
 

 

 University of Groningen

Innovative molecular markers for diagnosis and prognosis in cervical neoplasia
Boers, Aniek

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2014

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Boers, A. (2014). Innovative molecular markers for diagnosis and prognosis in cervical neoplasia. [Thesis
fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/3f8b57ac-2a65-401a-bd27-25421835cac7


Chapter 10 
 

Nederlandse samenvatting  



194

Chapter 10

Samenvatting

Baarmoederhalskanker is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het is de derde meest 
voorkomende vorm van kanker en de vierde meest voorkomende doodsoorzaak ten 
gevolge van kanker bij vrouwen wereldwijd 1. Landelijke screening door middel van be-
volkingsonderzoek heeft in de westerse wereld gezorgd voor een sterke daling van het 
voorkomen van en de sterfte aan baarmoederhalskanker 2. Er is echter nog steeds ruimte 
voor verbetering, zowel in de methoden voor het opsporen van (pre)maligne cellen in het 
uitstrijkje, als in de deelname van de doelgroep aan het bevolkingsonderzoek. Daarnaast 
is er ook zeker nog winst te behalen in de effectiviteit van de diagnostiek en behandeling 
van baarmoederhalskanker. 

De meest gebruikte testmethode bij screening op baarmoederhalskanker is de cytologi-
sche beoordeling van uitstrijkjes. Deze testmethode gaat echter in een groot aantal landen 
veranderen, waaronder in Nederland. De test die nu de voorkeur krijgt is de hoog-risico 
humaan papillomavirus (hrHPV-) test. De gevoeligheid van de hrHPV-test voor het vin-
den van (pre)maligne afwijkingen (CIN2+) is namelijk veel hoger 3-5. Hierdoor zullen meer 
CIN2+ afwijkingen worden opgespoord en minder patiënten met baarmoederhalskanker 
worden gemist. Een nadeel van de hrHPV-test is de lagere specificiteit, door onvermijde-
lijke identificatie van vrouwen met een voorbijgaande HPV-infectie die zich waarschijnlijk 
niet zal ontwikkelen tot een CIN2+ afwijking. Om onnodige verwijzingen naar een gynae-
coloog, en de daarmee gepaard gaande onrust en hoge kosten, te voorkomen is het be-
langrijk een triage-test te ontwikkelen voor vrouwen die hrHPV positief testen. Met behulp 
van een triage-test kan dan onderscheid worden gemaakt tussen vrouwen met respec-
tievelijk een hoog en laag risico op het ontwikkelen van CIN2+ afwijkingen. Een test ge-
baseerd op de detectie van DNA methylatie zou de doelmatigheid van het huidige bevol-
kingsonderzoek wellicht kunnen verbeteren. In baarmoederhalskanker worden namelijk 
frequent abnormale methylatie patronen gezien. DNA methylatie van het promotergebied 
van een gen is een relatief vroege gebeurtenis bij het ontstaan van baarmoederhalskanker 
6,7. Kwantitatieve methylatiespecifieke PCR (QMSP) is een specifieke en gevoelige metho-
de waarmee gestandaardiseerd meerdere samples tegelijk kunnen worden geanalyseerd. 
Deze eigenschappen maken QMSP een potentiële screeningsmethode voor (premaligne) 
baarmoederhalsafwijkingen 8,9.

Verschillende studies onderzochten DNA methylatiemarkers als screeningstest voor het 
detecteren van (pre)maligne afwijkingen. In hoofdstuk 2, hebben we op systematische 
wijze de literatuur doorzocht naar studies die methylatiemarkers in uitstrijkjes hebben ge-
test door middel van QMSP. In dit overzichtsartikel worden 37 studies geselecteerd die 
samen 61 genen beschrijven. Er werd onderscheid gemaakt tussen studies die methyla-
tiemarkers als primaire test en studies die methylatiemarkers als triage-test bij hrHPV-po-
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sitieve vrouwen gebruikten. Uit de methylatie analyse als primaire test voor het aantonen 
van CIN2+ afwijkingen bleek dat zes genen (EPB41L3, HS3ST2, JAM3, NKX6, SOX9 
en ZNF582) een relatief hoge gevoeligheid (49%-93%) en hoge specificiteit (67%-100%) 
hadden. Voor de methylatie analyse als primaire test voor het aantonen van baarmoe-
derhalskanker bleken vier genen (PAX1, CCNA1, EPB41L3 en JAM3) een hoge gevoe-
ligheid (72%-100%) en hoge specificiteit (82%-100%) te hebben. Methylatie analyse als 
triage-test bij hrHPV-positieve vrouwen liet zes genen zien (DKK3, SFRP2, MAL, CADM1, 
JAM3 en EPB41L3) die een vergelijkbare of betere gecombineerde gevoeligheid en spe-
cificiteit hadden voor het aantonen van CIN2+/CIN3+ afwijkingen ten opzichte van andere 
in de literatuur beschreven triage strategieën zoals de p16INK4a-kleuring, HPV16/18 ge-
notypering en cytologische beoordeling van uitstrijkjes. Uit deze literatuur studies blijkt dat 
er behoefte is aan standaardisering van de validatiemethoden die worden gebruikt om de 
diagnostische mogelijkheden van methylatiemarkers te bekijken. Daarnaast zou het zinvol 
zijn om de best presterende, reproduceerbare methylatiemarkers met hoge gevoeligheid 
en hoge specificiteit voor CIN2+ uit de literatuur te selecteren en samen prospectief te 
evalueren in een groot cohort vrouwen uit het bevolkingsonderzoek. 

