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Deel I: Locoregionale behandeling; regionale isolatie infusie
Van alle patiënten met een stadium I of II melanoom ontwikkelt 6-11% een lokaal re-
cidief of in-transit metastase.  In-transit metastasen zijn uitzaaiingen die ontstaan in 
het traject tussen het primaire melanoom en de drainerende regionale lymfeklieren. 
De prognose van patiënten met in-transit metastasen is beperkt, de gerapporteerde 
5-jaarsoverleving varieert van 3 tot 59%.

Als er sprake is van een lokaal recidief of in-transit metastase van het melanoom 
dat te uitgebreid is voor lokale behandeling met chirurgie, cryotherapie, laserablatie, 
elektrochirurgie of lokale immunotherapie, dan is regionale chemotherapie de the-
rapie van voorkeur. Regionale isolatieperfusie is de eerste techniek die succesvol ont-
wikkeld is in de late jaren ‘50 en nog steeds wordt gebruikt voor het toedienen van 
regionale chemotherapie. Met deze techniek kan door middel van isolatie van het 
ledemaat de dosis chemotherapie tot 10 keer toe verhoogd worden ten opzichte van 
de dosis die systemisch zou worden verdragen. Regionale isolatieperfusie is echter 
een technisch complexe en kostbare behandeling die relatief veel (operatie)tijd kost. 
Een simpeler alternatief voor regionale isolatieperfusie is de zogenaamde regionale 
isolatie-infusie. Deze techniek is in de jaren ’90 van de vorige eeuw ontwikkeld in het 
Melanoma Institute Australia (MIA). Het protocol dat wordt gebruikt bij regionale 
isolatie-infusie is in de loop der jaren op diverse punten aangepast om de therapeu-
tische index verder te verbeteren. Regionale isolatie-infusie is vandaag de dag in een 
toenemend aantal behandelcentra de techniek van voorkeur voor de toediening van 
regionale chemotherapie, in het geval van een lokaal uitgebreid melanoom beperkt 
tot een ledemaat. 

In Hoofdstuk 1 wordt het effect van de verschillende aanpassingen in het regionale 
isolatie-infusie protocol en de toegenomen ervaring met deze behandeltechniek in 
het MIA beschreven. In dit hoofdstuk wordt de respons van 94 patiënten die zijn 
behandeld met deze techniek in de ‘vroege’ periode (1992-1999) vergeleken met 
de respons van 91 patiënten behandeld in de ‘late’ periode (2000-2007). Alle pati-
enten hadden uitgebreide melanoomdeposities in de ledematen en werden behan-
deld met een combinatie van de cytostatica melphalan en actinomycine D. De late 
behandelgroep had een significant groter aantal tumorlaesies (mediaan 4 vs. 5; p = 
0.02) en er was sprake van een diepere tumorinfiltratie (p = 0.03). Behoudens deze 
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grotere hoeveelheid tumormassa in de ‘late’ behandelgroep waren de patiëntkarak-
teristieken van beide groepen vergelijkbaar. De circulatietijd van de cytostatica was 
langer in de ‘late’ groep: 22 vs. 31 minuten (p < 0.001) en ook de begin- en eindtem-
peratuur die werd bereikt in het ledemaat waren hoger in de ‘late’ groep. In beide 
groepen was de totale respons 85%. In de ‘late’ groep werd een trend gezien naar 
minder toxiciteit (p = 0.06). Deze studie laat zien dat de respons en overleving na 
regionale isolatie-infusie vergelijkbaar is tussen de  patiënten die werden behandeld 
in de ‘vroege’ en de ‘late’ periode, ondanks de grotere hoeveelheid tumormassa in 
de laatste groep. Dit goede resultaat kan verklaard worden door de toegenomen er-
varing met de procedure en de protocolaanpassingen waardoor de tumoren langer 
met cytostatica geperfundeerd werden en hogere temperaturen in de ledematen 
werden bereikt zonder een toename in regionale toxiciteit.  

