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Met het oog op de regio

Rede
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar in de chirurgische oncologie
aan de Universiteit van Amsterdam
vanwege de vereniging Het Nederlands Kanker Instituut
op vrijdag 21 januari 2000
door

B.B.R. Kroon

Vossiuspers AUP

Mijnheer de Rector Magnificus,
geachte leden van de universitaire gemeenschap,
zeer gewaardeerde toehoorders,

Kankergezwellen zijn beangstigend. Zodanig beangstigend dat we er vaak niet goed
raad mee weten. Nog maar kort geleden spraken we er niet over, het was K. Misschien is het wel uit angst dat we elkaar de ziekte soms zelfs toewensen. Dit gebeurt
vooral collectief, verborgen in mensenmassa’s, bij voorkeur in voetbalstadions. Wat
is het dat kanker zo beangstigend maakt? Natuurlijk de vaak fatale afloop, het zich
machteloos voelen, de aftakeling, de pijn. Maar minstens zo beangstigend zijn de
geniepigheid en de sluwheid, waarmee het kanker keer op keer weer lukt ongemerkt het lichaam binnen te dringen en in allerlei vermommingen de afweer ervan
te ontlopen. Behalve beangstigend is kanker ook intrigerend. Zo sluw en tegelijk
ook zo dom, dat het gezwel door een ongebreidelde delingsdrang niet alleen zijn
gastheer, maar uiteindelijk ook zichzelf ten gronde richt.
Eigenlijk zou de strijd tegen kanker subtiel en slinks gevoerd moeten worden.
Bestrijden met gelijke middelen. Het gezwel vernietigen met listigheid. Jammer
genoeg schiet onze kennis hiertoe tot op heden schromelijk tekort. Kankergezwellen bestrijden met intelligente immunotherapie is al jaren veelbelovend en soms
ben ik bang dat het dat ook nog jaren zal blijven. Spectaculaire ontwikkelingen op
het gebied van de moleculaire biologie hebben onze kennis over het ontstaan van
kanker weliswaar sterk doen toenemen, vertaling hiervan in effectieve behandelingsmethoden is iets anders. We moeten het tot op heden dan ook nog steeds doen
met grof geweld: uitsnijden, wegstralen en vergiftigen; chirurgie, radiotherapie en
chemotherapie.
Het woord is aan de chirurg en radiotherapeut zolang het gezwel nog op de plek
van ontstaan is gelokaliseerd, aan de internist wanneer uitzaaiing via het bloed naar
delen ver weg in het lichaam, ‘op afstand’ heeft plaatsgevonden. In de laatste decen-
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nia is de strijd vooral op deze twee fronten – lokaal en ‘op afstand’ – gevoerd en ondanks het genoemde gebrek aan subtiliteit en listigheid zijn er flinke vorderingen
gemaakt.
Lokaal kunnen tegenwoordig gezwellen nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Operatieve verwijdering en bestraling vinden hierdoor trefzekerder plaats,
met betere resultaten en met minder schade aan de gezonde weefsels. Het aantal
verminkende ingrepen is ook afgenomen door chirurgie, radiotherapie en chemotherapie met elkaar te combineren. Een voorbeeld hiervan is de sparende behandeling van borstkanker door de combinatie van chirurgie en radiotherapie.1 Ook kan
tegenwoordig vaak sparender en toch veilig geopereerd worden door toegenomen
kennis van het biologische gedrag van sommige tumoren, zoals bij het melanoom.
Tenslotte wil ik hier, als voorbeeld van de grote technische vooruitgang in ons vak,
een opzienbarende ontwikkeling noemen op het gebied van de reconstructieve chirurgie. Weefsels, die elders in het lichaam gemist kunnen worden, worden geoogst,
verplaatst naar het operatiegebied en worden daar, door middel van micro-chirurgische technieken, verbonden met de bloedvaten, waarna ingroei plaatsvindt. Grote defecten kunnen op deze wijze worden opgevuld, waardoor enerzijds radicaler
kan worden geopereerd en anderzijds functie en uiterlijk beter kunnen worden hersteld.
Grote vooruitgang dus op lokaal niveau. Maar ook ‘op afstand’ zijn successen geboekt. Een kankerpatiënt met uitzaaiingen in de hersenen wordt genezen met medicijnen en een operatie en wint vervolgens de Tour de France. Behalve uitgezaaide
zaadbalkanker, waaraan deze renner leed, zijn ook systeemziekten zoals de ziekte
van Hodgkin, leukemievormen en verschillende vormen van uitgezaaide kindertumoren tegenwoordig te genezen. Jammer is echter dat deze ook spectaculaire vooruitgang tot nu toe slechts enkele weinig voorkomende kankervormen betreft,
waardoor qua omvang de winst vooralsnog gering is.

De regio
En dan nu het oog op de regio, want tussen ‘lokaal’, de primaire tumor, en ‘op afstand’, de plaats waar uitzaaiingen via het bloed ontstaan, ligt nog een gebied: het
regionale lymfeklierstation. En juist hier, in deze regio, waar naartoe tumoren via
de lymfe kunnen uitzaaien, zijn de laatste jaren uiterst interessante ontwikkelingen.