Aangezien de methode voor screening van baarmoederhalskanker in veel landen, waar-
onder Nederland, gaat veranderen naar primair hrHPV-testen, is de prestatie van de hrH-
PV-test van groot belang. Er zijn verschillende hrHPV-testen beschikbaar en om ervoor te 
zorgen dat er sprake is van een betrouwbare test, moet de hrHPV-test aan strenge eisen 
voldoen. In hoofdstuk 3 beschrijven we dat de veel gebruikte Cervista HPV HR test vol-
doet aan de internationale prestatie- en reproduceerbaarheidseisen die worden gesteld 
aan primaire hrHPV-testen bij vrouwen van 30 jaar en ouder. Zowel de gevoeligheid als 
specificiteit van de test was niet-inferieur aan die van de Hybrid Capture 2 (HC2) test. De 
intra- en interlaboratorium overeenkomst was 92% (κappa=0.83; p<0.001) en 90% (κap-
pa=0.80; p<0.001). Hoewel de Cervista HPV HR test voldeed aan de internationale pres-
tatie en reproduceerbaarheidseisen, signaleerden Kinney et al. 10 dat de Cervista HPV HR 
test twee tot vier keer vaker positief was bij vrouwen >30 jaar die een normaal uitstrijkje 
hadden vergeleken met de HC2 test, daarmee suggererend dat de Cervista HPV HR test 
minder specifiek is. Andere studies lieten dit echter niet zien 11,12. In hoofdstuk 4 werd 
daarom de diagnostische prestatie van de Cervista HPV HR test vergeleken met de HC2 
test in uitstrijkjes van vrouwen uit het Nederlandse bevolkingsonderzoek. Er werden 900 
uitstrijkjes van vrouwen met normale cytologie getest op de aanwezigheid van hrHPV vi-
rus. De specificiteit was 90% (95%CI:87.84-91.87) voor de Cervista HPV HR test en 96% 
(95%CI:94.76-97.37) voor de HC2 test met 93% overeenkomst tussen beide testen (κap-
pa=0.5, p<0.001). Een gedetailleerde analyse van de discordante gevallen (HC2 negatief 
en Cervista HPV HR positief) liet zien dat de meeste uitstrijkjes (57/60) ook HPV negatief 
testen met gevoelige PCR-gebaseerde methoden en daarom als echt negatief dienden te 
worden beschouwd. Van deze Cervista foutpositieve gevallen werd 56% gedefinieerd als 
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Cervista triple-positief, omdat de FOZ-waarde (fold-over-zero) van alle drie mixen hoger 
was dan de (door de fabrikant ingestelde) tweede drempelwaarde van 1,93. We lieten 
in onze studie zien dat wanneer deze tweede drempelwaarde verhoogd werd naar 5,0, 
de specificiteit van de Cervista HPV HR test verbeterde zonder de gevoeligheid van de 
test te beïnvloeden. Externe validatie van deze nieuwe tweede drempelwaarde op 5,0 in 
triple-positieve uitstrijkjes van vrouwen die geselecteerd werden uit een groot Chinees 
bevolkingsonderzoek (SHENCCASTII) liet zien dat 22/24 histologisch normale patiënten 
nu hrHPV-negatief testen met de Cervista HPV HR test in de bijbehorende uitstrijkjes, 
terwijl de CIN2+ afwijkingen hrHPV-positief bleven. Zowel de intra- als interlaboratorium 
overeenkomst van de Cervista HPV HR test verbeterden door het gebruik van deze nieu-
we drempelwaarde. De conclusie van deze studie is dat de specificiteit van de Cervista 
HPV HR test significant verbetert door het verhogen van de tweede drempelwaarde van 
1,93 (zoals gesteld door de fabrikant) naar 5,0 zonder daarbij de gevoeligheid van de test 
te beïnvloeden.

Zoals werd beschreven in hoofdstuk 2, waar we een overzicht gaven van methylatiemar-
kers in de literatuur, is identificatie van nieuwe methylatiemarkers met zowel een hoge 
gevoeligheid als ook een hoge specificiteit voor het aantonen van CIN2+ afwijkingen van 
groot belang. Daarom hebben we in hoofdstuk 5 gebruik gemaakt van een innovatieve 
methylatie analyse van het gehele genoom om nieuwe methylatiemarkers te identificeren 
die onderscheid kunnen maken tussen patiënten met normale cervices en patiënten met 
CIN2/3 afwijkingen. Gemethyleerd DNA, van zowel normale cervices als CIN2/3 afwijkin-
gen, werd verrijkt met speciale eiwitten (het MBD, of methyl-binding-domain eiwit), waarna 
de identiteit van deze fragmenten werd bepaald door middel van next-generation sequen-
cing (MBD2-seq). Na statistische analyse werden 176 differentieel gemethyleerde regio’s 
(DMR’s) van 163 genen geïdentificeerd. Uit deze genen, die meer methylatie vertoon-
den in de CIN2/3 afwijkingen ten opzichte van normale cervices, werden de beste genen 
geselecteerd voor verder onderzoek. Het resultaat van de MBD2-seq werd geverifieerd 
door middel van Methylatiespecifieke PCR (MSP) op hetzelfde DNA. Daarna werden de 
genen getest op een nieuwe onafhankelijke patiëntengroep. Negen genen lieten verschil-
lende methylatie frequenties zien tussen normale cervices versus cervices met CIN2/3 
afwijkingen (p<0.05) en werden verder getest met QMSP op uitstrijkjes. Voor acht van de 
negen genen waren de methylatie ratio’s significant hoger in de uitstrijkjes van patiënten 
met baarmoederhalskanker vergeleken met de uitstrijkjes van gezonde patiënten. Uit-
strijkjes van 215 patiënten verwezen vanuit het bevolkingsonderzoek vanwege abnormale 
cytologie lieten zien dat voor alle acht genen de methylatie ratio’s toenamen bij ernstiger 
histologische afwijkingen. Naast deze nieuwe acht genen, werd ook ons eerdere panel 
van methylatiemarkers (C13ORF18, JAM3, EPB41L3 en TERT) meegenomen in deze 
analyse. De combinaties AL590705.4/EPB41L3/JAM3 en AL590705.4/C13ORF18/JAM3 
liet een vergelijkbare gevoeligheid (74-76%) voor de detectie van CIN2+ afwijkingen zien 
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als de hrHPV-test (79%), terwijl de specificiteit significant hoger was (71-76%) vergeleken 
met de hrHPV-test (42%) (p≤0.05). De conclusie van deze studie was dat door middel van 
deze genoomwijde DNA methylatie analyse nieuwe CIN2/3-specifieke markers werden 
geïdentificeerd. De prestatie van ons nieuwe methylatie panel laat vergelijkbare gevoelig-
heid voor de detectie van CIN2+ afwijkingen zien als de hrHPV-test, maar de specificiteit 
is significant hoger. Met behulp van dit panel kunnen wellicht onnodige verwijzingen voor 
colposcopie worden voorkomen. 

