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De behandelmogelijkheden voor patiënten met colorectale levermetastasen (CRLM) zijn de 

laatste decennia duidelijk toegenomen. Chirurgische resectie van deze levermetastasen is 

lang gezien als de enige behandeling die curatie, genezing, kon bewerkstelligen. Echter, 

slechts een kleine minderheid van patiënt en met CRLM zijn geschikte kandidaten voor 

chirurgische resectie; ongeveer 80% van de patiënten komt hier niet voor in aanmerking 

door hoeveelheid, grootte of locatie van de tumor.  

 

In de afgelopen twintig jaar zijn er verschillende lokale ablatieve technieken ontwikkeld die 

uitkomst kunnen bieden aan patiënten met irresectabele CRLM. Radiofrequente ablatie 

(RFA) is op dit moment de ablatietechniek die het meest bestudeerd is en het meest bekend 

is. Hierbij wordt een naald in het centrum van de tumor gebracht en verhit tot > 70C, 

waarna de cellen ten gronde gaan. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan, met steeds 

betere resultaten. Dit heeft als resultaat dat, waar RFA in het begin alleen uitgevoerd werd 

met uitsluitend palliatieve doeleinden, het nu steeds vaker toegepast wordt met het idee 

patiënten volledig van hun ziekte te genezen. RFA heeft een lagere morbiditeit en mortaliteit 

ten opzichte van chirurgische resectie. Daarnaast wordt de 5-jaars overleving steeds beter, 

tot zelfs 45% in geselecteerde patiënten. Dit is vergelijkbaar met de patiënten na resectie.  

De grootste zorg na RFA is de kans op recief ziekte in het ablatiegebeid, doordat niet alle 

tumorcellen zijn vernietigd. Deze zogenaamde randrecidieven komen voor bij 6-30% van de 

geableerde CRLM en is vooral gerelateerd aan afmeting en locatie van de tumor.  

In deel I worden onze resultaten van RFA geëvalueerd, de techniek die tegenwoordig het 

meest toegepast wordt naast chirurgische resectie, alsmede de resultaten van de PET-CT in 

de follow-up na de behandeling. In deel II richten we onze blik op de toekomst en 

beschrijven we technieken die mogelijk een uitkomst bieden voor de tekortkomingen van de 

huidige behandeling en beeldvorming.  

 

DEEL I: HET HEDEN  

In Hoofdstuk 2 evalueren we onze eigen resultaten van de afgelopen 13 jaar waarin we 

patiënten met CRLM behandeld hebben met RFA met betrekking tot recidieven en 

overleving. Onze belangrijkste focus was het optreden van randrecidieven, en de resultaten 

van behandeling van  dit type recidief. In totaal werden de resultaten van 132 patiënten 

geëvalueerd, die waren behandeld tussen juli 2000 en december 2013. In alle patiënten 

waren de metastases beperkt tot de lever of was de extrahepatische ziekte beperkt en ook 
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lokaal behandelbaar. Uitgebreide, onbehandelbare extrahepatische ziekte was een 

exclusiecriterium. Bij 64 patiënten  met multipele metastasen werd RFA gecombineerd met 

chirurgische resectie. In totaal hadden deze 132 patiënten 390 laesies, waarvan er 290 met 

RFA zijn behandeld. Het mediane aantal tumoren per patiënt was drie. De mediane 

overleving bedroeg 41 maanden, met een 3- en 5-jaars overleving van respectievelijk 60% en 

30.8%. Negendertig patiënten ontwikkelde een randrecidief en dit was gecorreleerd aan de 

afmeting van de laesie; 9% in laesies < 3cm tot 45% in laesies > 5cm. De totale overleving 

werd niet voorspeld door het optreden van een randrecidief (39 maanden voor patiënten 

met- en 44 maanden zonder randrecidief, p= 0.75). Het randrecidief kon in 26/39 patiënten 

lokaal behandeld worden. Dit resulteerde erin dat 8 patiënten ziektevrij bleven gedurende 

een mediane follow-up van 34 maanden. De reden om een randrecidief niet te behandelen 

was altijd de aanwezigheid van uitgebreide nieuwe intra- en/of extrahepatische ziekte. Een 

geïsoleerd randrecidief kon altijd opnieuw behandeld worden. Deze studie suggereert dat 

RFA curatief kan zijn in laesies < 3cm en dat behandeling van het randrecidief tot lokale 

controle kan leiden. In afwezigheid van uitgebreide intra- of extrahepatische ziekte moet dit 

dan ook altijd overwogen worden. 

