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Bij 20% van de colorectaal carcinoom (CRC) patiënten wordt bij initiële diagnose 
uitgezaaide ziekte vastgesteld. Van deze patiënten ontwikkeld ca. 25% uitzaaiingen naar 
het buikvlies, oftewel peritoneaal metastasen (PM), hetzij geïsoleerd of in combinatie met 
andere uitzaaiingen, naar bijvoorbeeld de lever. In het verleden werden PM beschouwd als 
incurabele ziekte en werd de patiënt in kwestie verwezen voor palliatieve chemotherapie. 
Tegenwoordig is chirurgische behandeling van zowel lever- als long metastasen de 
gouden standaard, onder voorwaarde dat de metastasen in hun totaliteit, veilig chirurgisch 
kunnen worden verwijderd. Jaren werd er gedacht dat deze aanpak niet adequaat zou 
zijn voor het behandelen van PM. Echter, is er een subgroep van CRC patiënten die 
zich uitsluitend met PM presenteren, wat leidde tot de hypothese dat dit toch een lokale 
vorm van verspreiding van de ziekte betreft en dus wellicht wel adequaat chirurgisch 
zou kunnen worden benaderd. Deze gedachte heeft geleid tot de ontwikkeling van een 
nieuwe behandelingsvorm in de jaren tachtig-negentig, wat bestond uit een chirurgische 
aanpak gecombineerd met hypertherme, dus verwarmde, intra-peritoneale chemotherapie. 
De behandeling staat heden ten dage beter bekend als cytoreductieve chirurgie (CRS) 
en hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, oftewel HIPEC. De introductie van deze 
behandeling kan worden bestempeld als revolutionair in de behandeling van patiënten 
met uitzaaiingen naar het peritoneum. Na behandeling met CRS en HIPEC werden 5-jaars 
overlevingspercentages van 35-45% gemeld, wat vergelijkbaar is met de 5-jaars overleving 
na curatieve resectie van levermetastasen. Ondanks de geboekte vooruitgang zijn er nog 
verscheidene klinische behoeften welke geadresseerd dienen te worden in deze bijzondere 
populatie patiënten. 
De behandelingsgerelateerde morbiditeit en mortaliteit bedraagt respectievelijk 10-20% en 
1-5%. Gezien het majeure chirurgie betreft met een hoog percentage behandelingsgerelateerde 
complicaties, is het van levensbelang de patiënten selectie te verbeteren ter reductie van 
morbiditeit en mortaliteit. Het is hiervoor niet alleen belangrijk patiënten te excluderen die 
wellicht niet geschikt zijn voor deze behandelingsstrategie, maar het is cruciaal om juist 
de patiënten die het meeste baat hebben bij deze behandelingsvorm tijdig te identificeren. 
Bovendien is de chemotherapie welke gebruikt wordt tijdens de behandeling nog altijd 
gebaseerd op een zogenaamde “one-size fits all” principe, zonder additionele stratificatie/
selectie gebaseerd op de biologie van de tumor. 

Overeenkomstig de initiële behandelingsstrategie van deze populatie CRC patiënten, 
behoeft ook de nazorg een gemodificeerde aanpak. Deze patiënten hebben vaak zeer 
uitgebreide chirurgie ondergaan en missen, als onderdeel van de behandeling, een essentieel 
onderdeel wat een grote rol speelt in het bedwingen van eventuele intra-abdominale 
infecties, namelijk het peritoneum. 
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Met het in kaart brengen van deze verscheidene klinische behoeften, beoogden wij meer 
inzicht te krijgen in zowel klinische als biologische processen als eerste stap richting de 
ontwikkeling van oplossingen voor deze vraagstukken. Tevens is het continu verbeteren 
van dergelijke processen een zeer belangrijk doel op zich. 
In dit proefschrift bespreek ik verschillende mogelijke factoren die van invloed zijn op 
de behandelingsuitkomst van patiënten met uitzaaiingen naar het buikvlies van CRC. Het 
betreffen zowel klinische als histopathologische en moleculaire kenmerken. 