Naast het verbeteren van de effectiviteit van screeningsmethoden naar baarmoederhals-
kanker, is de lage opkomst voor het bevolkingsonderzoek een ander aspect dat vraagt om 
aandacht 13. In Nederland reageert ongeveer 35% van de vrouwen niet op de oproep voor 
het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek. Deze groep wordt 
de ‘non-responders’ genoemd. Participatie van deze vrouwen in het bevolkingsonderzoek 
is belangrijk omdat de helft van alle baarmoederhalskanker patiënten in deze groep valt 
14,15. De introductie van zelftesten, waarbij vrouwen zelf thuis een uitstrijkje kunnen ma-
ken, zou deelname van deze groep naar schatting met 39% verhogen 16. Verschillende 
studies laten zien dat de detectie van hrHPV in zelftesten mogelijk is en dat de accuraa-
theid van de hrHPV-test voor het ontdekken van CIN2+ afwijkingen vergelijkbaar is met 
die van uitstrijkjes die werden afgenomen door de huisarts 16-18. Echter, door de relatief 
lage specificiteit van de hrHPV-test is er wel een onafhankelijke triage-test nodig. Hoofd-
stuk 6 betreft een studie naar DNA methylatie analyse als triage-test in hrHPV-positieve 
vrouwen, waarbij non-responders van het bevolkingsonderzoek werden uitgenodigd door 
middel van een zelftest thuis een uitstrijkje af te nemen en op te sturen naar het laboratori-
um. Deze zelftest werd geanalyseerd op de aanwezigheid van hrHPV en hrHPV-positieve 
vrouwen werden verwezen naar de huisarts voor een triage-test met cytologie waarvoor 
een nieuw uitstrijkje nodig was. Bij 128 vrouwen met een hrHPV-positieve zelftest, werd 
een triage uitstrijkje afgenomen en werd DNA methylatie analyse van C13ORF18, JAM3, 
EPB41L3 en TERT vergeleken met cytologie triage. DNA methylatie analyse van JAM3 
liet de hoogste gecombineerde specificiteit (88%) en gevoeligheid (82%) van de test zien 
voor het aantonen van CIN3+ afwijkingen, terwijl de triage test met cytologie in deze groep 
een specificiteit van slechts 48% en een gevoeligheid van 91% liet zien. Van de 39 vrou-
wen met afwijkende cytologie en normale histologie (fout-positief met cytologie) was 87% 
negatief voor JAM3 en 90% voor C13ORF18 methylatie. Daarnaast werd de haalbaarheid 
van DNA methylatie analyse direct op het zelftest materiaal beoordeeld. Voor deze stu-
die werd gebruik gemaakt van de Evalyn Brush zelftest; een droge borstel die pas in het 
laboratorium wordt verwerkt. De overeenkomst tussen DNA methylatie analyse direct op 
het zelftestmateriaal en DNA methylatie analyse op het gekoppelde triage uitstrijkje dat 
afgenomen was door de huisarts was 88% voor JAM3 (κappa=0.75, p<0.001) en 90% 
voor C13ORF18 (κappa=0.77; p<0.001). Uit deze studie concluderen we dat DNA methy-
latie analyse als triage-test in hrHPV-positieve vrouwen een interessant alternatief is voor 
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cytologie-triage. Daarnaast is directe analyse op het zelftest materiaal met DNA methylatie 
mogelijk waardoor het bevolkingsonderzoek kan worden geoptimaliseerd aangezien een 
extra bezoek aan de huisarts voor afnemen van een uitstrijkje niet meer nodig is. 