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Alvorens hier verder op in te gaan, eerst terug naar het eind van de negentiende
eeuw, toen de chirurg William Stewart Halsted uit het Johns Hopkins Hospital in
Baltimore voor het eerst de aandacht op het belang van de regio vestigde, bij de behandeling van patiënten met borstkanker.2 Volgens zijn klassieke hypothese zaait
een kwaadaardige tumor vaak stapsgewijs uit: eerst via de lymfebanen naar de regio,
in de regio van de ene lymfeklier naar de volgende, meer stroomafwaarts gelegen
lymfeklier en vanaf de regio via het bloed naar de rest van het lichaam. Onvoldoende behandeling van de primaire tumor en van de regio zou daarom kunnen leiden tot
uitzaaiingen ‘op afstand’ vanuit lokaal of regionaal achtergebleven vitale tumorcellen. Gebaseerd op deze hypothese voerde Halsted de radicale mastectomie in,
waarbij borstklier, onderliggende spieren en okselklieren als één geheel werden
verwijderd. De verbetering van de overleving die hierdoor werd bereikt, was indrukwekkend. Een driejaarsoverleving van ongeveer 40% was haalbaar geworden.
Opeens was borstkanker een dikwijls te genezen ziekte. Radicale mastectomie bleef
dan ook jaren de standaardbehandeling bij deze patiënten. Na het midden van de nu,
vorige eeuw kwam hier echter verandering in. Meer en meer won de gedachte terrein dat kanker vanaf het allereerste begin een gegeneraliseerde ziekte zou zijn, met
uitzaaiingen via het bloed. Uitzaaiing in de lymfeklieren werd geacht bijna altijd gepaard te gaan met uitzaaiing ‘op afstand’ en aan de behandeling van de regio, met
het doel de overleving te verbeteren, werd steeds minder belang gehecht. Volgens
Cady, in 1984, waren uitzaaiingen in lymfeklieren dan ook alleen maar ‘indicators,
but not governors of survival’.3 Lymfeklierverwijdering was geworden tot een
stadiëringsingreep met als primair doel over te kunnen gaan op adjuvante (aanvullende) behandeling met medicijnen, wanneer in de lymfeklieren uitzaaiingen waren
aangetroffen.
Tijdens mijn opleiding in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam en later in het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI/AvL) werd
door mijn opleider Olthuis en in Amsterdam door mijn voorganger Van Dongen
strijd gevoerd tegen deze apodictische opstelling, die vooral ook door de Amerikaanse chirurg Fisher werd gesteund. Wij zagen immers met regelmaat patiënten
die twintig jaar en langer na verwijdering van borstkanker, ondanks aangetaste okselklieren, nog in leven waren. De ‘verklaring’ die hiervoor toen wel werd gegeven
– namelijk dat bij al deze patiënten uitzaaiing ‘op afstand’ zeker aanwezig was, maar
alleen nog niet klinisch manifest – wilde er bij ons niet in.
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En het tij is gekeerd. Recentelijk, iets meer dan een eeuw na Halsted, hebben
Deense en Canadese onderzoekers, onafhankelijk van elkaar, aangetoond dat optimale lokale, maar ook optimale regionale behandeling bij patiënten met borstkan4,5
ker wel degelijk tot overlevingswinst leidt. Betere overlevingsresultaten werden
behaald wanneer meer okselklieren werden verwijderd en, indien nodig, radiotherapie volgde.
Ook van andere tumoren is inmiddels bekend dat hoe completer regionale lymfeklierverwijdering plaatsvindt, des te beter de overlevingskans is. Door Strobbe en
Jonk werd deze bevinding gedaan bij patiënten met uitzaaiingen van melanoom in
de liesklieren.6 Het bleek dat zelfs wanneer de uitzaaiingen ver stroomafwaarts vanaf de primaire tumor, zelfs voorbij de liesband, waren gelokaliseerd, door zorgvuldige verwijdering in meer dan 20% van de gevallen toch nog tienjaarsoverleving
kon worden bereikt.
Imponerend is ook de winst die behaald kan worden door zorgvuldige verwijdering van de regionale lymfeklieren bij patiënten met endeldarmkanker, door middel
van de zogenaamde total mesorectal excision. Bij deze techniek wordt, in tegenstelling
tot voorheen, al het weefsel rond de endeldarm met daarin de regionale lymfeklieren verwijderd. In Nederland is deze methode, die vooral vanuit Leiden door Van
de Velde werd gepropageerd, inmiddels tot standaard verheven.7 Het loco-regionale recidiefpercentage, dat voorheen soms wel 30% bedroeg, kan hierdoor dalen tot
ongeveer 5%. Een vergelijking met de resultaten behaald met chirurgie van borstkanker, voor en na Halsted, dringt zich op. Belangrijk is dat deze verbeterde locoregionale controle zich ook hier lijkt te vertalen in gunstiger overlevingscijfers.
Zorgvuldige loco-regionale behandeling, zo is wel eens opgemerkt, draagt misschien wel meer bij aan verbetering van de overleving dan allerlei vormen van aanvullende chemo-, immuno-, en hormonale therapie.
Er zijn echter ook grenzen aan de uitgebreidheid van lymfeklierverwijdering.
