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In de klinische oncologie mist op dit moment een niet-radioactieve beeldvormende 
techniek die de klinische besluitvorming en geïndividualiseerde behandeling van solide 
tumoren ondersteunt tijdens diagnosticeren en behandelen (‘in real-time’). Het is vooral 
van belang om tijdens een operatie tumorweefsel van benigne weefsel te kunnen 
onderscheiden voor de meest optimale behandeling van de patiënt, en gedurende 
endoscopie voor het diagnosticeren, monitoren van behandelelingseffecten en de 
selectie van patiënten voor de meest optimale behandelingsstrategie. Moleculaire 
fluorescente beeldvorming is een techniek die in real-time tumorweefsel kan afbeelden 
door het visualiseren van tumor specifieke eiwitten en biologische processen die 
betrokken zijn in de oncogenese door gebruik te maken van fluorescente stoffen die 
aan deze eiwitten binden. Hierdoor lijkt het een ideale beeldvormende techniek die 
tijdens de operatie en tijdens endoscopie kan worden gebruikt.1-3

Chirurgie blijft de hoeksteen van de curatieve behandeling van solide tumoren. In 
de oncologische chirurgie is het cruciaal voor de meest optimale behandelingsuitkomst 
om al het tumorweefsel volledig te verwijderen zonder dat er enige ziekte achter 
blijft (tumor vrije snijranden). Ondanks een sterke toename in de beschikbaarheid 
van preoperatieve beeldvormende technieken zoals computertomografie (CT), 
magnetische resonantie beeldvorming (MRI), positronen emissie tomografie (PET) en 
computertomografie met behulp van uitstraling van enkelvoudige fotonen (SPECT), 
blijven chirurgen intra-operatief vooral afhankelijk van visuele inspectie en palpatie om 
tumorweefsel van gezond weefsel te onderscheiden. Hierdoor varieert het aantal tumor 
positieve chirurgische snijranden op dit moment nog steeds tussen de 10% en 60% 
in verschillende types solide tumoren, wat leidt tot een hoog risico op locoregionale 
recidieven of metastasering en een slechte behandelingsuitkomst. Huidige technieken 
die tijdens de operatie kunnen worden gebruikt om de snijranden te beoordelen worden 
niet universeel en structureel toegepast. Vriescoupeonderzoek en het radiologisch 
afbeelden van het resectiepreparaat kosten erg veel tijd en missen diagnostische 
accuraatheid (een hoge sensitiviteit in combinatie met een hoge specificiteit)4.  
Anatomische beeldvormende technieken zoals CT en MRI zijn aangepast voor het 
gebruik in de operatiekamer, maar deze kunnen niet in real-time worden gebruikt, er 
is een substantiële investering in infrastructuur nodig vanwege de radioactiviteit in het 
geval van CT of MRI-veilig instrumentarium voor chirurgie en anesthesie. Daarom is er 
een onvervulde behoefte voor een tumor specifieke beeldvormende techniek die past 
binnen de huidige klinische werkstroom in de operatiekamer wat kan worden gebruikt 
voor verschillende solide tumoren, zoals mammacarcinoom, hoofd-hals carcinoom en 
colorectale carcinomen.

Gedurende het laatste decennium, heeft het groeiende veld van moleculaire 
fluorescente beeldvorming geleid tot een exponentiele ontwikkeling in tumor-
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specifieke fluorescente tracers en een groei in vroege fase klinische onderzoeken 
zonder dat er een consensus bestaat over de standaard methodologie voor het 
evalueren van een optische tracer, zoals vaak voorkomt bij innovatieve ontwikkelingen 
binnen de geneeskunde. In Hoofdstuk 2 beschrijven we een nieuw analytisch raamwerk 
voor de klinische translatie en evaluatie van tumor specifieke fluorescente tracers 
voor moleculaire fluorescente beeldvorming die kan worden gebruikt voor een groot 
aantal tumor types en met verschillende optische tracers door het combineren van 
verschillende complementaire state-of-the-art klinische optische beeldvormende 
technieken. Verder hebben we de klinische implementatie van dit analytische raamwerk 
onderzocht en hebben we bevestigd dat oplopende doseringen van de nabij-infrarode 
fluorescente tracer bevacizumab-800CW tumor specifiek is door het volgen van de 
tracer van macroscopisch niveau naar microscopisch niveau. Binnen de individuele 
componenten van het nieuwe analytische raamwerk, hebben we laten zien dat de intra-
operatieve detectie van tumor-positieve snijvlakken beter is dan de huidige chirurgische 
praktijk. Er werden 88% meer tumor positieve snijvlakken gedetecteerd tijdens de 
operatie die anders waren gemist bij de huidige standaard met visuele inspectie en 
palpatie. Daardoor kan het implementeren van deze techniek in de toekomst bijdragen 
in de preventie van onderbehandeling, want bij deze patiënten zal additionele operatie 
of behandeling voorkomen kunnen worden. In dit hoofdstuk hebben we laten zien 
wat de klinische waarde van intra-operatieve moleculaire fluorescente beeldvorming 
in borstkanker patiënten is, wat kan leiden tot een substantiële verandering in de 
toekomstige chirurgische behandeling van borstkanker patiënten.