In Hoofdstuk 2 wordt de aanpassing van de melphalandosering aan ideaal lichaams-
gewicht, als methode om de toxiciteit te verminderen zonder de respons te bena-
delen, geanalyseerd. Voor deze studie werden 99 opeenvolgende patiënten geïnclu-
deerd, allen behandeld tussen 1998 en 2009 in het MIA met regionale isolatie-infusie 
van een onderste ledemaat. Toxiciteit en respons werden getoetst op correlatie met 
het verschil tussen de toegediende melphalandosering en de berekende aangepaste 
dosering (in mg als in mg/l) en het verschil tussen het werkelijke ledemaatvolume en 
het berekende ideale ledemaatvolume (in l). Er werd geen correlatie gevonden tus-
sen deze 3 bovengenoemde parameters enerzijds en toxiciteit volgens Wieberdink of 
respons anderzijds. Ook de body mass index (BMI) bleek niet gecorreleerd te zijn met 
toxiciteit. Opvallend was dat een hogere totale melphalandosis (in mg) zowel met 
een toegenomen toxiciteit als met een lagere respons correleerde. Concluderend 
lijkt de aanpassing van melphalandosis aan ideaal lichaamsgewicht niet de toxiciteit 
ten gevolge van regionale isolatie-infusie te verlagen. Omdat de retrospectieve opzet 
van deze studie niet geschikt was om een negatief effect op respons vast te stellen 
blijft het effect van de dosisaanpassing daarop onzeker. 

Hoofdstuk 3 bevat een systematisch review van de tot nu toe gepubliceerde ervarin-
gen met regionale isolatie-infusie. Voor deze review werd volgens de richtlijn voor 
systematische reviews gezocht naar studies waarin toxiciteit en respons na behande-
ling van tot een ledemaat beperkt melanoom met regionale isolatie-infusie met mel-
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phalan en actinomycine D waren beschreven. In totaal werden er 576 patiënten uit 
zeven publicaties geïncludeerd. De regionale toxiciteit na isolatie-infusie was laag: bij 
79% van de patiënten werd geen zichtbaar negatief effect van de behandeling (graad 
I toxiciteit volgens Wieberdink) of mild erytheem of oedeem (graad II toxiciteit) ge-
zien. Matig erytheem en/of oedeem met blaarvorming (graad III toxiciteit) werd bij 
19% van de patiënten vastgesteld. Bij 2% van de patiënten was er sprake van een 
dreigend of daadwerkelijk compartiment syndroom (graad IV toxiciteit). Er was geen 
proceduregerelateerde amputatie (graad V toxiciteit) gerapporteerd. Een complete 
respons werd bij 33% van de patiënten gezien en een partiële respons in 40% van de 
gevallen, resulterend in een totale respons van 73%. Stabiele ziekte en progressieve 
ziekte werd respectievelijk in 14% en 13% van de patiënten gezien. Concluderend 
laat deze eerste systematische review over regionale isolatie-infusie met melphalan 
en actinomycine D zien dat de regionale toxiciteit meestal mild is met een goede 
respons op de behandeling. Wanneer men regionale isolatie-infusie met regionale 
isolatieperfusie wil vergelijken, is het belangrijk om te realiseren dat isolatie-infusie 
vaker bij oudere patiënten en bij patiënten met meer ziektelast wordt toegepast, 
patiëntencategorieën waarbij de kans op een gunstige respons kleiner is ten opzichte 
van jonge patiënten en patiënten met minder ziektelast.

De gerapporteerde respons na isolatie-infusie in klinieken buiten het MIA is meestal 
lager dan die wordt gezien in het MIA. Omdat kleine aanpassingen aan het protocol 
en meer ervaring met de procedure de uitkomsten na isolatie-infusie kunnen ver-
beteren (Hoofdstuk 1) en de isolatie-infusie techniek op belangrijke punten is aan-
gepast sinds de eerste publicatie van het protocol in 1994 wordt in Hoofdstuk 4 het 
protocol, zoals het op dit moment wordt toegepast in het MIA beschreven. De gede-
tailleerde beschrijving van dit MIA protocol geeft mogelijk handvatten voor chirurgen 
om hun resultaten verder te verbeteren. 

