tumor gerichte medicijnen die alleen tumorcellen en niet gezonde 
cellen behandelen verhogen de therapeutische werkzaamheid en verlagen de morbiditeit 
(deel II van dit proefschrift). 

ANTILICHAAM GEBASEERDE FLUORESCENTIE BEELDVORMING  
Kankercellen onderscheiden zich op verschillende punten van normale cellen.16,17 Deze ver-
schillen hebben geleid tot de ontwikkeling van doelgerichte therapieën zoals monoclonale an-
tilichamen, waarbij anders dan de klassieke chemotherapie gericht de kankercellen behandeld 
worden. Mutaties van genen leiden tot een verhoogde aantal groeifactor-receptoren (de ont-
vanger voor groeifactoren) op kankercellen. Monoclonale antilichamen blokkeren de binding 
van groeifactoren aan de receptoren en remmen zo de groei van kankercellen. Tabel 1 geeft 
een overzicht van de huidige European Medicine Agency (EMA) en Food and Drug Adminis-
tration (FDA) goedgekeurde antilichamen voor de behandeling van solide tumoren. Het grote 
voordeel van het gebruik van EMA en FDA-goedgekeurde antilichamen voor fluorescentie 
beeldvorming is dat het farmacokinetische profiel, biodistributie, bijwerkingen en potentiele 
toxiciteitsprofiel reeds goed onderzocht zijn. Bovendien wordt bij fluorescentie beeldvorming 
een substanieel lagere dosis gebruikt dan bij immuuntherapie met dezelfde antilichamen. 
De eerste klinische studies laten zien dat fluorescentie beeldvorming de potentie heeft om een 
krachtig hulpmiddel te zijn bij het begeleiden van de patiëntenzorg binnen de chirurgische 
oncologie.18 Hoewel deze modaliteit veelbeloved is, is de klinische waarde binnen de dageli-
jkse praktijk van de hoofd-hals oncologie nog niet geëvalueerd. 

OVERZICHT VAN HET PROEFSCHRIFT
In Figuur 3 wordt de inhoud van het proefschrift schematisch weergegeven. In deel I wordt 
het hergebruik van therapeutische antilichamen voor antilichaam gebaseerde fluorescentie 
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beeldvorming geëvalueerd. De potentie van een antilichaam gebaseerde theranostische mo-
daliteit, fotoimmunotherapie, waarbij zowel beeldvorming als therapie bereikt wordt, wordt 
in deel II van dit proefschrift beschreven. 

DEEL I ANTILICHAAM GEBASEERDE FLUORESCENTIE BEELDVORMING
Deel I van dit proefschrift is gericht op het verkennen van de tumor specificiteit van fluores-
cente contrastmiddelen gebonden aan antilichamen voor fluorescentie geleide chirurgie van 
tumoren. Hoofdstuk 2 behandelt de meest veelbelovende innovatieve optische beeldvorming 
methodieken. Het review focust zich op optische beeldgeleide technieken en de grote impli-
caties die deze techniek heeft voor een meer efficiënte intra-operatieve besluitvorming door 
de chirurg. Ook de potentie van fotoimmunotherapie, een innovatief theranostisch concept, 
waarbij gestreefd wordt naar simultane detectie en eliminatie van tumorcellen wordt bespro-
ken. Deel II van dit proefschrift is gericht op dit onderwerp.

Hoofdstuk 3 beschrijft een haalbaarheidsstudie waarin onderzocht wordt of systemisch 
toegediend cetuximab-IRDye800CW voldoende contrast biedt voor fluorescentie geleide re-
sectie van glioblastoma multiforme (GBM). Retrospectieve studies hebben aangetoond dat 
de mate van resectie een belangrijke voorspeller van overleven is. Om te testen of cetux-
imab-IRDye800CW voldoende contrast zou kunnen creëren om de chirurg te helpen beter 
onderscheid te maken tussen gezond en kankerweefsel werden twee orthotope proefdier-
modellen met D-54MG en U-251MG humane GBM gebruikt. De cellen waren verrijkt met 
luciferase om bioluminescente beeldvorming (BLI) mogelijk te maken. BLI biedt een geschikt 
systeem voor het snel en non-invasief bepalen van tumorlokalisatie en omvang. Daarnaast 
biedt het model een platform om de tumor specificiteit van het fluorescente contrastmiddel, 
cetuximab-IRDye800CW te testen. Cetuximab-IRDye800CW signaal toonde sterke overlap 
met het luciferase positieve tumorweefsel. Bovendien werd er een aanzienlijk grotere hoev-
eelheid tumor verwijderd met behulp van fluorescentie geleide resectie in vergelijking met wit 
licht resectie bij zowel D-54MG als U-251MG.