Behalve als hulpmiddel voor intra-operatieve besluitvorming bij mammacarcinoom, 
kan moleculaire fluorescente beeldvorming een voordeel zijn voor patiënten met 
peritonitis carcinomatosa (buikvliesuitzaaiingen) van colorectale oorsprong door de 
verbeterde detectie van peritoneale metastasen tijdens de operatie. De intra-operatieve 
bepaling van de tumorload gedurende cytoreductieve chirurgie en hypertherme intra-
pertitoneale chemotherapie (HIPEC) procedure is belangrijk om patiënten te selecteren 
die mogelijk baat hebben van deze intensieve behandeling, en daarnaast een complete 
cytoreductie te bewerkstelligen wat is geassocieerd met een hogere overleving. In de 
haalbaarheidsstudie in Hoofdstuk 3, hebben we op een macroscopisch en microscopisch 
niveau laten zien dat bevacizumab-800CW ophoopt in peritoneale metastasen van 
colorectale oorsprong. In oncologische chirurgie is het cruciaal om geen ziekte achter 
te laten. Echter, de resectie van verschillende organen is geassocieerd met substantiële 
morbiditeit. Een interessante bevinding in dit hoofdstuk is dat alle niet-fluorescente 
afwijkingen die gevonden zijn tijdens de operatie benigne waren. Daardoor is de 
toegevoegde waarde van moleculaire fluorescente beeldvorming gedurende de CRS-
HIPEC procedure bij de behandeling van patiënten met peritoneale metastasen van 
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colorectale origine de potentiele preventie van overbehandeling. Dit betekent dat als 
een chirurg een verdachte peritoneale afwijking vindt bij visuele inspectie en palpatie 
die niet-fluorescent is, het veilig in situ kan blijven en niet hoeft te worden gereseceerd. 

Behalve als hulpmiddel voor de intra-operatieve klinische besluitvorming, kan 
fluorescente beeldvorming ook significante impact hebben op de werkwijze binnen 
de pathologie. Door praktische en logistieke beperkingen kan niet het gehele 
resectiepreparaat (elke millimeter) histologisch worden geanalyseerd. Daardoor wordt 
het verse chirurgische preparaat door de patholoog onderzocht met visuele inspectie 
en palpatie om te bepalen welk weefsel moet worden geïncludeerd voor analyse. 
Deze methode veroorzaakt potentieel steekproeffouten. Om de huidige procedures 
voor het includeren van weefsel voor diagnostiek te optimaliseren kan fluorescente 
beeldvorming van het verse preparaat en de verse weefsel plakken uitkomst bieden. 
Fluorescente beeldvorming kan de patholoog voorzien van een een red-flag methode 
die tumorweefsel precies omlijnt (fluorescentie geleide pathologie). Daarnaast, wanneer 
fluorescentie geleide pathologie in de toekomst wordt toegepast in de operatiekamer 
gedurende de chirurgie, kan dit een directe impact hebben op de intra-operatieve 
klinische besluitvorming van de chirurg. Op dit moment is de chirurg afhankelijk van 
de definitieve histologische analyses welke pas na vijf werkdagen bekend zijn. Door 
fluorescentie geleide pathologie toe te passen zou de chirurg in het geval van een 
tumor positief snijvlak direct kunnen handelen in het uitbreiden van de resectie. Dit kan 
de chirurgische en klinische uitkomsten verbeteren. Tumor-positieve snijvlakken worden 
gedetecteerd in 18% van de patiënten met een lokaal uitgebreid rectaal carcinoom die 
worden behandeld met neoadjuvante chemoradiotherapie gevold door chirurgie. In 
Hoofdstuk 4, hebben we met behulp van fluorescentie geleide pathologie een tumor 
vrij circumferentieel snijvlak (CRM) voorspeld in 5/6 patiënten (83%) met colorectaal 
carcinoom met een tumor-negatieve CRM. In 1 van de 2 patiënten (50%) met een tumor 
positieve CRM, fluorescentie geleide pathologie voorspelde correct een positieve 
CRM status door hoge fluorescente intensiteit. De patiënt met een laag-fluorescente 
tumor had microscopische tumorcellen binnen 1mm van de CRM. Verder hebben 
we vastgesteld dat bevacizumab-800CW colorectaal carcinoom weefsel van normaal 
colorectaal weefsel kan onderscheiden met een sensitiviteit en specificiteit van 98.2% 
en 76.8% respectievelijk.