Superradicale chirurgie bij patiënten met borstkanker met verwijdering van de
klieren langs het borstbeen en boven het sleutelbeen, zoals wel toegepast op het
hoogtepunt van het Halstediaanse denken, gaf geen overlevingswinst. Recent bleek
dit ook niet het geval na uitgebreide klierverwijdering bij patiënten met maagcarcinoom. In een nationale studie, geïnitieerd vanuit – wederom – de Leidse universiteitskliniek, werd een mogelijk overlevingsvoordeel teniet gedaan door toegenomen postoperatieve complicaties en sterfte.8
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Hoe eerder hoe beter?
Radicale, zorgvuldige behandeling van de regio is dus zinvol, zowel voor lokale controle, als vaak ook voor verbetering van de overleving. Wat dit betreft onderscheidt
de tumor in de regio zich niet van de primaire tumor. Maar geldt voor de regio ook
‘hoe eerder hoe beter’? Geeft het vroeg verwijderen van lymfogene uitzaaiingen
overlevingsvoordeel, net zoals dat bij de primaire tumor het geval is? Uitgaande van
het biologische gedrag van tumoren moet dit eigenlijk wel zo zijn. Immers, we weten dat lymfeklieruitzaaiingen ook zelf weer kunnen uitzaaien. Verwijdering ervan,
voordat dit is opgetreden, lijkt dus zinvol. Ook is wel gesuggereerd dat aanvullende
behandeling met medicijnen het meest effectief zou zijn bij vroege stadia van lymfeklieruitzaaiing, met een zo gering mogelijke hoeveelheid tumor.
Tot voor kort was het echter niet goed mogelijk om klinisch nog niet manifeste,
ook wel occulte of verborgen uitzaaiingen genoemd, te ontdekken. Beeldvorming
met computer tomografie (CT), magnetic resonance imaging (MRI) en positron
emissie tomografie (PET) bleek hiertoe ontoereikend en hoewel de resultaten van
echografisch onderzoek beter zijn, is de gevoeligheid van deze methode te gering.
Opsporing van occulte klieruitzaaiingen met radioactief gemerkte specifieke (monoclonale) antilichamen leek veelbelovend, in de praktijk is deze methode tot nu
echter onbetrouwbaar.

‘Sentinel node’ (schildwachtklier-) biopsie
Een grote stap voorwaarts in het ontdekken van klinisch nog verborgen lymfeklieruitzaaiingen werd in 1992 gedaan, toen Morton en Cochran uit het John Wayne
Cancer Institute in Santa Monica, Californië, de ‘sentinel node’ biopsie, ook wel
schildwachtklierbiopsie, poortwachterklierbiopsie of eerste-echelonklierbiopsie
genoemd, invoerden.9 In 1977 was het concept hiervoor overigens reeds beschreven door Cabañas die ook de term ‘sentinel node’ als eerste gebruikte. De veronderstelling, waarop deze methode is gebaseerd, is de door Halsted geopperde ordelijke progressie van lymfogene uitzaaiing. Lymfogene uitzaaiing vindt het eerst
plaats in die lymfeklier, waar het tumorproces rechtstreeks op heeft gedraineerd.
Pas vanuit deze klier, de schildwachtklier, worden andere, meer stroomafwaarts gelegen zogenaamde tweede-echelonklieren, aangetast. Veel onderzoek, met name
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ook in Nederland, waar de methode in 1993 ongeveer gelijktijdig in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit en in het NKI/AvL werd ingevoerd, heeft aangetoond dat de veronderstelling van een ordelijk verloop van lymfogene uitzaaiing
inderdaad waar is. Zelden worden er uitzaaiingen in andere klieren gevonden zonder aantasting van de schildwachtklier. De schildwachtklier heeft dus een voorspellende waarde voor het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen in de regionale lymfeklieren. De in de Verenigde Staten door Morton en Krag, en in Nederland vooral
door Meijer en Nieweg ontwikkelde methoden om deze strategische klier te lokaliseren zijn, evenals het concept, zo simpel en vanzelfsprekend dat de eerste beschrijvingen ervan op ongeloof stuitten. Pas het derde tijdschrift, Archives of Surgery, waaraan Morton en Cochran hun artikel aanboden, was bereid tot publicatie. Hetzelfde
ongeloof moet ook Nederlandse subsidiegevers parten hebben gespeeld bij hun
weigering onderzoek naar schildwachtklierbiopsie te ondersteunen. Gelukkig zag
de directie van het NKI/AvL wel het belang ervan in en hielp ons waar mogelijk.
Bij schildwachtklierbiopsie worden twee speurstoffen, de één radioactief en de
ander met een blauwe kleur, ter plaatse van de tumor ingespoten. Beide speurstoffen worden via de lymfevaten naar de schildwachtklier afgevoerd en hopen zich daar
op. De hierdoor blauw verkleurde en radioactieve klier kan nu via een kleine incisie,
op geleide van ook blauw verkleurde aanvoerende lymfevaten en met behulp van
een in de hand gehouden gamma-stralendetectie-probe, een soort geigerteller in
potloodvorm, worden geïdentificeerd en verwijderd. Bij het melanoom, bij welke
tumor deze methode voor het eerst werd toegepast, lukt identificatie in bijna alle
gevallen. Bij borstkanker, waarbij de methode op dit moment in een hoog tempo in
steeds meer klinieken wordt ingevoerd, lag het opsporingspercentage aanvankelijk
wat lager. Door toegenomen ervaring en verbetering van de nucleair geneeskundige technieken, benaderen wij in onze kliniek momenteel ook bij deze tumor een
opsporingspercentage van 100%. Ook bij het peniscarcinoom en het vulvacarcinoom is inmiddels aangetoond dat de methode werkt. Bij andere tumoren, zoals bijvoorbeeld die van het maag-darmkanaal, van de long, van de prostaat, van de testis
en van de hoofd-halsregio wordt met de methode geëxperimenteerd.