In hoofd-hals tumoren is de expressie van de Epidermale GroeiFactor Receptor (EGFR) sterk 
verhoogd. In Hoofdstuk 4 laten we zien dat de fluorescente stof IRDye800CW, gebonden aan 
het antilichaam cetuximab (gericht tegen EGFR), veilig en succesvol benut kan worden voor 
het visualiseren van de primaire tumor. Twaalf patiënten met een plaveiselcelcarcinoom in 
het hoofd-hals gebied werden geïncludeerd in deze studie. 
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Het antilichaam cetuximab wordt veelvuldig gebruikt in de behandeling van hoofd-hals tu-
moren. Door binding aan EGFR wordt deze receptor geblokkeerd en dus de tumor in groei 
en activiteit geremd. Echter, slechts 10-15% van de hoofd-hals patiënten die deze receptor 
tot expressie brengen hebben baat bij deze therapie. Optische beeldvorming met fluorescent 
gelabelde antilichamen biedt een ideaal platform om de distributie van het therapeutische 
antilichaam te analyseren en correleren met (peri-)tumorale karakteristieken (zoals morfol-
ogie, vascularisatie en proliferatie). Onze resultaten beschreven in Hoofdstuk 5 laten zien 
dat de fluorescentie intensiteit in hoge mate afhangt van de EGFR expressie. Gedifferentieerd 
plaveiselcelcarcinoom daarentegen, hoewel EGFR aanwezig was, demonstreerde matige tot 
geen antilichaam binding. De hier beschreven studie is een opstap naar in vivo fluorescentie 
immuunhistochemie waarin het doel is om beter te kunnen voorspellen welke patiënten baat 
hebben bij immunotherapie. 

Voordat fluorescentie geleide chirurgie routinematig toegepast kan worden in de klinische 
praktijk is het noodzakelijk dat er meer objectieve kwantificeringsmethoden ontwikkeld 
worden. In Hoofdstuk 6 wordt een unieke kwantificeringstrategie geïntroduceerd die objec-
tieve informatie zou kunnen verschaffen aangaande de aanwezigheid van kanker. Hoofdstuk 
7 beoordeelt de potentie van fluorescentie geleide pathologie om een brug te slaan tussen het 
post-operatief pathologisch onderzoek en de intra-operatieve realiteit. 

DEEL II ANTILICHAAM GEBASEERDE THERANOSTICS 
Er wordt volop onderzoek gedaan naar het gebruik van fototoxische stoffen gebonden aan 
antilichamen (i.e. fotoimmunotherapie) om de therapeutische effectiviteit en efficiëntie van 
conventionele fotodynamische therapie te verhogen.19  Fotoimmunotherapie combineert de 
tumor specifieke binding capaciteit van antilichamen met de fluorescentie en fototoxiciteit 
aanwezig na activatie van de aan het antilichaam gebonden licht gevoelige fototoxische stof. 
De combinatie van generatie van fluorescent licht samen met de toxiciteit maakt het mogelijk 
om gezond en aangedaan weefsel tijdens de operatie in ‘real-time’ van elkaar te onderscheiden 
als ook door de adjuvante therapeutische activiteit de mogelijkheid om tumor beter in zijn 
geheel te kunnen verwijderen. 

We hebben een gestandaardiseerde lichtbron light-emitting diode (LED) apparaat ontwikkeld 
voor fotoimmunotherapie. Deze studie wordt beschreven in Hoofdstuk 8. Het doel van de 
studie beschreven in Hoofdstuk 9 was om te bepalen of fotoimmunotherapie gebruikt kon 
worden als een adjuvante behandelmodaliteit om de chirurg te assisteren in het bereiken van 
een volledigere resectie. 
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Het doel is dat fotoimmunotherapie de experimentele fase zal ontstijgen en onderdeel uit 
gaat maken van de dagelijkse oncologische zorgpraktijk. Daarom hebben wij de biodistributie 
en toxiciteit van het antilichaam cetuximab gelabeld met de fluorescente fototoxische stof 
IRDye700DX (cetuximab-IRDye700DX) onderzocht in primaten (makaken). Deze studie is 
beschreven in Hoofdstuk 10.

CONCLUSIE 

In dit proefschrift hebben we laten zien dat door middel van fluorescentie beeldvorming snel 
en accuraat onderscheid gemaakt kan worden tussen gezond en tumoreus weefsel. Bovendien 
bleek dat commercieel beschikbare monoclonale antilichamen veilig en efficiënt gekoppeld 
kunnen worden aan fluorescente stoffen, en na systemische toediening met een speciaal cam-
erasysteem zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