Naast het optimaliseren van de screeningstrategieën op baarmoederhalskanker is er ook 
ruimte voor verbetering van verschillende aspecten van de behandeling van deze ziekte. 
In de gevorderde stadia van baarmoederhalskanker is het optreden van locoregionale 
recidieven na radiochemotherapie een belangrijke doodsoorzaak. De waarde van routi-
nematig de baarmoeder verwijderen na radiochemotherapie is een punt van discussie 19. 
Door vroege selectie van patiënten met resttumor na radiochemotherapie, zouden die pa-
tiënten kunnen worden geselecteerd die het meeste profijt hebben bij dergelijke ‘salvage 
surgery’ 20. Voor het identificeren van deze patiënten met centrale resttumor, wordt in ons 
ziekenhuis sinds 1994 een inwendig onderzoek onder narcose (met afnemen van biopten) 
uitgevoerd, acht tot tien weken na afronding van de radiochemotherapie. Patiënten met 
resttumor worden vervolgens geopereerd, waarbij de baarmoeder en eierstokken geheel 
verwijderd worden. Op basis van het toch nog hoge aantal locoregionale recidieven in de 
geopereerde groep (46%), dat wij eerder al aantoonden, werd de hypothese geformuleerd 
dat deze recidiefkans wellicht lager zou zijn, indien meer uitgebreide chirurgie zou worden 
uitgevoerd. In hoofdstuk 7 wordt aangetoond dat geïsoleerde centrale resttumor acht tot 
tien weken na radiochemotherapie een sterk negatieve prognostische factor is (HR 3.59; 
95%-CI:2.18-5.93, p<0.001). Meer uitgebreide chirurgie leidde echter niet tot verbeterde 
locoregionale of ziektespecifieke overleving, maar gaf wel significant meer behandeling 
geassocieerde morbiditeit. Op basis van deze bevindingen is het routinematig nemen van 
biopten 8-10 weken na afronding van de behandeling in ons ziekenhuis gestaakt. 

Momenteel is primaire radiochemotherapie de standaardbehandeling voor patiënten met 
vergevorderde baarmoederhalskanker. De respons op deze radiochemotherapie vari-
eert tussen patiënten. Verschillende tumormodellen hebben laten zien dat tijdens radio-
chemotherapie DNA schade optreedt die gerelateerd is aan autofagie. In hoofdstuk 8 
wordt de rol van ATG13-gemedieerde autofagie onderzocht in reactie op radiotherapie bij 
baarmoederhalskanker. Immunohistochemische kleuring van een grote serie biopten van 
baarmoederhalskanker patiënten toonde puntvormige kleuring van ATG13 aan in 51% 
(136/268) van de patiënten. ATG13 en LC3 expressie (representatief voor autofagie) werd 
ook gedetecteerd in de HPV-positieve baarmoederhalskanker cellijnen HeLa en SiHa. Be-
straling zorgde voor meer GFP-LC3 positieve autofagosomen in HeLa cellen. Behande-
ling met bafilomycine-A1 (een remmer van autofagie) gaf een verhoogde accumulatie van 
autofagosomen geïnduceerd door bestraling, en demonstreert daarmee de aanwezigheid 
van een autofagie influx in deze cellen. Concluderend kon in deze studie worden gede-
monstreerd dat ATG13 een essentiële rol speelt in autofagie geïnduceerd door bestraling. 
Deze observatie geeft inzicht in de behandelrespons en biedt wellicht nieuwe mogelijkhe-
den om de behandeling van baarmoederhalskanker te verbeteren. 
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Toekomstvisie

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zal in de nabije toekomst ingrij-
pend veranderen. De huidige screeningstest die het meest wordt gebruikt is cytologische 
beoordeling van uitstrijkjes. Echter, deze test heeft een aantal beperkingen doordat hij 
gebaseerd is op een subjectieve interpretatie van morfologische veranderingen van cel-
len in een uitstrijkje. Daarnaast heeft de cytologische test een relatief lage gevoeligheid 
voor het opsporen van CIN2+ afwijkingen. Daarom krijgt de hrHPV test vanaf 2016 ook 
in Nederland de voorkeur boven de cytologische test. Aangezien de gevoeligheid van de 
hrHPV-test veel hoger is, zullen meer CIN2+ afwijkingen worden gedetecteerd, waardoor 
vrouwen meer bescherming in minder screeningrondes kan worden geboden 21. Echter, 
de lagere specificiteit van de hrHPV-test in vergelijking met de cytologische test zal zor-
gen voor meer fout-positieve testuitslagen bij gezonde vrouwen. Dit zal leiden tot onnodig 
medisch handelen, onnodig veel follow-up, hoge kosten en zwaardere emotionele belas-
ting voor de betreffende vrouwen. Daarom is een triage-test bij hrHPV-positieve vrouwen 
nodig. Gebaseerd op de relatief hoge gevoeligheid (~60%) en hoge specificiteit (~90%) 
wordt de cytologische test momenteel geadviseerd als triage-test 22. Echter de gevoelig-
heid en specificiteit van de cytologische test is gebaseerd op studies waarbij de cytolo-
gisch analist niet op de hoogte was van de hrHPV-status van de patiënt. Recente studies 
laten zien, dat indien de cytologisch analist op de hoogte is van het feit dat het uitstrijkje 
hrHPV-positief is, de subjectieve beoordeling wordt beïnvloed en het uitstrijkje eerder als 
cytologisch afwijkend (≥ASCUS) wordt beoordeeld 23,24. Dit zal vervolgens weer leiden 
tot meer verwijzingen naar een gynaecoloog. Er is daarom behoefte aan objectievere 
markers, die bij voorkeur getest kunnen worden op het zelfde materiaal als waarop de 
hrHPV-test is uitgevoerd. 