Klinische besluitvorming / Selectie voor behandeling 

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift bestaat uit een systematische review en meta-analyse, 
waarbij er is gekeken naar de overleving na CRS & HIPEC bij patiënten met een combinatie 
van PM en lever metastasen. Naar aanleiding van ons onderzoek konden wij concluderen 
dat er geen statistisch significante overlevingsverschil kon worden aangetoond tussen 
patiënten met alleen PM en patiënten met zowel PM als lever metastasen na behandeling 
middels HIPEC (pooled HR: 1.24 [95% BI: 0.90 – 1.60]). Tevens werd een tendens 
waargenomen bij patiënten met zowel PM als lever metastasen richting betere overleving 
na CRS en HIPEC in combinatie met resectie van de levermetastase(n) in vergelijking met 
na behandeling met (moderne) systemische chemotherapie. 

Adequate, aan de specifieke behoeften van deze patiëntenpopulatie, aangepaste nazorg is 
essentieel wanneer patiënten voor langere tijd ziekte-vrij zijn. 
CRS en HIPEC heeft de overleving van een selectie van patiënten met PM van CRC significant 
verbeterd. Soms wordt er tijdens de operatie, om complicaties van een zogenaamde “lage 
naad” te voorkomen, een colostoma aangelegd. De morbiditeit en mortaliteit die gepaard 
gaan met het opheffen van een colostoma is in deze populatie patiënten echter niet bekend. 
In hoofdstuk 3 hebben we ons derhalve gefocust op de associatie tussen vier klinische en 
10 behandelings- of operatie gerelateerde factoren en de uitkomst, c.q. complicaties na het 
opheffen van de stoma.  21 van de 336 patiënten met een colostoma hebben uiteindelijk 
verzocht deze op te heffen. Het percentage patiënten die hierbij een complicatie kreeg 
bedroeg 67%, waarbij in 33% er sprake was van een complicatie van infectieuze aard. Er 
werd ook een associatie gezien tussen infectieuze complicaties en een verminderde kans op 
succesvolle opheffing van het colostoma wat betekent dat er dus een verminderde kans is 
op adequate  continuïteitsherstel (p=0.05). De theorie die hieraan te grondslag ligt is dat dit 
veroorzaakt wordt door een verminderd vermogen tot het indammen van intra-abdominale 
infectieuze complicaties na een complete peritonectomie, wat een standaard onderdeel is 
van de behandeling middels CRS en HIPEC. 
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De uiteindelijke succespercentage gezien in ons cohort, bedroeg 71%. Concluderend kunnen 
wij stellen dat het succespercentage van het opheffen van een stoma in deze populatie vrij 
hoog is, echter gaat deze wel gepaard met een relatief hoge kans op complicaties. 

Een Moleculaire Aanpak – Hulpmiddelen voor Klinische Besluitvorming in de 
Toekomst

De huidige selectie van patiënten voor CRS en HIPEC is gebaseerd op klinische parameters 
en intra-operatieve bevindingen. 
In de praktijk betekent dit dat patiënten met een “Peritoneal Cancer Index”, oftewel PCI van 
minder dan twintig of een vereenvoudigde PCI van minder dan 5 worden beschouwd als 
de meest ideale kandidaten voor deze behandelingsmodaliteit. Gebaseerd op de hypothese 
dat onderliggende biologische processen of mechanismen het klinisch beloop voor een 
belangrijk deel bepalen, zouden zogenaamde biomarkers (moleculen) een belangrijke rol 
kunnen gaan spelen in de verfijning en verbetering van de patiënten selectie. Een bijkomend 
voordeel is dat zich onder deze moleculen wellicht ook zogenaamde “drugable targets” 
bevinden. Dit zijn moleculen waar reeds bekende therapieën op kunnen aangrijpen, om 
zo het behandelingsarsenaal uit te breiden in de hoop op een betere uitkomst voor deze 
patiënten.  