Enkele belangrijke conclusies kunnen getrokken worden uit de eerste klinische studie uit-
gevoerd met de tumor specifieke fluorescente stof cetuximab-IRDye800CW in patiënten met 
plaveiselcel carcinoom in het hoofd-hals gebied. Ten eerste, het gebruik van een microdosis 
cetuximab-IRDye800CW, waarbij 1/100ste van de standaard therapeutische dosis wordt geb-
ruikt, blijkt geen geschikte dosis voor fluorescentie beeldvorming. Afhankelijk van de affi-
niteit van de receptor en de farmacokinetische en farmacodynamische eigenschappen van 
de tumor specifieke fluorescente stof, kan het zo zijn dat microdosering niet de gewenste 
hoeveelheid contrast in de tumor voor fluorescentie beeldvorming oplevert. Ten tweede, kan 
fluorescentie beeldvorming het vriescoupe-onderzoek ondersteunen en zo mogelijk het aan-
tal sampling en interpretatie fouten verkleinen. Ten derde, bijwerkingen van het fluorescent 
gelabelde antilichaam (cetuximab-IRDye800CW) waren consistent met het bekende toxicite-
itsprofiel van cetuximab.20 Wat aantoont dat deze labelings techniek in de toekomst veilig kan 
worden toegepast met een breed scala aan antilichamen gericht tegen andere tumor geasso-
cieerde receptoren.

In dit proefschrift introduceren wij het concept ‘in vivo fluorescentie immuunhistochemie’, 
een geschikte en zeer unieke methode op inzicht te krijgen in de distributie van (fluorescent 
gelabelde) antilichamen in en rond tumor weefsel. Wij voorzien dat, omdat het belang van an-
tilichaam gebaseerde kankerbehandeling blijft groeien, verdere definitie van het platform van 
‘in vivo fluorescentie immuunhistochemie’ een belangrijke rol kan spelen in het realiseren 
van een meer patiënt specifieke afgestemde behandel strategie.21 
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De fluorescentie intensiteit in fluorescentie beeldvorming kan langs een continuüm van in-
tensiteiten aangepast worden. Standaardisatie van de intensiteit tot een aanvaardbare base-
line moet gerealiseerd worden om de intra-operatieve diagnostische waarde van fluorescentie 
beeldvorming volledig te benutten. Daarom wordt een methodologie die in de operatiekamer 
objectief in onbekende samples onderscheid kan maken tussen gezond en tumoreus weef-
sel sterk gewaardeerd. In dit proefschrift hebben wij een gestandaardiseerde kwantificering-
methode geïntroduceerd die op basis van een ratiometrische waarde objectief intra-operatief 
ziek weefsel identificeert. Wij verwachten dat de kalibratie van deze ratiometrische waarde 
voor iedere patiënt uniek moet worden uitgevoerd aangezien iedere patiënt verschilt in tumor 
fysiologie, weefsel eigenschappen, receptor expressie en farmacokinetiek.22

Wij hebben een LED lichtbron ontworpen, gestandaardiseerd en gevalideerd voor 
IRDye700DX gebaseerde fotoimmunotherapie van kanker. Bovendien wordt met dit concept 
van een kader voorzien waarbinnen in de toekomst andere nieuw ontwikkelde fototoxische 
stoffen en lichtbronnen geëvalueerd en gevalideerd kunnen worden. We hebben aangetoond 
dat fotoimmunotherapie significante voordelen biedt boven de meer traditionele wijzen van 
beeldvorming. Deze omvatten de mogelijkheid voor fotodetectie van doelweefsel en fototox-
iciteit geïnduceerd door activatie van de fototoxische stof met licht in het nabij infrarood. 

We hebben, voor zover bekend de eerste studie uitgevoerd die de biodistributie en toxiciteit van 
het antilichaam cetuximab gekoppeld aan IRDye700DX beoordeelt in niet humane primaten 
(makaken). Een sterke correlatie was te zien tussen de fluorescentie gemeten in intacte stuk-
ken weefsel, gehomogeniseerde samples (met behulp van gelelektroforese), en histologische 
weefselcoupes van makaken. De locaties en relatieve niveaus van cetuximab-IRDye700DX ac-
cumulatie waren consistent met de verwachte locaties van EGFR in makaken, wat impliceert 
dat cetuximab zijn specifieke bindingscapaciteit behoud na koppeling aan de fototoxische stof 
IRDye700DX. Bovenstaande resultaten suggereren dat IRDye700DX veilig gekoppeld kan 
worden aan monoclonale antilichamen en door middel van fotodetectie en fototherapie de 
zorg binnen de chirurgische oncologie sterk zou kunnen verbeteren. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Voor succesvolle implementatie van fluorescentiegeleide chirurgie in de dagelijkse oncolo-
gische praktijk zullen een drietal fasen doorlopen moeten worden, variërend van; I) ontwik-
keling van de methodiek en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, tot II) regelgeving en 
opzet van klinische studies, en uiteindelijk tot III) implementatie in de dagelijkse klinische 
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praktijk.23 Het succesvol kunnen doorlopen van de fasen is grotendeels afhankelijk van het 
aantonen van veiligheid en werkzaamheid in de voorgaande fase. In de volgende paragrafen, 
worden fundamentele barrières, die de klinische vertaling van fluorescentiegeleide chirurgie 
kunnen belemmeren beschreven en suggesties voor toekomstige ontwikkelingen besproken. 