De voordelen van schildwachtklierbiopsie zijn duidelijk. Ten eerste behoeft niet
langer het gehele regionale kliergebied te worden verwijderd op zoek naar klinisch
nog verborgen uitzaaiingen, zoals bij patiënten met borstkanker tot nu regel is. Niet
langer is er sprake van overbehandeling bij al die patiënten bij wie uiteindelijk, bij
microscopisch onderzoek, geen aangetaste klieren worden gevonden. Het
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voorkómen van deze overbehandeling is van groot belang, omdat de complicaties
van lymfeklierdissectie niet te verwaarlozen zijn.
Een tweede voordeel van schildwachtklierbiopsie is dat de lymfogene uitzaaiingsweg, door het afbeelden van de drainage van de radioactieve speurstof, beter in
kaart kan worden gebracht. Bij patiënten met bijvoorbeeld melanoom vonden wij
in 5% van de gevallen schildwachtklieren buiten de klassieke regionale lymfeklierstations en bij patiënten met borstkanker werden schildwachtklieren zelfs in 19%
van de gevallen buiten het gebied van de standaard okselklierdissectie aangetroffen,
meestal bij het borstbeen. Uitzaaiingen in deze klieren zouden zonder schildwachtklierbiopsie niet zijn opgemerkt; schildwachtklierbiopsie zorgt dus voor betere stadiëring. Behalve voor optimale regionale behandeling is deze betere stadiëring ook
van belang om de indicatie voor aanvullende behandelingen met medicijnen zo zuiver mogelijk te stellen.
Een derde voordeel is dat de patholoog niet langer op speurtocht hoeft naar
microscopische tumorgroei in een relatief groot dissectiepreparaat. In plaats daarvan kan hij nu al zijn expertise richten op één enkele klier, die representatief is voor
de gehele regio. Grotere betrouwbaarheid van het microscopische onderzoek, dus
wederom betere stadiëring, is het gevolg.
Schildwachtklierbiopsie brengt ook tal van interessante onderzoeksvragen met
zich mee. Ik wil er een paar noemen. Als eerste natuurlijk de vraag of het vroeg verwijderen van lymfeklieruitzaaiing inderdaad een gunstig effect heeft op de overleving. Deze vraag wordt momenteel voor het melanoom in een vergelijkend onderzoek uitgezocht onder leiding van de uitvinder van de methodiek, Morton zelf. Een
deel van de patiënten die aan dit onderzoek deelnemen, ondergaat schildwachtklierbiopsie, gevolgd door verwijdering van het gehele regionale klierstation in geval de schildwachtklier tumorweefsel blijkt te bevatten. Bij het andere deel van de
patiënten wordt afgewacht en wordt het regionale klierstation alleen verwijderd
wanneer klieruitzaaiing klinisch manifest is geworden. Een probleem bij deze studie is echter dat veel chirurgen zo gefascineerd zijn door schildwachtklierbiopsie
dat ze deze methode nu al bij alle patiënten met melanoom toepassen, terwijl het
nut ervan bij deze tumor nog niet is aangetoond.10 De instroom van patiënten in
deze studie waaraan, naast een keur van Amerikaanse en Australische centra, twee
Nederlandse klinieken, te weten het Academisch Ziekenhuis Groningen en het
NKI/AvL deelnemen, gaat daardoor langzamer dan gewenst.
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Een andere onderzoeksvraag betreft de klinische betekenis van uitzaaiingen in
de schildwachtklier, die alleen met immunohistochemie zijn te ontdekken en, nog
interessanter, wat de betekenis is van solitaire tumorcellen. Deze laatste kunnen tegenwoordig door middel van geavanceerde moleculair biologische technieken (polymerase kettingreactie) worden aangetoond.
Ook de reeds genoemde vraag of aanvullende behandeling met medicijnen in
een ziektestadium met nog maar weinig tumor, inderdaad effectiever is dan in een
later stadium van lymfeklieruitzaaiing, kan door schildwachtklierbiopsie-gebonden
onderzoek worden beantwoord.
En tot slot de boeiende vraag of het aantal overbodige klierdissecties nog verder
kan worden teruggebracht. Bij patiënten met borstkanker is de schildwachtklier namelijk in ongeveer 40% van de gevallen de enige aangetaste klier. Wanneer het lukt
te voorspellen welke patiënten dit betreft, kan klierdissectie ook bij hen achterwege
blijven. In dezelfde lijn ligt een binnenkort in EORTC-verband te starten onderzoek bij patiënten met borstkanker om uit te maken of, in geval van een aangetaste
schildwachtklier, in plaats van klierdissectie, minder ingrijpende radiotherapie een
optie is.