 

 

 

 
 

 

Wanneer de tumorload te groot is voor primaire lokale behandeling worden patiënten 

verwezen naar de medisch oncoloog voor palliatieve systemische chemotherapie. De 

mediane overleving die dan bereikt wordt is 24 maanden. Gelukkig wordt soms 

beeldvorming verricht tijdens de chemokuren. Hierbij wordt in tot 20% van de patiënten met 

metastasen overwegend gelokaliseerd in de lever gezien dat de chemotherapie de 

hoeveelheid ziekte heeft doen afnemen naar proporties die toch geschikt zijn voor resectie. 

De zogenaamde conversie chemotherapie. Er is nog maar weinig bekend over het effect van 

RFA na conversie chemotherapie. In Hoofdstuk 3 hebben we alle patiënten geëvalueerd die 

in het VUmc in Amsterdam of het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zijn behandeld met RFA 

of RFA in combinatie met resectie nadat palliatieve chemotherapie de hoeveelheid ziekte 

heeft laten afnemen tot lokaal behandelbare proporties.  Patiënten werden alleen 

geïncludeerd wanneer na de afname van ziekte totale behandeling van alle tumoren 

mogelijk was. We includeerden 51 patiënten tussen januari 2006 en juli 2013 met een totaal 

Hoofdstuk 2 

“RFA van CRLM < 3cm kan curatief zijn” 

“Behandeling van een randrecidief in de afwezigheid van uitgebreide intra- of 

extrahepatische ziekte is mogelijk en kan leiden tot complete tumordestructie” 
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van 325 CRLM. Na chemotherapie waren er nog 183 laesies zichtbaar op CT (mediaan = 3), 

waarvan nog slechts 68 positief op PET. Tijdens de ingreep werden 309 laesies terug 

gevonden met behulp van de intra-operatieve echografie (mediaan = 5). Twaalf patiënten 

bleven ziektevrij gedurende de gehele follow-up. De totale overleving was met 49 maanden 

vergelijkbaar met de overleving na resectie in de literatuur. Extrahepatische ziekte bij 

primaire behandeling van de CRLM en het ontstaan van recidieven waren geassocieerd met 

een slechtere overleving. Gezien deze goede resultaten adviseren wij dat er altijd 

beeldvorming wordt verricht tijdens (palliatieve) chemotherapie van patiënten met CRLM. 

Om onder-behandeling te voorkomen is het verstandig om alle beelden te laten beoordelen 

door een gespecialiseerd multidisciplinair leverteam en aan de hand daarvan opties voor 

lokale behandeling te bespreken. Daarnaast blijft het gebruik van intra-operatieve 

echografie essentieel.  

 

 

 

 

 

 

 

Als patiënten RFA ondergaan van recidief ziekte in hun lever na eerdere lokale behandeling 

van CRLM, geniet de percutane, CT-geleide procedure de voorkeur. Deze techniek is 

minimaal invasief en heeft, in tegenstelling tot een laparotomie, zelden last van de 

adhesievorming die bij de eerdere procedure is ontstaan. Echter, op een CT zonder contrast 

is het soms lastig de laesies goed te visualiseren, zeker als patiënten behandeld zijn met 

chemotherapie. Bij het gebruik van standaard intraveneus contrast is de tumor goed 

zichtbaar, maar het duurt slechts kort voor het contrast de lever weer uit is. De maximale 

dosis intraveneus contrast die een patiënt mag ontvangen is bereikt na slechts een of twee 

giften, met als consequentie dat visualisatie van de tumor over een heel beperkte tijd 

mogelijk is. In Hoofdstuk 4 onderzoeken we een nieuwe toepassing van een reeds bestaande 

techniek. In deze studie wordt transcatheter arterial portography (CTAP) of transcatheter 

hepatic arteriography (CTHA) gebruikt voor optimale visualisatie van levertumoren tijdens 

percutane RFA in 12 patiënten. Voor ablatie werd een katheter geplaatst in de arteria 

mesenterica superior of in de arteria hepatica propria. Via deze katheter werd vaak 

meermalen 60 ml van 1:2 verdund contrast toegediend met 0.9% NaCl. Hierdoor konden 