Er is relatief weinig bekend over de biologische processen die ten grondslag liggen aan intra-
abdominale verspreiding van CRC. Hoofdstuk 4 bestaat uit een overzicht van moleculen 
waarvan bekend is dat die mogelijk een rol spelen in het disseminatieproces wat zich 
intra-abdominaal afspeelt. Ook wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar de mogelijkheden 
qua klinische toepasbaarheid van deze moleculen of biomarkers. In een serie van meer 
dan 100 studies naar PM welke zijn gepubliceerd tussen 1990 en 2010, bleken IGF-1, 
HIF1α, VEGF, EGFR en ITGB1 de meest interessante kandidaten voor eventuele klinische 
toepassing. Ofschoon deze kandidaten als zeer interessant worden bestempeld behoeven 
ze verdere validatie alvorens er überhaupt sprake kan zijn van een introductie in de kliniek.  
Volgens het model besproken in hoofdstuk 4, is de adhesie van tumorcellen aan het 
peritoneale oppervlak een van de cruciale stappen in het disseminatie proces. In hoofdstuk 
5 geven wij een overzicht van de meest onderzochte en functioneel belangrijke adhesie 
moleculen. Theoretisch zou het blokkeren van deze moleculen een belangrijke doorbraak 
kunnen zijn in de preventie van PM. Het idee is dat door de blokkade van deze stap men in 
staat zou zijn om de adhesie van tumorcellen aan het peritoneaal oppervlak te voorkomen, 
waardoor er uiteindelijk ook geen uitgroei kan plaatsvinden bij patiënten die risico lopen 
hierop. De meest onderzochte moleculen in deze context waren integrine α2β1, CD44s en 
MUC16. Verder zouden L1CAM, EpCAM, MUC1, sLex en Lex, chemokine receptoren, 
Betaig-H3 en uPAR hier ook mogelijk een belangrijke rol in spelen. Op basis van de meest 
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recente literatuur zouden de bloedgroep antigenen en MUC16 de meest veelbelovende 
biomarkers zijn bij het colorectaal carcinoom. Het verder uitbouwen van onze kennis 
van de diagnostische en mogelijke therapeutische waarde van deze moleculen lijkt 
een veelbelovende en vooral logische stap in de optimalisatie en personalisatie van de 
behandeling van patiënten met PM van CRC. 
Naast adhesie, lijkt angiogenese een belangrijke rol te spelen in de vorming van PM. 
Angiogenese is vaatnieuwvorming, een proces wat van cruciaal belang is in de groei en 
ontwikkeling van tumor op meer dan 150-200 micrometer verwijderd  van de dichtstbijzijnde 
bloedvat en dus van het uitgroeien van een micrometastase (niet te zien met het blote oog) 
tot een macrometastase. Angiogenese is afhankelijk van o.a. complexe interacties tussen 
verscheidene celtypen en het zogenaamde extracellulaire matrix. Tot op heden is het exacte 
proces niet ontrafeld, maar lijkt er een belangrijke rol te zijn voor de adhesiemolecuul 
VCAN hierin. Het wordt gesuggereerd dat VCAN gemedieerde angiogenese, oftewel 
vaatnieuwvorming, afhankelijk is van de interactie tussen VCAN en Vascular Endothelial 
Growth Factor (VEGF). In hoofdstuk 6 hebben wij de relatie tussen expressie van beide 
eiwitten en de uitkomst na CRS en HIPEC geanalyseerd. Onze studie toonde dat hoge 
expressie van VCAN eiwit in het tumor stroma geassocieerd is met een hogere vaatdichtheid 
(MVD), hoger T-stadium, maar ook met een hogere kans op een macroscopisch radicale 
resectie. De mate van VCAN expressie door de tumorcellen was ook geassocieerd met een 
hogere MVD en een hogere kans op een macroscopisch radicale resectie. Bij multivariate 
analyse werd een associatie aangetoond tussen vereenvoudigde PCI score, de mate van 
expressie van VEGF, leeftijd, mate van expressie van VCAN, de status van de lymfklieren 
(wel of geen metastasen) en de overleving na CRS en HIPEC. De mogelijke rol van VEGF 
in het voorspellen van de uitkomst na CRS en HIPEC ondersteund, theoretisch, de gedachte 
dat deze patiënten in aanmerking zouden kunnen komen voor (neo-)adjuvante behandeling 
met anti-VEGF therapieën. Een andere interessante bevinding is dat epitheliale expressie 
van het VCAN eiwit geassocieerd is met een relatief goede uitkomst na CRS en HIPEC. 
Een theorie is dat de epitheliale expressie van VCAN mogelijk gerelateerd is aan de 
gevoeligheid voor chemotherapie van de tumorcellen. De mogelijke invloed van VCAN 
expressie van tumorcellen en de gevoeligheid voor chemotherapeutica onderstreept in 
onze ogen het belang van verder, systematisch, onderzoek en daardoor beter inzicht in 
de complexe interacties tussen tumorcellen en hun omgeving, in dit geval het peritoneale 
oppervlak. Deze kennis kan vervolgens lijden tot de identificatie van mechanismen die 
bijdragen aan gevoeligheid voor chemotherapie in deze groep patiënten.  