Kortom de revival van het Halstediaanse denken, het ordelijke verloop van lymfeklieruitzaaiing, nu niet meer gebaseerd op een concept, maar op evidence based
medicine, heeft het oog meer dan ooit tevoren op de regio laten vallen. Het stemt
tevreden dat Nederlandse chirurgische oncologen, samen met hun Amerikaanse
collega’s, hierin het voortouw hebben genomen. Als uiting hiervan kan verwezen
worden naar de vele Nederlandse internationale publicaties over schildwachtklierbiopsie en naar de proefschriften over dit onderwerp die in Nederland zijn verschenen of op het punt staan te verschijnen, respectievelijk van Kapteijn,11 Pijpers,12
13
14
Borgstein en Jansen. Ook het succesvolle First International Congress on the Sentinel
Node in the Diagnosis and Treatment of Cancer, dat vorig jaar hier in Amsterdam door
het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit en het NKI/AvL werd georganiseerd, is een bewijs van het belang dat aan schildwachtklierbiopsie wordt gehecht.
Hetzelfde geldt voor de cursussen over deze methodiek, die met regelmaat in ons
ziekenhuis worden gehouden en waarvoor steeds een grote nationale en internationale belangstelling bestaat.
Ondanks dit enthousiasme, hier toch ook een woord van zorg. Okselklierdissectie, tot nu de gouden standaard bij patiënten met borstkanker, mag pas worden weggelaten wanneer de schildwachtklier met voldoende zekerheid kan worden opge-
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spoord. Een te hoog percentage missers is ontoelaatbaar. Dit klemt te meer daar bij
borstkanker nog verschillende vragen omtrent de techniek van schildwachtklierbiopsie onbeantwoord zijn, zoals de vraag wat de beste radioactieve speurstof is, wat
de optimale dosis radioactiviteit is, wat het optimale volume van de speurstoffen is
en wat de beste plaats is om de speurstoffen toe te dienen.15 Onopgeloste vragen die
manen tot voorzichtigheid.
Dat wij in het NKI/AvL vanaf het begin geïnteresseerd waren in deze methode
is niet verwonderlijk. Schildwachtklierbiopsie, het opsporen van de eerste klier van
het regionale klierstation, sluit immers fraai aan bij die andere methode van stadiëring van de oksel, de subclaviculaire klierbiopsie, een methode die reeds in 1956
door Van Slooten bij patiënten met borstkanker in ons ziekenhuis werd ingevoerd.16
Aantasting van deze laatste klier van het regionale station gaat nagenoeg steeds gepaard met uitzaaiing ‘op afstand’, ook een belangrijk gegeven voor een juiste keuze
van het therapeutische beleid.

Regionale isolatieperfusie
Behalve met de lymfeklieren, is er in de regio momenteel nog meer aan de hand. En
dat betreft het gebied dat tussen de primaire tumor en de regionale lymfeklieren in
ligt. Dit gebied is vooral bij patiënten met melanoom van belang. Het melanoom
heeft namelijk de bijzondere eigenschap reeds in de lymfevaten van dit gebied, voor
het regionale klierstation, uitzaaiingen te geven, de zogenaamde satellieten en intransit uitzaaiingen. Gebleken is dat ook deze uitzaaiingen niet altijd gepaard gaan
met uitzaaiingen ‘op afstand’. Ook hier kan, tot in ongeveer 20% van de gevallen,
genezing worden bereikt door adequate behandeling. Deze bestaat uit chirurgische
verwijdering zolang dat mogelijk is. Bij te uitgebreide uitzaaiingen en mits de lokalisatie ervan op arm of been is – en het melanoom komt juist daar vaak voor – is er
plaats voor isolatieperfusie.