Naast het gebruik van moleculaire fluorescentie gedurende de operatie, kan deze 
techniek ook worden toegepast tijdens endoscopische procedures door gebruik te 
maken van een speciale fluorescentie fiberbundel die kan worden opgevoerd door 
het werkkanaal van een klinische endoscoop. Moleculaire fluorescentie endoscopie 
is een nieuwe techniek die kan worden gebruikt om kleine afwijkingen beter te 
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kunnen diagnosticeren, zoals adenomateuze poliepen in het colon of dysplastische 
laesies in patiënten met een Barretts oesophagus.1,3 Daarnaast kan moleculaire 
endoscopie een rol spelen bij het implementeren van theranostics (de integratie van 
diagnostiek en behandeling) in de oncologie door het visualiseren en kwantificeren 
van de aanwezigheid van fluorescente stoffen die al dan niet gekoppeld zijn aan 
medicamenten in het weefsel. Met de recente ontwikkelingen in moleculair gerichte 
therapieën, zoals immunotherapie, om kanker te behandelen zijn er ook meer 
technieken nodig om patiënten te selecteren die baat hebben bij deze moleculair 
gerichte therapieën. Patiënten die baat hebben van een bepaalde moleculair gerichte 
therapie moeten voorzichtig geselecteerd worden en de target expressie moet worden 
bepaald voorafgaande aan de start van de behandeling. Op dit moment wordt de 
target expressie vooral bepaald door ex vivo immunohistochemie op weefselbiopten, 
welke een groot risico hebben op sampling error door heterogeniteit van tumor en 
metastasen. Kwantificerende fluorescente beeldvorming kan mogelijk bijdragen in 
het real-time bepalen van de target expressie. Daarnaast kan het fluorescent labelen 
van medicamenten direct inzicht worden verschaft in de farmacokinetiek, de opname 
van het medicament in de tumor en het omliggende weefsel, en de biodistributie van 
het medicament. Hierdoor kan fluorescente beeldvorming bijdragen aan de klinische 
besluitvorming in de gepersonaliseerde behandeling van kanker.

Hoofdstuk 5 beschrijft de eerste klinische studie die de impact van kwantitatieve 
fluorescentie endoscopie (QFE) onderzoekt om de behandel effecten van neoadjuvante 
chemoradiotherapie te evalueren bij patiënten met lokaal uitgebreid rectaal carcinoom. 
Om de fluorescente signalen in real-time te kwantificeren werd Multi Diameter Single 
Fiber Reflectance and Single Fiber Fluorescence (MDSFR/SFF) spectroscopie gebruikt. 
MDSFR/SFF-spectroscopie is een techniek die de gemeten fluorescentie signalen kan 
corrigeren voor optische eigenschappen van weefsel, zoals verstrooiing en absorptie 
van licht. De correctie van fluorescente signalen voor deze optische eigenschappen van 
weefsel heeft toegevoegde waarde omdat de optische eigenschappen de gemeten 
fluorescentie intensiteit kunnen beïnvloeden, waardoor potentieel een onder- of 
overschatting ontstaat van de accumulatie van de tracer in het weefsel en dus geen 
accurate afspiegeling meer is van de actuele biologie, waardoor het op zijn beurt weer 
kan leiden tot incorrecte aanbevelingen voor de klinische praktijk wat kan leiden tot 
inferieure uitkomsten van de patiënt. In de studie in hoofdstuk 5 liet tumorweefsel 
significant hogere fluorescente waarden zien dan normaal rectaal weefsel en fibrose, 
met een area under the curve van 0.925. Vooral bij patiënten die na neoadjuvante 
behandeling geen endoluminale tumore meer hebben, maar nog wel tumorhaarden in 
de submucosale lagen, kan QFE een grote impact hebben in de restagerings diagnose 
(dit is de evaluatie van de effecten van de neoadjuvante chemoradiotherapie), omdat 
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bij deze patiënten de normale wit licht endoscopie fout negatief kan zijn. Wanneer 
tijdens QFE gebruik wordt gemaakt van een tracer die accumuleert in de micro-
omgeving zoals bevacizumab-800CW kunnen submucosale tumor haarden beter 
worden gedetecteerd omdat de micro omgeving nog niet volledig genormaliseerd is 
na neoadjuvante behandeling. In de studie beschreven in Hoofdstuk 5 zou QFE de 
restageringsdiagnose correct veranderd hebben in 4/25 patiënten (16%). QFE kan 
ondersteunen in het accuraat evalueren van de behandelingseffecten van neoadjuvante 
chemoradiotherapie bij patiënten met lokaal uitgebreid rectaal carcinoom, zelfs in de 
aanwezigheid van fibrose en ulcera en daardoor kan QFE bijdragen in het verbeteren 
van de selectie van patiënten voor de meest optimale vervolgbehandeling: chirurgie of 
orgaan sparende therapie in de vorm van watchful waiting. 