In hoofdstuk 4 hebben wij vanuit de literatuur verscheidene, veelbelovende biomarkers 
geïdentificeerd welke ingezet zouden kunnen worden in de verbetering van patiënten 
selectie. De hypothese luidt dan ook dat we deze biomarkers zouden kunnen gebruiken 
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voor dit doel in deze specifieke populatie van patiënten met gemetastaseerde ziekte. Zoals 
eerder gesteld is vaatnieuwvorming, oftewel angiogenese een belangrijke factor in de 
ontwikkeling van metastasen. In hoofdstuk 7 hebben we de expressie van verscheidene 
angiogenese gerelateerde eiwitten geanalyseerd, te weten; HIF1a, SDF1, CXCR4 en VEGF 
alsook de vaatdichtheid (MVD). Vervolgens hebben wij gekeken naar de relatie tussen de 
mate van expressie van deze eiwitten, de MVD en de prognose van CRS en HIPEC patiënten. 
Univariate analyse toonde dat een hoge PCI score, een macrosocpisch irradicale resectie en 
een hoge VEGF expressie gerelateerd waren aan een slechtere overleving na behandeling 
met CRS en HIPEC. Er werd geen associatie aangetoond tussen de mate van expressie 
van de overige eiwitten, MVD en overleving na behandeling. Ook bij multivariate analyse 
werd een onafhankelijke relatie aangetoond tussen PCI score, resectie uitkomst en mate 
van VEGF expressie en uitkomst na behandeling. Gezien de uitkomsten, concluderen wij 
dat VEGF mogelijk ingezet zou kunnen worden als prognostisch instrument. Hiernaast zou 
dit kunnen betekenen dat de behandeling van deze patiënten met anti-VEGF gebaseerde 
therapieën meerwaarde kan hebben in deze populatie patiënten. Onze studie draagt bij 
aan het idee dat juist de combinatie van deze chirurgische aanpak met een systemische 
benadering, in de vorm van o.a. anti-VEGF gebaseerde therapie, een zeer interessante 
invalshoek vormt voor het verder verbeteren van de overleving na behandeling middels 
CRS en HIPEC. 