Bij deze ook regionale behandeling wordt de bloeddoorstroming van de extremiteit afgesloten van die van de rest van het lichaam. Aansluiting aan een hart/longmachine zorgt er vervolgens voor dat de extremiteit tijdelijk een aparte bloedcirculatie met zuurstofvoorziening krijgt. De geïsoleerde extremiteit wordt hierna
doorspoeld met cytostatica, meestal melfalan, gedurende één à anderhalf uur. Door
de isolatie kunnen deze toxische middelen zeer hoog worden gedoseerd, omdat vi-
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tale organen in de rest van het lichaam niet worden getroffen. Bij ongeveer 70% van
de patiënten met melanoom lukt het op deze wijze de uitzaaiingen volledig te doen
verdwijnen. Bij de rest van de patiënten kan het tumorproces meestal zodanig worden teruggedrongen dat wegsnijden, bevriezen, behandeling met laser of bestraling
mogelijk wordt. De ervaring die met perfusie in het NKI/AvL en in de Dr Daniel
den Hoedkliniek in Rotterdam is opgedaan, werd door Klaase en Vrouenraets vastgelegd in proefschriften.17,18 Hoewel hierbij bleek dat de overlevingskansen dalen bij
toename van de regionale uitzaaiingen, is er geen indicatie voor perfusie bij mela19
noompatiënten uit voorzorg. In een internationale vergelijkende studie, met grote
inbreng vanuit de drie Nederlandse perfusiecentra (Academisch Ziekenhuis Groningen, Dr Daniel den Hoedkliniek en NKI/AvL) hadden patiënten met een hoog
risico op recidivering, die uit voorzorg werden geperfundeerd, geen overlevingsvoordeel ten opzichte van patiënten die geen perfusie ondergingen.20
Een belangrijke ontdekking wat perfusie betreft, werd in 1992 gedaan door Lejeune, uit het Institute Jules Bordet in Brussel. Hij vond dat isolatieperfusie, dankzij
de toepassing van het medicijn Tumor Necrose Factor-alpha (TNF), in combinatie
met melfalan, ook effectief kan zijn bij de behandeling van grote, chirurgisch niet
meer goed te verwijderen sarcomen.21 Antitumor activiteit van het cytokine TNF
was reeds lang bekend uit proefdierexperimenten. Vanwege ernstige bijwerkingen
was het bij de mens echter niet mogelijk TNF in voldoende hoge doseringen toe te
dienen voor het verkrijgen van een therapeutisch effect. Werkzame TNF-spiegels
kunnen echter wel worden bereikt bij regionale perfusie. Optimaal betrouwbare
isolatie is bij toepassing van TNF een strikte voorwaarde.18 De dosering TNF die in
de geïsoleerde extremiteit circuleert is namelijk zo hoog, dat lekkage naar de rest
van het lichaam zeer schadelijk en zelfs dodelijk kan zijn. TNF heeft de opmerkelijke eigenschap selectief de pathologisch veranderde bloedvaatjes van de tumor te
vernietigen, waardoor trombosering en acuut afsterven van de tumor optreedt,
hetgeen zich klinisch manifesteert in de vorm van verweking. De sterke synergie
tussen TNF en melfalan kan verklaard worden door het feit dat TNF de intratumorale concentratie van melfalan veelvuldig verhoogt, zoals recent onderzoek door De
Wilt in Rotterdam heeft aangetoond.22 Waarschijnlijk is dit een gevolg van de door
TNF geïnduceerde verhoogde doorlaatbaarheid van de haarvaatjes in de tumor voor
melfalan.
Ik heb het als een voorrecht ervaren onder de enthousiaste aanvoering van
Eggermont en samen met Schraffordt Koops en Lejeune, aan de basis te hebben
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mogen staan van onderzoek dat recent heeft geleid tot officiële registratie van TNF
voor sarcoom.23 Door TNF perfusie kan het aantal amputaties voor sarcoom worden verminderd.
Een interessant facet van perfusie is dat in de geïsoleerde regio naar wens de fysiologische omstandigheden kunnen worden veranderd. Deze mogelijkheid is daarom zo intrigerend omdat tumorweefsel vaak eerder beschadigd wordt door onfysiologische omstandigheden dan de gezonde weefsels. Ook wordt de werking van
sommige cytostatica door onfysiologische omstandigheden versterkt. Verhitten van
de weefsels, verandering van de zuurgraad en een verminderde zuurstofvoorziening zijn hier voorbeelden van. Het effect van deze manipulatie van de fysiologie is
een boeiend gebied voor verder onderzoek.
Het feit dat in Nederland slechts een klein aantal patiënten in aanmerking komt
voor perfusie – een ingewikkelde behandeling die veel expertise vereist – maakt
een te grote uitbreiding van het aantal perfusiecentra in ons land niet wenselijk. Wat
dit betreft het oog dus niet op te veel (andere) regio’s.

Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) na
cytoreductieve chirurgie
Een volgend aspect van de chirurgische bemoeienis met de regio is de behandeling
van uitzaaiingen in de buikholte door middel van chirurgische cytoreductie (tumorverkleining), gevolgd door het spoelen van de buikholte met medicijnen (HIPEC).
Deze methode werd voor het eerst door Japanse chirurgen toegepast voor behandeling van naar de buikholte uitgezaaide maagkanker. De Amerikaan Sugarbaker
ontwikkelde de techniek verder, vooral voor uitgezaaide dikke darmkanker. In 1995
werd de methode door Zoetmulder in Nederland geïntroduceerd.24 Hoewel ook
uitzaaiingen in de buikholte in wezen nog regionaal zijn, is genezing ervan tot nu
bijna nooit mogelijk, daar de meestal diffuse tumorgroei zich zelden of nooit leent
voor radicale verwijdering. Chirurgie gecombineerd met het spoelen van de buikholte met cytostatica, die zijn opgelost in een verwarmde vloeistof, waardoor de
werking ervan wordt versterkt, is echter een optie. Evenals bij perfusie van de ledematen kunnen de cytostatica ook hier hoger worden gedoseerd dan bij algemene
toediening mogelijk is. Een zo volledig mogelijke chirurgische verwijdering van de
uitzaaiingen is een vereiste, daar de cytostatica slechts over een geringe afstand in
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het tumorweefsel kunnen doordringen. Bij het zeldzaam voorkomende pseudomyxoma peritoneï is HIPEC waarschijnlijk de behandeling van keuze. Uitzaaiing via
het bloed komt bij deze tumor, die meestal uitgaat van de blinde darm, niet voor.