In dit proefschrift wordt beschreven dat DNA methylatiemarkers wellicht de volgende stap 
voortwaarts zijn in screening naar baarmoederhalskanker. Zowel onze vorige als onze 
huidige studies, maar ook studies van anderen, laten verschillende methylatiemarkers 
zien waarbij de methylatie ratio’s toenemen met de ernst van de onderliggende (pre)ma-
ligne afwijkingen van de baarmoederhals 25,26. Momenteel zijn er nog geen gevalideerde 
methylatiemarkers die voldoen aan de eisen van het bevolkingsonderzoek. Daarentegen 
kunnen combinaties van verschillende genen wellicht resulteren in een methylatie panel 
met vergelijkbare gevoeligheid (90-95%) als hrHPV-testen, maar met een hogere specifi-
citeit (≥85%). Grote prospectieve studies in op bevolkingsonderzoek gerichte groepen zijn 
nodig om de prestatie en reproduceerbaarheid van verschillende methylatiemarkers als 
primair screeningsmethode te analyseren. Op deze manier dient een methylatie panel sa-
mengesteld te worden, dat voldoet aan de eisen van een diagnostische test voor primaire 
screening. Met QMSP kunnen veel samples tegelijkertijd geanalyseerd worden en op die 
manier zullen de kosten van de test waarschijnlijk niet te hoog worden. Daarnaast zou een 
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methylatie panel met zowel een hoge gevoeligheid als een hoge specificiteit, onnodige 
verwijzingen naar de gynaecoloog wellicht kunnen voorkomen en dit zal dan uiteindelijk 
leiden tot een betere kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek. 

Wellicht beter uitvoerbaar op kortere termijn is de rol van methylatiemarkers als triage-test 
in hrHPV-positieve vrouwen. Methylatiemarkers bekend uit de literatuur die getest zijn als 
triage-test bij hrHPV-positieve vrouwen laten een hoge specificiteit zien. De gevoeligheid 
voor het opsporen van CIN2+ afwijkingen is echter nog niet hoog genoeg. Voor het valide-
ren van biomarkers bevelen Pepe et al. 27 een kader aan dat bestaat uit vijf fasen: 1) pre-
klinische verkennende studies, 2) beoordeling in niet-invasieve samples, 3) retrospectieve 
longitudinale studies, 4) prospectieve screening studies en 5) prospectieve interventie 
studies. Op dit moment zijn de meest methylatiemarkers nog niet getest volgens deze vijf 
fasen 28. Er is slechts 1 gerandomiseerde non-inferiority trial uitgevoerd en in deze studie 
werden slechts twee methylatiemarkers getest 29. Naast de prestatie van een screenings-
test is ook reproduceerbaarheid van belang en daarom zouden van de meest interessan-
te methylatiemarkers uit de literatuur ook de intra- en interlaboratorium overeenkomsten 
moeten worden getest. Een groot voordeel van methylatiemarkers als triage-test is, in 
tegenstelling tot cytologisch onderzoek, dat methylatiemarkers ook direct in het materiaal 
van zelftesten kunnen worden bepaald, waardoor geen extra handelingen nodig zijn 30,31. 
Uiteraard heeft dit voor de patiënt grote voordelen, zoals geen extra doktersbezoek en 
geen extra gynaecologisch onderzoek. 

In de nabije toekomst zal het voorkomen van (pre)maligne baarmoederhalsafwijkingen  
gaan dalen door primaire preventie met profylactische HPV-vaccinaties. In 2009 werd in 
Nederland het vaccin Cervarix® op de markt gebracht, dat beschermt tegen hrHPV16 en 
hrHPV18. Hoewel primaire preventie door HPV-vaccinatie zal bijdragen aan een dalende 
trend van (premaligne) afwijkingen, blijft secundaire preventie door middel van screening 
belangrijk, aangezien er verschillende kanttekeningen te maken zijn bij de HPV-vaccinatie 
32. Ten eerste zal het 10 tot 15 jaar duren voordat de eerste effecten van de vaccinatie 
op het voorkomen van baarmoederhalskanker kan worden verwacht. Ten tweede worden 
niet alle 12-jarige meisjes gevaccineerd, aangezien slechts 50-60% deelneemt aan het 
vaccinatieprogramma. Zo zijn bijvoorbeeld religieuze achtergronden, angst voor langeter-
mijnbijwerkingen en toestemmingsvereiste van ouders factoren die de deelname aan het 
vaccinatieprogramma beïnvloeden. Ten derde zal immunisatie niet in alle vrouwen slagen 
en betreft de bescherming alleen hrHPV16 en hrHPV18, hoewel kruisbescherming voor 
vier andere HPV-types werd aangetoond 33. Tot slot zijn de vaccinaties profylactisch van 
aard en hebben geen therapeutisch effect bij het klaren van reeds aanwezige HPV-in-
fecties. Daarom kunnen we met zekerheid stellen dat secundaire preventie door middel 
van screening nog vele jaren nodig zal zijn. Het verbeteren de effectiviteit van het huidige 
screeningsprogramma wordt echter nog belangrijker naarmate het aantal vrouwen met 
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afwijkingen zal afnemen. Zodra namelijk het aantal gevallen van baarmoederhalskanker 
gaat afnemen, zal het aantal fout-positieve resultaten van de huidige cytologische test 
toenemen. Daarom wordt een test met ook een hoge specificiteit van het grootste belang. 
Een ander belangrijk aspect van baarmoederhalskanker screening is de leeftijd waarop 
vrouwen voor het eerst worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. In Nederland 
worden vrouwen in het jaar waarin ze een leeftijd van 30 jaar bereiken voor het eerst uitge-
nodigd voor deelname. Deze leeftijdsgrens was gebaseerd op het feit dat de ontwikkeling 
van premaligne afwijkingen naar baarmoederhalskanker gemiddeld 10-15 jaar duurt, en 
dat de gemiddelde leeftijd waarop de vrouw voor het eerst geslachtsgemeenschap heeft 
en daarmee het risico van het oplopen van een HPV-infectie het hoogste is, rond de 20 
jaar lag. Tegenwoordig ligt de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst geslachtsgemeen-
schap hebben in Nederland gemiddeld rond de 17 jaar. Daardoor is het starten van de 
screening op de leeftijd van 30 jaar relatief laat. In een studie van De Bie et al. 34 werd 
gerapporteerd dat een derde van de vrouwen met baarmoederhalskanker jonger was dan 
30 jaar, waarvan 80% een leeftijd had van tussen de 27 en 30 jaar. Het verlagen van de 
screeningsleeftijd van 30 naar 27 jaar zou mogelijk een aantal baarmoederhalskanker 
patiënten in deze groep kunnen voorkomen. Een probleem hierbij echter is dat de meeste 
(seksueel actieve) jonge vrouwen een voorbijgaande HPV-infectie zullen hebben, waar-
door er veel fout-positieve hrHPV-testen zullen zijn. Een specifieke triage-test, bijvoor-
beeld op basis van methylatiemarkers zou dit probleem kunnen oplossen. 