In de meerderheid van de patiënten met levermetastasen (LM) van CRC blijkt resectie 
uiteindelijk niet curatief te zijn, ondanks het feit dat deze behandeling in opzet wel curatief 
is. De overexpressie van de eiwitten HIF1a, GLUT1 en VEGF staan bekend als geassocieerd 
met tumor progressie en een slechtere prognose bij patiënten met CRC in het algemeen. 
In hoofdstuk 8 hebben wij zowel de individuele als gecombineerde prognostische 
waarde geanalyseerd van deze drie eiwitten in een multi-center cohort van patiënten 
met gereseceerde LM. Hoge expressie van GLUT-1 was geassocieerd met een slechtere 
prognose, met name in patiënten behandeld met systemische chemotherapie. Een hoge 
expressie van VEGF was ook geassocieerd met een slechtere prognose, echter in patiënten 
die niet waren behandeld met systemische chemotherapie. Derhalve, lijkt de beoordeling 
van zowel de mate van expressie van GLUT-1 als VEGF een waardevol instrument te zijn 
in de verbetering van de patiënten selectie voor resectie. Bovendien, zouden patiënten met 
een hoge expressie van beide eiwitten de beste kandidaten kunnen vormen voor additionele 
systemische chemotherapie. 

Onderdeel van de HIPEC behandeling is een intra-peritoneale spoeling met 
chemotherapeutica, waaronder het middel Mitomycine C (MMC) om de microscopische 
rest-ziekte na resectie te elimineren. De MMC wordt voor toediening verwarmd. De keuze 
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voor MMC is tweeledig; Enerzijds is het middel direct cytotoxisch met een penetrantie 
in het weefsel van slechts een tot twee mm, wat als bijkomend voordeel heeft dat dit in 
theorie tot minder systemische bijwerkingen zou leiden terwijl het toch de microscopische 
ziekte attaqueert. Ondanks een lage PCI score en een macroscopisch radicale resectie 
werd toch gezien dat er een subgroep patiënten een slechtere overleving hadden na 
behandeling middels CRS en HIPEC. Hypothetisch zou dit kunnen liggen aan een 
verminderde gevoeligheid van de tumorcellen voor een deel van de behandeling, namelijk 
het chemotherapeuticum MMC. In hoofdstuk 9, hebben we multipele mogelijke markers 
voor respons op MMC geanalyseerd ten einde de behandeling toe te snijden op het profiel 
van de patiënt en zodoende de overleving te verbeteren voor deze subgroep. 
De werking van MMC berust op DNA-crosslinking, waarbij er DNA schade optreedt en als 
gevolg hiervan geen DNA replicatie meer kan plaatsvinden. Uiteindelijk leidt dit proces tot 
apoptose oftewel celdood. Er zijn twee mechanismen waardoor een tumorcel resistent kan 
worden voor MMC. 1) MMC dient geactiveerd te worden alvorens deze werkzaam is. Er 
zijn verschillende enzymen, reductases genoemd, die MMC kunnen activeren doormiddel 
van enzymatische reductie, waarvan DT-diaphorase de meest potente en meest onderzochte 
is. 2) Een andere wijze waarop dit plaats kan vinden is als de tumorcellen in staat zijn 
om de DNA schade te repareren, doormiddel van de activatie van de Fanconi Anaemia-
BRCA (FA-BRCA) pathway of de ATM-ATR pathway, die beide de RAD51C kern foci 
reguleren die DNA herstel middels homologe recombinatie of nucleotide excision repair 
(NER) medieert. 
Voor onze studie hebben wij de MMC gevoeligheid bepaald van in totaal 12 CRC cellijnen 
en deze werd gecorreleerd aan de mRNA expressie van 37 genen die gerelateerd zijn aan 
zowel de Fanconi Anaemia (FA)-BRCA pathway, ATM-ATR pathway als de enzymatische 
activatie van MMC. Additioneel, functioneel onderzoek is gedaan in deze cellijnen naar 
de functionaliteit van de FA-BRCA pathway middels een chromosomale breuk en Western 
Blot voor het FANCD2 eiwit. Het aantal chromosomale breuken correspondeert met de 
functionaliteit van de FA-BRCA pathway. In cellen met een niet-functionele FA-BRCA 
pathway worden meer den 10 breuken per cel waargenomen. Een aanvullende stap in 
de analyse van de activiteit van deze pathway is het aantonen van het FANCD2 eiwit. 
FANCD2 wordt gemonoubiquitineerd indien er sprake is van DNA schade, wat leidt tot de 
activatie van DNA herstel mechanismen. 
Hoge sensitiviteit voor MMC correleerde in onze studie met een lage mRNA expressie 
van zowel Bloom syndrome protein (BLM) als BRCA2. Echter toonden de uitgevoerde 
functionele FA-BRCA assays/testen geen correlatie met MMC gevoeligheid. De verdere 
analyse van BLM werd gedaan middels immunohistochemische kleuringen voor het 
eiwit in zowel cellijnen als patiëntmateriaal. In de cellijnen correspondeerde een lage 
BLM expressie met een hoge sensitiviteit voor MMC. Vervolgens werd een significante 
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associatie waargenomen tussen een lage BLM expressie in het patiëntmateriaal en een 
betere uitkomst (overleving) na CRS en HIPEC. 
Concluderend kunnen wij stellen dat in onze studie een lage expressie van BLM 
geassocieerd was met een hogere sensitiviteit voor MMC en een betere overleving na 
CRS en HIPEC. Deze bevindingen ondersteunen de gedachte dat er een mogelijke rol is 
weggelegd voor BLM in de predictie van MMC gevoeligheid in CRS en HIPEC patiënten. 
Verder onderzoek is, op basis van deze gegevens, zeker geïndiceerd alvorens over te gaan 
naar een mogelijke klinische toepassing. 