Chronische recidivering met enorme slijmproductie en een soms wanstaltig opgezette buik is echter regel. Of HIPEC, een zeer arbeidsintensieve en kostbare behandeling, ook van waarde is bij tumoren van de dikke darm, die wel via het bloed uitzaaien, zal de toekomst moeten leren. Deze vraagstelling wordt momenteel in ons
ziekenhuis uitgezocht in de vorm van een vergelijkend onderzoek, dat financieel
mogelijk wordt gemaakt door het College van Zorgverzekeringen, in de vorm van
een ontwikkelingsgeneeskundeproject.
Ik hoop dat ik met deze voorbeelden duidelijk heb gemaakt dat meer dan ooit tevoren de regio een centrale plaats inneemt in de chirurgische oncologie. Door optimale stadiëring ervan wordt onnodig chirurgisch ingrijpen voorkomen en wordt de
indicatie voor vaak toxische aanvullende behandelingen met medicijnen zo zuiver
mogelijk gesteld. Verder voorkomt optimale behandeling van de regio lokaal lijden,
terwijl de overleving toeneemt. Voor de steeds weer nieuwe vragen en vaak subtiele
afwegingen, die zich bij de stadiëring en de behandeling van de regio voordoen, is
een gedegen kennis van de ziekte kanker nodig.

Chirurgische oncologie als specialisme
En hier komen we dan bij de kern van de chirurgische oncologie, een specialisme
dat gegrond is op de leer van een ziekte, op nosologie. Dit terwijl nagenoeg alle andere chirurgische specialismen gegrond zijn op kennis van een orgaan of op kennis
van een orgaansysteem. Orgaanspecialisatie past beter bij de chirurgische attitude.
De chirurg is immers voor alles een homo faber, een handwerksman. Daarbij past
het zich beperken tot één of enkele organen, zodat voldoende chirurgisch-technische ervaring kan worden opgebouwd en worden onderhouden. Ook is beperking
nodig om de hedendaagse kennisexplosie bij te houden. De chirurgische oncologie
daarentegen is breed, moeilijk afgrensbaar en heeft veel overlappingen met andere
snijdende specialismen. Toch behoeft er geen conflict te zijn tussen de ziektegerichte chirurgische oncologie en de orgaangerichte andere specialisaties. Want ook de
hedendaagse chirurg-oncoloog behoort een keuze te maken uit de anatomische regio’s. Ook voor hem of haar geldt de noodzaak om zich te beperken. Orgaanspecia-
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lisatie in de chirurgische oncologie is een proces dat in het NKI/AvL reeds ver is
doorgevoerd.
De opleiding tot chirurgisch oncoloog behoort hierop te worden afgestemd.
Wat dit betreft mogen wij ons in de Amsterdamse opleidingsregio II gelukkig prijzen. In de recentelijk goedgekeurde opleiding tot chirurgisch oncoloog, die deels in
het Academisch Medisch Centrum (AMC) en deels in het NKI/AvL plaatsvindt,
zijn beide geschetste facetten van de chirurgische oncologie ruim vertegenwoordigd. De nadruk ligt in het AMC op het orgaangerichte facet, wat daar natuurlijk
vooral de gastro-intestinale chirurgie inhoudt, en is in het NKI/AvL meer ziektekundig gericht. Stages radiotherapie en interne oncologie maken deel uit van de
opleiding. De chirurgisch oncoloog behoort immers op de hoogte te zijn van de
therapeutische mogelijkheden en ook therapeutische onmogelijkheden van de twee
andere oncologische specialismen. Wat dit betreft wil ik hier terzijde opmerken dat
omgekeerd het bevreemdend is dat een stage chirurgische oncologie geen onderdeel vormt van de opleiding tot internist-oncoloog. De praktische opleiding is –
nog – breed van opzet, een uitdrukkelijke wens van het Concillium dat namens de
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde de chirurgische opleidingen in Nederland
bewaakt. Gastro-intestinale chirurgie, mamma-, melanoom- en sarcoomchirurgie,
longchirurgie en chirurgie van het hoofd-halsgebied vormen alle een onderdeel van
het opleidingspakket. Het door het Concillium vereiste aantal van vijftig operaties
per jaar, steekt wat mager af bij deze brede verlangens. Een brede eerste kennismaking met de chirurgische oncologie heeft natuurlijk zin. Op deze wijze kan een
goed overzicht van het gehele vakgebied worden verkregen en de kennis van de
ziekte kanker worden verdiept. In tweede instantie is, zoals ik reeds opmerkte, versmalling tot één of enkele organen of anatomische regio’s echter een noodzaak.
Deze versmalling kan na de opleiding vorm krijgen in de maatschap; een andere
mogelijkheid, en volgens mij aantrekkelijker, is deze versmalling, deze differentiatie, reeds tijdens de opleiding te laten plaatsvinden. Differentiatie komt ook tegemoet aan de maatschappelijke veranderingen van deze tijd. Veranderingen in de
vorm van verkorte arbeidstijden en de intrede, ook in de chirurgie, van de parttime
specialist. Beperking van het persoonlijke chirurgische tableau wordt hierdoor des
te dwingender.