Om de theranostische toepassing optimaal te kunnen implementeren in de klinische 
oncologie, moeten relevante targets worden geïdentificeerd en geprioriteerd. Een 
aantrekkelijke methode om relevante targeteiwitten te vinden is de zogenaamde 
functionele genomische messenger-RNA (FGmRNA) profilering. Deze methode kan 
overexpressie van een target antigeen op het eiwit level voorspellen door het genetische 
expressie profiel van een tumor te corrigeren voor fysiologische en experimentele 
factoren, welke als niet relevant worden beschouwd voor het tumor fenotype en de 
tumor karakteristieken.5 Vooral in pancreascarcinoom waarin de 5-jaars overleving 
slechts 20% is, is het nodig om potentiele target antigenen te identificeren om clinici en 
medicijn ontwikkelaars te assisteren in het besluiten welke theranostische targets verder 
moeten worden geëvalueerd in de nabije toekomst. In Hoofdstuk 6 hebben we funtional 
genomic messenger RNA profiling (FGmRNA) gebruikt om target expressie op het 
eiwit level te voorspellen in pancreas carcinoom, zodat artsen en medicijnontwikkelaars 
kunnen worden gefaciliteerd in de besluitvorming welk theranostische target verder 
moet worden geëvalueerd om de slechte prognose voor deze patiënten te verbeteren. 
Het ideale theranostische target heeft een beperkte expressie op de celmembraan van 
gezonde cellen, maar komt hoog tot expressie op de celmembraan van tumorcellen. 
We hebben 213 significant geupreguleerde eiwitten in pancreascarcinoom gevonden 
vergeleken met normaal pancreas weefsel. We hebben mucine-1, mesotheline, 
g-glutamyltransferase 5, and cathepsine-E geprioriteerd als de meest interessante 
targets voor de toekomstige theranostische benadering, omdat deze al een grote 
potentie hebben laten zien in de literatuur in de klinische translatie in andere tumoren 
en zijn daarom ook hoog potentiele targets voor de klinische translatie voor patiënten 
met pancreascarcinoom.

Naast ondersteunen in het selecteren van theranostische targets, kan FGmRNA 
profiling onderzoekers en artsen helpen in het selecteren van targets voor moleculaire 
beeldvorming. Moleculaire beeldvorming kan helpen in het zichtbaar maken van 
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kleine afwijkingen in het pancreas, waardoor ziekte stagering verbeterd kan worden en 
daardoor de selectie van patiënten die baat hebben van curatieve chirurgie. Slechts 7 
van 41 targets die op dit moment medicatie voor bestaat zijn beschreven in de context 
van moleculaire beeldvorming, dit laat de grote potentie zien voor de ontwikkeling van 
tracers voor moleculaire beeldvorming.

CONCLUSIE

Dit proefschrift beschrijft de potentie van moleculaire fluorescente beeldvorming voor 
het ondersteunen in de klinische besluitvorming en gepersonaliseerde behandeling van 
verschillende type tumoren gedurende chirurgie en endoscopie. Deze techniek heeft de 
potentie om het diagnosticeren, het monitoren van behandelingseffecten en daardoor 
de selectie van patiënten voor de meest optimale therapie te verbeteren. De resultaten 
van de hoofdstukken in dit proefschrift ondersteunt de verdere klinische translatie van 
moleculaire fluorescente beeldvorming, wat kan leiden tot een substantiële verandering 
in de behandeling van solide tumoren in de toekomst.
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