Het is beschreven dat de voorkeurslokalisatie voor metastasen van microsatelliet instabiele 
(MSI) CRC het peritoneum is. Echter is dit fenotype geassocieerd met een relatief gunstige 
prognose, vergeleken met microsatelliet stabiele (MSS) CRC. In MSS CRC is bekend dat 
een mutatie in het BRAF gen, om precies te zijn de V600E mutatie, geassocieerd is met 
een ongunstige prognose. Deze mutatie komt in ongeveer 40% van de MSI carcinomen 
voor, maar de klinische relevantie qua prognose hiervan in de MSI setting is onbekend. In 
hoofdstuk 10, hebben we het effect van zowel BRAF als KRAS mutaties op de overleving 
bestudeerd in stadium II en III patiënten met een MSI fenotype. BRAF V600E kwamen voor 
in 51% van de geïncludeerde patiënten en KRAS mutaties in 16%. Patiënten met tumoren 
zonder mutaties in beide genen, zogenaamde dubbel wild-type tumoren, hadden een 
buitengewoon goede prognose met een kanker specifieke 5-jaars overleving van 93%, alwaar 
patiënten met tumoren met een mutatie in BRAF of KRAS een 5-jaars kanker specifieke 
overleving toonden van 73%. Ook bij multivariate analyse was dit verschil significant. 
Mutaties in zowel BRAF als KRAS zouden samen geanalyseerd moeten worden in studies 
naar prognostische waarde van deze mutaties in MSI CRC. Patiënten met mutaties in een 
van deze twee genen zouden baat kunnen hebben bij adjuvante therapie, welke idealiter 
afgestemd dient te worden aan de specifieke biologische kenmerken van de tumor in kwestie. 

Conclusie

In zijn algemeenheid hebben de studies waaruit dit proefschrift bestaat ons zeer waardevolle 
en bruikbare inzichten verschaft in zowel klinische als moleculair biologische processen 
en factoren die van invloed zijn op de gehele traject van de zorg en behandeling van 
patiënten met peritoneaal metastasen (PM) van het colorectaal carcinoom (CRC).  Het 
is bekend dat CRS en HIPEC een vrij agressieve behandeling is met een relatief hoge 
behandelingsgerelateerde morbiditeit en mortaliteit. Daarom is het van groot belang om 
het werk voort te zetten ten einde meer inzicht te krijgen in deze klinische en moleculair 
biologische factoren die mogelijk van invloed zijn op het klinisch beloop. Deze kennis kan 
dan benut worden in de verbetering en “finetuning” van de klinische besluitvorming, welke 
zich mogelijkerwijs zal vertalen in een verbetering van de overleving na CRS en HIPEC.
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