Hoofdstuk 3 

“In patiënten met voornamelijk levermetastasen die behandeld worden met 

palliatieve chemotherapie moet regelmatig de behandelingsrespons geëvalueerd 

worden door een gespecialiseerd leverteam. Alleen dan kunnen alle patiënten 

geïdentificeerd worden die in aanmerking komen voor lokale behandeling, ook al 

was de intentie van de chemotherapie palliatief. “ 
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meerdere CT opnames gemaakt worden met contrast tijdens een enkele procedure. Het 

technisch succes percentage was 100% en er deden zich geen klinisch relevante complicaties 

voor. Adequate visualisatie werd bereikt met 10-20mL contrast. De gemiddelde totale 

hoeveelheid contrast die werd toegediend was 130mL, wat iets meer is dan de 100mL die 

gebruikt wordt bij een standaard CT met contrast. De zekerheid van de behandelaar nam 

duidelijk toe bij gebruik van contrast; de gemiddelde discrepantie tussen naald en object 

(needle-to-target mismatch) was 2.4 ± 1.2mm (range 0-12mm). In 11 van de 12 patiënten 

was minstens een laesie niet zichtbaar op echo of CT zonder contrast, vergeleken met de 

contrast houdende CT scan.  In 3/17 laesies ontwikkelde zich een randrecidief.  

 

 

 

 

 

De belangrijkste zorg met betrekking tot RFA van CRLM is het ontwikkelen van een 

randrecidief. In hoofdstuk 2 hebben we laten zien dat de behandeling van een randrecidief 

tot lokale controle kan leiden. Follow-up beeldvorming speelt een essentiële rol in het 

diagnosticeren van randrecidieven.  De sensitiviteit en specificiteit van de PET-CT voor het 

randrecidief is hoog vergeleken met morfologische beeldvorming zoals CT of echo. Tot op 

heden zijn er alleen geen (inter)nationale criteria beschikbaar die een handvat kunnen 

bieden voor het interpreteren van de beelden. In Hoofdstuk 5 proberen we criteria te 

formuleren voor de beoordeling van de beelden van de PET-CT na RFA van CRLM. Daarnaast 

worden ook suggesties gedaan voor een follow-up schema na RFA aan de hand van PET-CT 

scans uitgevoerd bij 79 patiënten met 179 CRLM tussen januari 2005 en januari 2011. Scans 

van patiënten werden geëvalueerd totdat een randrecidief aangetoond werd. In totaal 

werden 170 PET-CT scans geëvalueerd. De eerste scan werd bij de meeste patiënten 

gemaakt binnen 6 maanden na RFA. Dertig van de 79 patiënten ontwikkelde een 

randrecidief, waarvan er 29 te zien waren binnen 12 maanden na behandeling (97%). Focale 

opname binnen 1cm van de ablatiezone werd beschouwd als een randrecidief, terwijl 

ringvormige aankleuring van het ablatiegebied ook weer spontaan kan verdwijnen binnen 5 

maanden na behandeling. Aan de hand hiervan stellen wij een schema voor met elke 3-6 

maanden een PET-CT in het eerste jaar na RFA, in het achterhoofd houdend dat ringvormige 

aankleuring binnen 5 maanden nog fysiologisch kan zijn. In dit schema worden recidieven in 

een vroeg stadium aangetoond en is de effectiviteit van behandeling mogelijk effectiever. 

Laesies < 2cm ontwikkelen zelden een randrecidief (4%), dus de meerwaarde van een PET-CT 

Hoofdstuk 4 

“CTAP/CTHA verbetert de detectie van leverlaesies tijdens percutane RFA en 
vergroot de zekerheid van de behandelaar tijdens het plaatsen van de naalden” 
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in de follow-up van kleine laesies is discutabel. Toekomstige grote trials zullen de 

overlevingswinst van een intensief follow-up schema moeten aantonen.   

 

 

 

 

 

DEEL II: DE TOEKOMST 

 
De zoektocht naar de optimale ablatietechniek is nog altijd gaande. Een van de meest 

recente en innovatieve ontwikkelingen op dit gebied is irreversibele elektroporatie (IRE). Dit 

is een vorm van ablatie die niet gebaseerd is op hitte, maar die zorgt voor permeabiliteit van 

celwanden door middel van laag frequente, maar hoog energetische elektrische pulsen. 