Samenvattend bevindt primaire hrHPV-screening van baarmoederhalskanker zich mo-
menteel wereldwijd in de implementatiefase. Een gevoelige en specifieke triage-test met 
methylatiemarkers is zinvol en staat op het punt van introductie. Nu een aantal interes-
sante methylatiemarkers zijn ontdekt, is de tijd gekomen voor onafhankelijke en op bevol-
kingsonderzoek gebaseerde validatie van deze markers om een uniforme, reproduceer-
bare en efficiënte screeningstest te ontwikkelen. 
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Het proefschrift is af! Graag wil ik iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen 
aan de totstandkoming van dit proefschrift ontzettend bedanken. Een aantal mensen wil ik 
graag in het bijzonder bedanken.

Als eerste hartelijk dank aan alle patiënten die hebben meegedaan aan de methylatie studie 
en hiervoor een extra uitstrijkje hebben afgestaan. Zonder deze uitstrijkjes hadden we onze 
methylatiemarkers niet kunnen testen.

Mijn promotor Prof. dr. A.G.J. van der Zee, beste Ate, dankzij jouw telefoontje, met de vraag 
of promotie onderzoek doen niet wat voor mij zou zijn, maakte ik kennis met dit project en 
werd ik enthousiast. Ik heb veel bewondering voor de kennis die je in huis hebt. In onze 
maandelijkse besprekingen werd de voortgang besproken en met name in de laatste weken 
hebben we intensief samengewerkt om de puntjes op i van de laatste stukken te zetten. Je 
hebt menig manuscript naar een hoger niveau weten te tillen. Ontzettend bedankt voor de 
goede begeleiding die ik van je heb gekregen en de kans die je mij hebt geboden om bij de 
gynaecologische oncologie te promoveren.

Mijn promotor Prof. dr. E. Schuuring, beste Ed, ik heb met ontzettend veel plezier met je 
samengewerkt. We hebben regelmatig samen achter de computer gezeten en met name 
het ‘Cervista project’ was een geweldige uitdaging voor ons beide. Ontzettend bedankt voor 
de begeleiding die jij mij hebt geboden. Hoewel je handschrift soms wat lastig te ontcijferen 
was, werd door jouw feedback elk manuscript steeds beter. Daarnaast vond ik het ook heel 
erg leuk om samen op congres te gaan naar onder andere Schotland en Florence, waarbij 
een gezellig etentje natuurlijk niet mocht ontbreken. Bedankt voor alles!

Mijn promotor Prof. dr. G.H. de Bock, beste Truuske, voor alle statistische en epidemiologi-
sche vragen kon ik altijd bij je aankloppen. Vaak gaf een kort bezoekje aan jou mij veel op-
heldering en de handvaten om weer verder te kunnen. Bedankt voor de begeleiding hierin.

Mijn promotor Prof. dr. H. Hollema, beste Harry, met name in het begin van het project zaten 
we geregeld samen achter de microscoop. Bij elke vraag die ik stelde kreeg ik een vraag 
terug; je hebt me veel bijgebracht bij het beoordelen van de coupes. Daarnaast was het fijn 
dat ik altijd laagdrempelig even bij je binnen kon lopen. Bedankt hiervoor.

Mijn copromotor, dr. G.B.A. Wisman, beste Bea, jij bent voor mij een van de belangrijkste 
personen geweest gedurende dit promotie traject. Naast onze wekelijkse besprekingen, kon 
ik altijd bij je langslopen voor advies. Dit intensieve contact heb ik ontzettend kunnen waar-
deren! Ook zijn we samen op congres naar Florence geweest en dat was naast leerzaam 
ook erg gezellig. Je hebt me veel vertrouwen gegeven en ik kon altijd bij je terecht. Heel erg 
bedankt voor alles!
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Leden van de leescommissie, Prof. dr. P.J.F. Snijders, Prof. dr. G.G. Kenter en Prof. dr. 
C.A.H.H. Daemen, bedankt voor het deskundig beoordelen van mijn proefschrift.

De personen van onze onderzoeksgroep: Haukeline Volders, Klaske ten Hoor, Gert Jan 
Meersma, Martijn Clausen, Tushar Tomar en Rong Wang; hartelijk dank voor jullie bijdrage 
aan dit proefschrift. Harry Klip ik kon altijd bij je terecht voor vragen over de database. Harry 
Pijper, dank voor alle inclusies van nieuwe patiënten. En in het bijzonder wil ik Roland van 
Leeuwen bedanken. Beste Roland, ik waardeer je gedrevenheid en ambitie. Bedankt voor 
alle hulp, zonder jou waren de vele bisulfietbehandelingen, (Q)MSP’s en andere labproeven 
niet gelukt. Ook wil ik mensen van de Universiteit Gent bedanken voor hun bijdrage, Wim 
van Criekinge, Tim de Meyer en Simon Denil bedankt voor de MBD2-seq analyses in de 
methylatie studie. 