Tumor heterogeniteit
Het grote voordeel van het gebruik van EMA- en FDA goedgekeurde antilichamen voor an-
tilichaam gebaseerde fluorescentie beeldvorming is dat het farmacodynamische en farmaco-
kinetische profiel, biodistributie en toxiciteitsprofiel goed onderzocht zijn. Echter, alsmede 
een probleem voor antilichaam gebaseerde immuuntherapie, vormt tumor heterogeniteit ook 
een uitdaging voor antilichaam gebaseerde fluorescentie beeldvorming en fotoimmunother-
apie. Door genomische instabiliteit, hebben tumorcellen verschillende genotypische en feno-
typische profielen, die uiteindelijk leiden tot verschillende biologische profielen binnen een 
tumor, en dus receptor expressie variatie waardoor niet alle tumorcellen gebonden kunnen 
worden met één antilichaam.24 Variabiliteit in receptor expressie kan worden beoordeeld door 
voorafgaand aan de operatie immuunhistochemie op een biopsie uit te voeren. Het gebruik 
van een combinatie van meerdere fluorescent gelabelde antilichamen met verschillende aan-
grijpingspunten, zou grote verbetering kunnen brengen. De implementatie van een dergelijke 
aanpak, wordt als een belangrijke stap in de richting van een meer ‘personalized medicine’ 
gezien. 

De rol van optische weefseleigenschappen 
De kwantificering van fluorescentiesignalen blijft een uitdaging. Fluorescentie beeldvorming 
is een optische techniek. Aangezien het fluorescent gelabelde antilichaam ingebed is in het 
weefsel, zijn de fotonen betrokken bij excitatie en emissie van de fluorescente stof onderhevig 
aan verschillende mate van; I) licht absorptie (Fig. 4a), II) reflectie (Fig. 4b), en verstrooiing 
(Fig. 4c). Absorptie en verstrooiing van licht zijn afhankelijk van de golflengte van de exci-
tatie bron en van de optische eigenschappen van het weefsel. Wanneer de golflengte afneemt, 
neemt de absorptie en verstrooiing van licht toe. Bij golflengtes < 750 nm wordt licht gro-
tendeels geabsorbeerd door moleculen als hemoglobine en lipiden, waardoor de fluorescentie 
penetratie tot enkele millimeters beperkt wordt. Het is daarom verstandig om fluorescente 
stoffen te gebruiken in het nabij infrarood (750 – 1000 nm), waardoor deze dieper in het 
weefsel kunnen penetreren. Fotoimmunotherapie kan een veelbelovende aanpak zijn om dit 
probleem te tackelen, omdat fotodetectie in combinatie met fototherapie kan worden bereikt 
bij niet te visualiseren of irresectabele weefsels. Optoacoustics is een nieuwe modaliteit, welke 
zorgt voor detectie van fluorescentie signalen tot enkele centimeters diepte.25 
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Gestandaardiseerde rapportage en beeldvorming
De huidige intra-operatieve beeldvormingssystemen superponeren het fluorescentie signaal 
op een kleuren video wat de chirurg van accurate informatie voorziet aangaande de anato-
mische lokalisatie van het fluorescentie signaal en dus de tumor. Omdat de chirurg gewend is 
te werken met 2D schermen tijdens laparoscopische procedures, lijkt deze insteek probleem-
loos en eenvoudig. In de toekomst is er echter een grote behoefte aan een meer algemeen aan-
vaarde en gestandaardiseerde kwantificatie methode van het fluorescente signaal, aangezien 
in de huidige fluorescentie beeldvorming de intensiteit ingesteld kan worden langs een con-
tinuüm van intensiteiten. Een ratiometrische formule die is geïntegreerd in de software van de 
fluorescentie camera, waarmee objectief tumoreus weefsel van normaal weefsel kan worden 
onderscheiden, zou zeer behulpzaam zijn voor de chirurg. Verschillende instituten hebben 
reeds algoritmen ontwikkeld waarmee voor verschillende optische weefseleigenschappen 
gecorrigeerd kan worden.26-28 Integratie van deze algoritmen in de camerasystemen zou veel-
belovend kunnen zijn in het corrigeren van de optische weefseleigenschappen voor een meer 
gestandaardiseerde fluorescentie beeldvorming.
Samengevat, hoewel er barrières overwonnen moeten worden lijkt antilichaam gebaseerde 
fluorescentie beeldvorming en fototherapie de potentie te hebben om de patiëntenzorg te 
verbeteren en de effectiviteit van oncologische chirurgie te verbeteren. 
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