Doordat de celwanden permeabel worden, verliest de cel zijn homeostase en gaat ten 

gronde. Cel-arm bindweefsel blijft hierdoor relatief gespaard en daarmee dus ook het 

raamwerk van bloedvaten, zenuwen en galwegen. Als introductie op deze nieuwe techniek 

hebben we de bestaande literatuur samengevat in een systematische review in Hoofdstuk 6. 

In totaal hebben we 16 studies geïdentificeerd die resultaten beschreven met betrekking tot 

veiligheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit van IRE voor tumoren in mensen. Dit was inclusief 

7 studies die slechts 1 of 2 casus beschreven. Dit onderstreept de vroege en experimentele 

fase waarin deze techniek zich bevindt. Alle tumoren die werden behandeld met IRE waren 

ongeschikt voor reeds gevestigde lokale (ablatie) technieken. De complicaties waren relatief 

mild, maar kunnen ernstiger zijn als IRE toegepast wordt in het pancreas. Er werden twee 

fatale complicaties beschreven, allebei na het behandelen van het pancreaskopcarcinoom. 

Complete respons na 3 maanden werd beschreven tussen de 67-100% voor tumoren in de 

lever (93-100% voor tumoren < 3cm). IRE lijkt een mogelijk alternatief voor geselecteerde 

tumoren die niet in aanmerking komen voor andere lokale behandelingen, zoals in de buurt 

van bloedvaten en galwegen. Deze vroege resultaten suggereren dat IRE relatief veilig 

toegepast kan worden voor centraal gelegen tumoren in de lever.  

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 

“Irreversibele elektroporatie is een nieuwe, veelbelovende techniek die veilige 

ablatie van tumoren mogelijk maakt en kwetsbare structuren relatief spaart” 

Hoofdstuk 5 

“Wij adviseren een 3-6 maandelijkse PET-CT in het eerste jaar na RFA van CRLM 

>2cm zodat recidieven vroeg gediagnosticeerd en eventueel behandeld kunnen 

worden” 
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De eerste resultaten van IRE lijken veelbelovend, zoals is beschreven in hoofdstuk 6. 

Desondanks staat de techniek nog in de kinderschoenen. De huidige onderzoeken bestaan 

uit kleine aantallen patiënten, hebben heterogene inclusiecriteria en een relatief korte 

follow-up periode. Extrapolatie van deze resultaten naar de dagelijkse kliniek is daarom nog 

voorbarig. Er is bijvoorbeeld nog veel onduidelijk over het effect van IRE op humane 

kankercellen en het exacte mechanisme van celdood is nog grotendeels onduidelijk. Om hier 

meer duidelijkheid over te krijgen is de COLDFIRE I studie ontworpen. Dit is een prospectieve 

ablate-and-resect studie die het effect van IRE op CRLM evalueert en waarvan de resultaten 

staan beschreven in Hoofdstuk 7. We hebben in 10 patiënten een totaal 10 CRLM  

behandeld met IRE, die na gemiddeld 84 minuten werden gereseceerd. In die 84 minuten 

konden andere laesies behandeld worden met RFA of resectie. Tijdens de procedure hebben 

zich geen grote complicaties voorgedaan, en hiermee lijkt de procedure veilig toepasbaar in 

de lever in deze kleine populatie.  Op de intra-operatieve echo kon de ablatie real-time 

gevolgd worden en nadien waren de ablatiezone en de tumor goed van elkaar te 

onderscheiden. Aanvullende macroscopische kleuring toonde avitaliteit van, op een na, alle 

laesies.  Ondanks dat immunohistochemische kleuringen moeilijk te interpreteren waren 

door een zeer heterogeen beeld binnen de tumor, toonde het wel avitaliteit aan van de 

gehele tumorvrije marge met sterke aanwijzingen voor apoptose in plaats van 

coagulatienecrose. In de toekomst zullen studies zich moeten richten op het optimaliseren 

van tumor- en weefselspecifieke ablatieparameters zodat het succes van IRE vergroot kan 

worden. Na deze belangrijke eerste stap hopen we deze resultaten te valideren in de huidige 

COLDFIRE II trial, waarbij irresectabele, centraal gelegen CRLM behandeld worden met IRE.  