Ik heb altijd een erg prettige werksfeer ervaren in het MOL lab, maar ook in de ‘schone 
ruimte’ en het DNA lab. Ieder die hier aan bij heeft gedragen wil ik bedanken. De goede 
organisatie van het MOL lab, komt voor een groot deel door de inzet van Hetty Timmer en 
Coby Meijer, bedankt hiervoor. Op het DNA lab heb ik onder andere veel samengewerkt met 
Mirjam Mastik en Lorian Slagter. Lorian, we hebben met name tijdens het Cervista project 
veel samengewerkt. Naast dat ik veel van jullie geleerd heb op het lab, waren ook de thee- 
en kletsmomenten erg leuk. 

Ook wil ik de cytologisch analisten bedanken. Bij jullie in het ‘hok’ is het altijd gezellig. Jo-
landa Haarsma en Antoon Philippi, bedankt voor jullie hulp bij de COBAS HPV test. Beste 
Henk Buikema en Teus Ruitenbeek zelfs wanneer ik een slecht humeur had, ging de zon 
weer schijnen als ik bij jullie was geweest. Bedankt voor alles!

Een goed georganiseerd archief hebben is van groot belang en daarom wil ik Freke Dijkhuis 
bedanken voor het opzoeken van alle blokjes en coupes in het archief

Beste Henriette Arts, bedankt voor alle hulp tijdens het schrijven van hoofdstuk zeven van 
mijn proefschrift. Vele OK-verslagen hebben we samen doorgenomen. Ik kon je altijd mailen 
met vragen en kreeg altijd snel respons. Heel erg bedankt hiervoor. Daarnaast ook dank aan 
alle andere medeauteurs van dit hoofdstuk. 

Beste Steven de Jong en Frank Roossink bedankt voor de samenwerking bij het ATG13 
project. 

Secretaresses Janny Abels, Diana Wolting en in het bijzonder Anna Slotboom, jullie wisten 
me altijd met een glimlach te helpen met alle ‘regeldingen’ die moesten gebeuren. Daar-
naast kon ik altijd even voor een gezellig praatje bij jullie terecht. Dank hiervoor.
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Goede samenwerking met andere universiteiten is erg belangrijk in de wetenschap. Hoofd-
stuk zes van dit proefschrift is tot stand gekomen door samenwerking met de Vrije Uni-
versiteit Medisch Centrum te Amsterdam en het Radboud Universitair Medisch Centrum 
Nijmegen. Hiervoor dank ik alle betrokkenen en in het bijzonder Remko Bosgraaf. Remko, 
bedankt voor de samenwerking; we hebben er een mooi artikel van weten te maken. 

Zonder leuke kamergenoten is onderzoek doen een stuk minder leuk. Daarom wil ik graag 
mijn kamergenoten Anne, Catharina, Ellen, Fenne, Irene, Marco, Meike, Merel, Ninke, 
Renske, Renee, Petra, Sarah, en Violetta, maar ook de dames van de ‘overkant’ Ellen, Els-
beth, Ineke, Ingrid, Janna, Kim en Welmoed bedanken voor de gezelligheid. 

Naast mijn promotie onderzoek, ben ik op oproepbasis diensten blijven doen in het Martini 
ziekenhuis. Graag wil ik de maatschap gynaecologie, de verloskundigen en verpleegkun-
digen ontzettend bedanken. De sfeer was altijd goed en ik heb heel fijn met jullie allemaal 
samengewerkt. Beste Sjaak Wijma, tijdens mijn wetenschappelijke stage werd mijn inte-
resse in de wetenschap geprikkeld. Dank voor je vertrouwen in mij en de hulp tijdens mijn 
wetenschappelijke stage maar ook daarbuiten. Beste Marinus van der Ploeg, samen met jou 
ben ik veel bezig geweest met de CUPIDO preferentiestudie, dit gaat nog een mooi artikel 
worden. Beste Aren van Loon, dank voor het vertrouwen dat ik van je heb gekregen. Het 
feit dat ik diensten kon blijven doen naast mijn onderzoek heb ik als zeer positief ervaren en 
heeft mij gesterkt in de overtuiging gynaecoloog te willen worden.

Sinds 1 augustus ben ik begonnen met werken als AIOS gynaecologie in de Isala kliniek te 
Zwolle. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en weet dat ik hier de komende twee jaar 
veel ga leren. Dank voor het begrip en de tijd die ik kreeg om de laatste zaken van mijn 
proefschrift af te ronden.

Naast werk zijn lieve vrienden en vriendinnen erg belangrijk! Ik kan helaas niet iedereen 
hier noemen, maar ik prijs me heel gelukkig met zoveel lieve mensen om mij heen en wil 
iedereen bedanken die mij heeft gesteund tijdens mijn promotie traject. Barbara van Genne 
en Tineke Donker, al vriendinnen sinds de start van onze studietijd. Dank voor altijd een luis-
terend oor naar mijn vele verhalen. Sietske Kevelam, het begon met onze ontmoeting bij de 
IFMSA, daarna ben je een heel dierbaar vriendinnetje geworden en ik heb genoten van onze 
heerlijke relaxte vakantie samen. Kim van Goor, hoe bijzonder is het dat we na de middelba-
re school elkaar in de eerste tutorgroep van geneeskunde weer tegenkwamen. Dank je wel 
voor je vriendschap. Ik ben heel erg blij dat we nu ‘buren’ zijn en weer meer contact hebben. 
Evelien Doornbos, ik heb altijd erg genoten van onze heerlijke avondjes samen, je bent een 
lieverd. Dank je wel voor alle gezelligheid. Dear Grove family, Craig you are a great guy and 
I am so happy that you married my best friend Julie. Julie al jaren mijn lieve vriendinnetje, 
ik ben zo blij met jou. Dank je wel voor altijd een luisterend oor, je bent heel bijzonder voor 
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mij. Lauren, mijn favoriete kleine meisje, ik hoop dat ik nog veel knuffels en kusjes van je blijf 
krijgen en kleine Chloé, jouw geboorte zal ik nooit vergeten!