In Hoofdstuk 5 wordt de huidige kennis over regionale isolatie-infusie samengevat. 
De regionale isolatie-infusie techniek wordt beschreven met speciale aandacht voor 
de verschillen en overeenkomsten tussen isolatie-infusie en isolatieperfusie. We be-
schrijven de verschillende medicamenten die gebruikt kunnen worden en gebruikt 
zijn bij isolatie-infusie. Isolatie-infusie kan behalve voor het lokaal uitgebreid me-
lanoom ook toegepast worden bij lokaal uitgebreid en inoperabel sarcoom in een 
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ledemaat, refractaire handwratten, refractaire chromomycose, lokaal cutaan T-cel 
lymfoom, plaveiselcelcarcinoom en Merkelcelcarcinoom. Regionale toxiciteit, bij-
werkingen en behandelresultaten na regionale isolatie-infusie voor melanoom, sar-
coom en andere  niet-melanoom huidmaligniteiten worden tevens beschreven. Tot 
slot wordt in dit hoofdstuk ook het gebruik van regionale isolatie-infusie als inductie 
therapie, gevolgd door chirurgische excisie van de restziekte, beschreven. 

Deel II: Regionale melanoom stagering
De schildwachtklierprocedure bij het melanoom is wereldwijd opgenomen in diverse
behandelrichtlijnen.  In  Nederland wordt geadviseerd  om  de  schildwachtklierpro-
cedure aan te bieden als diagnostische procedure aan patiënten met stadium IB en 
stadium II melanoom. Ondanks het opnemen van de schildwachtklierprocedure in 
de richtlijn blijft de toepassing van deze procedure beperkt. In de Verenigde Staten 
wordt de schildwachtklierprocedure bij slechts 47-60% van de patiënten die hiervoor 
in aanmerking komen toegepast. 

In Hoofdstuk 6 beschrijven we het gebruik van de schildwachtklierprocedure in Ne-
derland en analyseren we welke patiënt- en tumorkarakteristieken het gebruik ervan 
beïnvloeden. Patiënten woonachtig in het noordoosten van Nederland met een in-
vasief cutaan melanoom met een Breslowdikte van ≥1 mm behandeld in de periode 
2004 – 2011 werden geselecteerd uit de database van het Integraal Kankercentrum 
Nederland (IKNL). Met behulp van een regressieanalyse werd de associatie tussen de 
verschillende patiënt- en tumorkarakteristieken en het gebruik van de schildwacht-
klierprocedure onderzocht. De schildwachtklierprocedure was toegepast bij 42% van 
de 2413 geïncludeerde patiënten. De frequentie waarmee de schildwachtklierproce-
dure werd toegepast nam in de periode 2004-2011 toe van 24% tot 55% (p < 0.001). 
De kans dat een patiënt een schildwachtklierprocedure onderging was kleiner bij 
een melanoom in het hoofd-halsgebied (p < 0.001), bij een leeftijd van 55 jaar of 
ouder (p = 0.001) en bij een lagere sociaal economische status (SES, p = 0.03). De 
schildwachtklierprocedure werd vaker gebruikt wanneer de diagnose melanoom was 
gesteld in het universitair ziekenhuis (p = 0.045) of bij een Breslowdikte van 2.01-4.0 
mm (p = 0.03). Deze studie toont aan dat het gebruik van de schildwachtklierproce-
dure significant is toegenomen in de periode 2004 - 2011. In 2011 echter werd de 
schildwachtklierprocedure nog steeds maar in 55% van de geschikte Nederlandse 
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patiënten toegepast. Bij patiënten met een hoofd-hals melanoom, oudere patiënten 
en patiënten met een lage SES werd de schildwachtklierprocedure minder vaak toe-
gepast. Patiënten met een melanoom met Breslowdikte 2.01-4.0 mm en patiënten 
gediagnosticeerd in het universitair ziekenhuis ondergingen juist vaker een schild-
wachtklierprocedure. 

Deel III: Anatomische locatie van het melanoom en het risico op hersenmetastasen
Hersenmetastasen zijn een veelvoorkomende en ernstige vorm van metastasering  
van het melanoom. Tot recent waren er weinig effectieve behandelopties, maar sinds 
kort zijn er nieuwe systemische middelen beschikbaar gekomen waardoor de over-
leving van deze patiënten significant is verbeterd. Het primair cutaan hoofd-halsme-
lanoom wordt geassocieerd met een hogere incidentie van hersenmetastasen dan 
melanomen gelokaliseerd op de romp of ledematen. 