Voor de regio betekent differentiatie dat niet alle maatschappen meer het gehele
chirurgische oncologische pakket zullen kunnen aanbieden. Differentiatie dus in de
maatschap, maar ook tussen de maatschappen onderling. De ene ingreep hier en de
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andere daar. Afspraken over en weer, met de vorming van netwerken, een ontwikkeling in chirurgisch oncologisch Nederland die door Wiggers in gang werd ge25
zet, en waarbij de Integrale Kankercentra faciliterend optreden. Het feit dat afstanden in ons land eigenlijk niet meer tellen en in elk geval ondergeschikt zijn aan
optimale patiëntenzorg, maakt deze verdergaande differentiatie mogelijk en aantrekkelijk.
Het geeft ons in het NKI/AvL grote voldoening dat wij samen met de collega’s
uit het AMC, waarbij ik dan natuurlijk de naam van Jan van Lanschot wil noemen,
mee mogen werken aan de opleiding tot chirurgisch oncoloog en mee mogen zoeken naar de optimale vorm ervan. Het op deze wijze in praktijk brengen van veel
denkwerk, van aanbevelingen, van richtlijnen en van veel voorschriften, gewoon
opleiden dus, kennis overdragen, gewoon doen, geeft ons veel bevrediging.
En dit brengt mij op een gezegde uit de laatste regio waar ik u mee naartoe wil
nemen in mijn betoog: ‘sizzen is neat, mar dwaen is in ding’ (zeggen is niets, het
komt aan op het doen). Volgens mij is dit een toepasselijke spreuk voor een chirurg
om zijn oratie mee te beëindigen.
Dan wil ik nu graag een dankwoord uitspreken.
Geachte leden van de Raad van Bestuur van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, geachte leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, geachte decaan van de Faculteit der Geneeskunde en overige leden van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch
Centrum: u allen dank ik voor mijn benoeming tot bijzonder hoogeleraar. Het is
voor mij een uitdaging de samenwerking tussen de afdelingen chirurgie van het
NKI/AvL en het AMC verder vorm te geven en te verstevigen. Het complementaire karakter van beide afdelingen waarborgt unieke opleidingsmogelijkheden, zowel
voor studenten, assistenten in opleiding tot chirurg, als voor chirurgen in voortgezette opleiding tot chirurgisch oncoloog.
Hooggeleerde Obertop, beste Huug, na aanvankelijke aarzeling werd de juiste
constructie gevonden. Ik dank je voor je visie, door Jan verwoord als In verscheidenheid één, een visie die ook de mijne is.
Hooggeleerde Borst, beste Piet, de tevredenheid die je toonde toen mijn benoeming een feit was, was tekenend. Als geen ander ben jij er immers van doordrongen
dat een sterke afdeling Heelkunde van essentieel belang is voor een sterk NKI/AvL.
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Ik wil je danken voor je inzet voor mij persoonlijk en voor je steun aan de snijdende
groep.
In september jongstleden overleed mijn gewaardeerde opleider Olthuis. In
1969 leidde hij mij in Delft op voor de chirurgie die mij te wachten stond in de tropen, vanaf 1974 werd ik in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam door hem opgeleid
tot echt chirurg. De herinneringen aan deze perioden zijn intens. De opleiding was
veelzijdig, goed gestructureerd en met veel aandacht voor wetenschappelijk werk.
Ik ervaar het als een voorrecht door Gerard te zijn opgeleid.
Mijn geëerbiedigde voorgangers Emil van Slooten en Joop van Dongen dank ik
voor hun voorbeeld. Hun streven om steeds het positieve in mensen te accentueren,
hetgeen leidde tot de opvallende harmonie die in ons ziekenhuis heerst, met optimale kansen voor een ieder, is voor mij de essentie van samenwerken en leiding geven.
Tot mijn collega’s Frans Zoetmulder, Emiel Rutgers, Frits van Coevorden en
Omgo Nieweg wil ik het volgende zeggen. Wij vormen een divers gezelschap; een
ieder van ons heeft zijn tekortkomingen, zijn eigenaardigheden, maar vooral ook
zijn specifieke gaven. Tezamen zorgen deze laatste voor een rijk koloriet. Het geeft
mij veel voldoening deel te mogen uitmaken van dit oncologische kabinet.
De medewerkers van het cluster Heelkundige Oncologische Disciplines van het
NKI/AvL dank ik voor hun steun. De professionaliteit die jullie uitstralen, de patiënt-vriendelijke sfeer waarvoor jullie zorgen en jullie vaak meer dan gewone inzet
maken ons ziekenhuis tot een huis waar patiënten zich veilig voelen. Twee namen
wil ik hierbij noemen, Frans Hilgers, met wie ik vaak en graag clusterzaken overleg
en Fons Balm, die consciëntieus de wetenschappelijke activiteiten van het cluster
coördineert en vooral ook stimuleert.
Mijn ouders heb ik relatief slechts kort mee mogen maken. Uit diep respect
voor hen heb ik de woorden Heit en Mem altijd met een hoofdletter geschreven.
Gelukkig dat mijn schoonmoeder hier wel aanwezig kan zijn.
En tot slot het thuisfront. Toen Corrie en ik deze toga gingen passen zei de mevrouw die hielp: ‘wat leuk, weer een vrouwelijke hoogleraar’, daarbij haarfijn aanvoelend hoe de verhoudingen bij ons thuis eigenlijk liggen. Annie, Bin, Hidde, Marije en ik voelen ons daar zeer geborgen bij.
Ik heb gezegd.
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