Mijn paranimfen Welmoed Reitsma en Sacha Evenhuis. Lieve Welmoed, mijn onco-mattie. 
We hebben een groot deel van het promotie avontuur samen meegemaakt en dat vond ik 
erg fijn. We gingen samen op congres naar Vancouver en gaven daar beide een presen-
tatie; spannend, leerzaam en vooral enorm gezellig. Ook presenteerden we beide op vele 
meetings en bleven we elkaar altijd motiveren. Ik mocht jouw paranimf zijn en ben heel blij 
dat jij nu mijn paranimf bent. Als vriendinnen en collega’s zullen we nu samen het avontuur 
van de opleiding gynaecologie verder aan gaan. Lieve Sacha, toen ik begon als semi-arts en 
daarna als ANIOS in het Martini Ziekenhuis heb jij mij ingewerkt, daarna hebben we een be-
hoorlijke tijd intensief samengewerkt en werden we vriendinnen. We konden uren kletsen en 
ik heb veel van je geleerd. Ik ben heel blij dat je vandaag als paranimf aan mijn zijde staat.

Mijn schoonfamilie, lieve Ruud, Alma, Anne, Marije, Ilse, Suus, Patrick, Roos, Siep, Marijke 
en Jaap, ik heb het ontzettend met jullie getroffen. Bedankt voor jullie warmte en hartelijk-
heid. Ik voel me bij jullie ontzettend thuis. 

Mijn zusjes Marlijn en Eline, wat ben ik blij dat ik jullie heb. Lieve Marlijn, ik noem je altijd mijn 
‘personal shopper’. Dankzij jou heb ik altijd leuke kleren en ik geniet van onze ontspannen 
en gezellige shopdagen die vaak afgesloten worden met een etentje bij de Mexicaan. Lieve 
Eline, naast schoonheidsspecialist, ben je nu bijna klaar met de opleiding logopedie. Ik ben 
super trots op jou. Onze heerlijke kletsavondjes zijn altijd erg gezellig! Mijn speciale tante 
Willy Groothuis wil ik ook bedanken. Jij bent zo’n ontzettend lief, warm, attent, hartelijk en 
oprecht persoon. Dank je wel voor alles, ik ben blij dat je er bent. 

Lieve papa en mama, ik ben er trots op dat jullie mijn ouders zijn. Jullie hebben me altijd 
gestimuleerd het beste uit mezelf te halen en zelfstandig te zijn. Ik weet dat ik altijd bij jullie 
terecht kan en dat geeft een heel fijn gevoel. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde, 
vertrouwen en steun.

Lieve Peter, mijn aanstaande man, jij bent geweldig. Bedankt voor alle hulp bij het maken 
van de afbeeldingen in mijn proefschrift en natuurlijk voor de prachtige cover! Ik ben erg blij 
met zo’n creatieve man☺Daarnaast heel erg bedankt voor al jouw steun en liefde. Als ik het 
even niet meer zag zitten, wist je altijd weer een lach op mijn gezicht te toveren. Als ik me 
te druk maakte, bracht jij me tot rust. Je bent er altijd voor me. Met jou aan mijn zijde kan ik 
alles aan. Ik hou van jou!
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Aniek Boers werd op 1 augustus 1983 geboren in Emmen, als oudste dochter van Rein en 
Grietje Boers. Zij groeide op in Emmen, waar ze woonde met haar ouders en zusjes Marlijn 
en Eline. In 2003 haalde ze haar VWO diploma aan het Esdal College te Emmen. Na haar 
middelbare school werd ze in eerste instantie uitgeloot voor de studie Geneeskunde en 
begon ze met de studie Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat eerste jaar sloot 
zij af met het behalen van haar propedeuse. In 2004 begon ze aan de studie Geneeskun-
de aan de Rijksuniversiteit Groningen. De coschappen werden gevolgd in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen en in het Martini Ziekenhuis Groningen en aansluitend koos 
ze in haar laatste studiejaar voor een semi-arts stage bij de Obstetrie&Gynaecologie in het 
Martini Ziekenhuis. Haar opleiding sloot ze af met een wetenschappelijke stage, waarbij 
ze onder begeleiding van dr. J. Wijma onderzoek deed naar de bekkenbodem functie van 
vrouwen die bevielen via primaire sectio versus vrouwen die vaginaal bevielen van hun 
eerste kind. Na het cum laude behalen van haar artsexamen in juni 2010 begon zij met 
werken als ANIOS Obstetrie&Gynaecologie in het Martini Ziekenhuis. In januari 2011 be-
gon ze met haar promotieonderzoek, onder leiding van Prof. dr. A.G.J. van der Zee, Prof. 
dr. E. Schuuring, Prof. dr. H. Hollema, Prof. dr. G.H. de Bock en dr. G.B.A. Wisman, naar 
methylatiemarkers ter verbetering van de screening van cervixcarcinoom, een project ge-
financierd door de KWF kankerbestrijding. Naast haar promotieonderzoek bleef ze op 
oproepbasis geregeld diensten doen bij de Obstetrie&Gynaecologie in het Martini zieken-
huis. In augustus 2014 is Aniek gestart met de opleiding tot gynaecoloog in de Onderwijs- 
en Opleidingsregio (OOR) Noordoost en werkt ze nu als AIOS in de Isala kliniek te Zwolle.  