 

 
 

 

 

Gebaseerd op het toepassen van meerdere cycli van korte pulsen met een extreem hoog 

voltage om tumorcellen te vernietigen, vormt IRE een uitdaging voor de anesthesist en zijn 

team. Deze pulsen zijn in staat om ernstige hartritmestoornissen te induceren, alsmede 

hevige spiercontracties en mogelijk zelfs epileptische activiteit door de (ongewenste) 

stimulatie van respectievelijk hart- en skeletspieren en zenuwweefsel. Daarom worden alle 

IRE procedures onder algehele narcose uitgevoerd, zodat extra spierverslappers voor 

complete paralyse van de patiënt kunnen zorgen om spiercontracties te voorkomen. 

Daarnaast worden de pulsen alleen gegeven in de absolute refractaire periode van het hart, 

Hoofdstuk 7 
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zodat de kans op ernstige hartritmestoornissen gering is. Een voorgeschiedenis met 

hartritmestoornissen en epilepsie is nu nog een contra-indicatie voor IRE.  In Hoofdstuk 8 

worden onze ervaringen beschreven vanuit het perspectief van de anesthesist en vergelijken 

we onze resultaten met de huidig geldende veiligheidsmaatregelen, die voor mensen slechts 

gebaseerd zijn op een enkele studie. Achtentwintig patiënten ondergingen 30 IRE sessies 

voor tumoren in de lever, het pancreas, de nier of het kleine bekken. Tijdens de procedure 

waren er geen grote complicaties. Wel zagen we bij twee patiënten een milde voorbijgaande 

cardiale aritmie, die geen hemodynamisch consequenties had en direct voorbij was na 

afloop van de procedure. De spiercontracties die optraden hadden een mild karakter en 

bleven beperkt tot het gebied van de behandeling. Daarnaast zagen we op een 

gesimplificeerd EEG geen reactieve breinactiviteit. Bijwerkingen van IRE in verschillende 

organen lijken mild en goed onder controle te houden met de huidige anesthesiologische 

aanbevelingen; volledige spierverslapping en ECG-gesynchroniseerd pulsen. De pulsen lijken 

geen additionele breinactiviteit te veroorzaken en dus zou een voorgeschiedenis van 

epilepsie als een relatieve in plaats van een absolute contra-indicatie zijn.  

 

 

 

 

 

Zoals de ablatietechnieken evolueren, zo evolueren ook de beeldvormende technieken die 

gebruikt kunnen worden voor follow-up. In Hoofdstuk 9 beschrijven we een studieprotocol 

van een trial naar het gebruik van de PET-MRI in de follow-up na RFA van CRLM. Zoals 

beschreven in hoofdstuk 2 en 5 komt een randrecidief na RFA helaas nog veel voor. Lokale 

controle is een reële mogelijkheid na het behandelen van het randrecidief en daarom is het 

zo belangrijk dat deze in een vroeg stadium ontdekt wordt.  Nieuwe laesies in de lever 

komen in een vroege fase vaak ook nog in aanmerking voor lokale behandeling. PET-CT is op 

dit moment de meest betrouwbare bron om het resultaat van de behandeling te evalueren. 

Echter, we weten dat MRI in staat is kleinere leverlaesies te ontdekken dan CT. In deze 

prospectieve, observationele studie vergelijken we de resultaten van de PET-CT en de PET-

MRI. Dit geeft ons effectief de mogelijkheid vier verschillende modaliteiten met elkaar te 

vergelijken. Besluitvorming betreffende de klinische zorg is gebaseerd op de uitkomsten van 

de PET-CT. We verwachten dat het aantonen van een randrecidief vergelijkbaar is tussen 

PET-CT en PET-MRI, maar dat de PET-MRI superieur is in het diagnosticeren van kleine 

Hoofdstuk 8 

“Het extreem hoge voltage waar IRE op berust vormt een uitdaging voor de 

anesthesist. Extra spierverslapping en ECG-gesynchroniseerd pulsen zijn vereist. 

Epilepsie hoeft geen absolute contra-indicatie te zijn”  
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nieuwe laesies in de lever.  Achteraf vergelijken we de eigenlijke zorg met de zorg die 

gegeven zou zijn op basis van de PET-MRI.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 

“De toekomst van follow-up na RFA van CRLM zal mede bepaald worden door 

een prospectieve vergelijkende studie: PET-CT vs PET-MRI” 