In Hoofdstuk 7 worden de risicofactoren voor het ontwikkelen van hersenmetasta-
sen en de incidentie van hersenmetastasen en bij patiënten met een hoofd-halsme-
lanoom geanalyseerd. Uit een prospectieve database werden 1687 patiënten met een 
hoofd-halsmelanoom en 8793 patiënten met een melanoom op romp of ledematen 
geselecteerd, allen met American Joint Committee on Cancer (AJCC) ziektestadium I of 
II. De overleving werd geanalyseerd middels Kaplan-Meiercurves en een multivariate 
Cox-regressie analyse. Onafhankelijke risicofactoren werden bepaald met behulp van 
binaire logistische regressieanalyse. Vergeleken met patiënten met een melanoom 
op de romp of ledematen was de incidentie van hersenmetastasen bij patiënten met 
een hoofd-halsmelanoom in de eerste 5 jaar na de diagnose hoog (6.7% vs. 4.7%,  
p = 0.003). Patiënten met een melanoom op de schedel hadden relatief de hoogste 
kans op het ontwikkelen van hersenmetastasen (incidentie 12.7%). Onafhankelijke 
risicofactoren voor het ontwikkelen van hersenmetastasen bij patiënten met een 
hoofd-halsmelanoom waren Breslowdikte, ulceratie en melanoomlokalisatie op de 
schedel. Concluderend hebben patiënten met een melanoom op de schedel een 
sterk verhoogde incidentie van hersenmetastasen vergeleken met patiënten met 
melanomen op andere hoofd-hals lokalisaties. Intensievere monitoring van patiën-
ten met een melanoom op de schedel zou kunnen leiden tot het eerder vaststellen 
van hersenmetastasen waardoor behandelmogelijkheden en behandelresultaten 
mogelijk verbeterd kunnen worden. 
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Conclusie
Een lokaal irresectabel melanoom of in-transit metastasen van het melanoom be-
perkt tot een ledemaat kunnen effectief behandeld worden door regionale isola-
tie-infusie. Vooral bij oudere patiënten is isolatie-infusie te prefereren boven isola-
tieperfusie vanwege de lage regionale toxiciteit en relatief goede respons. De totale 
respons na isolatie-infusie is 73%, stabiele ziekte wordt bereikt bij 14% van de pati-
enten en progressieve ziekte na behandeling komt voor bij 13%. De isolatie-infusie 
techniek kan ook gebruikt worden bij andere maligniteiten die zich beperken tot een 
ledemaat zoals het plaveiselcelcarcinoom, het Merkelcelcarcinoom en het inopera-
bel sarcoom. Gedurende de jaren hebben de toegenomen ervaring met de behande-
ling en een aantal aanpassingen aan het protocol tot verbeterde behandelresultaten 
geleid. Dosisaanpassing aan ideaal lichaamsgewicht lijkt de toxiciteit niet verder te 
verlagen.  

De schildwachtklierbiopsie is een deel van de AJCC stagering van het melanoom. Het 
gebruik van deze procedure is in Nederland nog beperkt, hoewel de toepassing van 
de procedure in de periode 2004 - 2011 wel  in frequentie is toegenomen van 24% 
naar 55% (p < 0.001). Patiënten met een hoofd-halsmelanoom, ouderen en patiën-
ten met een lage SES ondergaan relatief minder vaak een schildwachtklierprocedure. 
Bij patiënten met een melanoom met Breslowdikte 2.01-4.0 mm en patiënten gedi-
agnosticeerd in het universitair ziekenhuis wordt de schildwachtklierprocedure juist 
vaker gebruikt. 

Melanomen metastaseren frequent naar de hersenen, wat een slechte prognose tot 
gevolg heeft. Vooral patiënten met een melanoom op de schedel hebben een gro-
ter risico om hersenmetastasen te ontwikkelen (12.7%). Intensievere follow-up van 
deze patiënten zou overwogen kunnen worden omdat vroege detectie en therapie, 
lokaal dan wel systemisch, de kwaliteit van leven en mogelijk de overleving kunnen 
verbeteren. 
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