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In de afgelopen 3 decennia is de incidentie van oesofaguscarcinomen sterk toegenomen, vooral door een toename van de
incidentie van adenocarcinomen. De prognose voor patiënten
met een oesofaguscarcinoom is slecht, met een 5-jaarsoverleving van ongeveer 10-25%. Alcohol en roken zijn belangrijke
risicofactoren voor het ontstaan van een plaveiselcelcarcinoom
in de oesofagus. Voor adenocarcinomen bestaat een relatie met
gastro-oesofageale reﬂuxziekte. De diagnostiek is niet alleen
gericht op het stellen van de diagnose, maar ook op het vaststellen van de uitgebreidheid van de tumor. Indien de conditie van de
patiënt het toelaat, er geen doorgroei van de tumor in omliggende
organen is of metastasen op afstand zijn, is chirurgische resectie
de primaire behandeling. Als dit niet mogelijk is, is meestal een
palliatieve behandeling nodig om de voedselpassageklachten te
verminderen. Het verbeteren of behouden van de levenskwaliteit
en symptoomcontrole zijn belangrijke doelen van zowel de curatieve als de palliatieve behandeling van een oesofaguscarcinoom.
Afb. 1. Normaal plaveiselepitheel in de oesofagus.
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Inleiding
Wereldwijd worden jaarlijks ongeveer 400.000 patiënten
gediagnosticeerd met oesofaguskanker (Bollschweiler et al,
2001). In de afgelopen 3 decennia is de incidentie van oesofaguskanker enorm toegenomen, vooral door een toename
van de incidentie van adenocarcinomen in de oesofagus
(Botterweck et al, 2000). In Nederland wordt jaarlijks bij circa
1.500 nieuwe patiënten de diagnose oesofaguscarcinoom gesteld. Ondanks vooruitgang in diagnostiek en therapie is de
prognose nog steeds slecht met een 5-jaarsoverleving van 1025% (Sundelöf et al, 2002).
Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw werd bij 90%
van de patiënten met een tumor in de oesofagus een plaveiselcelcarcinoom gevonden, terwijl het adenocarcinoom
slechts een aandeel van ongeveer 10% had in de incidentie.
In de afgelopen 30 jaar is in de westerse wereld echter een
enorme toename te zien van patiënten met een adenocarcinoom (Devesa et al, 1998; Botterweck et al, 2000; Bollschweiler et al, 2001).
Alcohol en roken zijn belangrijke risicofactoren voor het
ontstaan van vooral een plaveiselcelcarcinoom in de oesofagus (Blot, 1994). Het ontstaan van een adenocarcinoom vertoont samenhang met gastro-oesofageale reﬂuxziekte en
waarschijnlijk ook met Barrett-oesofagus (Lagergren et al,
1999). Barrett-oesofagus is een complicatie van gastro-oesofageale reﬂuxziekte waarbij het plaveiselepitheel is vervangen door metaplastisch cilinderepitheel, het zogenoemde
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Afb. 2. Barrett-epitheel in de oesofagus.

Barrett-epitheel (afb. 1 en 2). De kans dat patiënten met een
Barrett-oesofagus een adenocarcinoom ontwikkelen, is ongeveer 0,5% per patiëntjaar (afb. 3). Hoewel in algemene
termen nog steeds klein, is deze kans 30 maal groter dan in
de normale populatie (Shaheen et al, 2000).

Diagnostiek
De diagnostiek is primair gericht op het stellen van de diagnose. In tweede instantie wordt de uitgebreidheid van de
tumor onderzocht, waarbij niet alleen naar de primaire
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Afb. 4. Stents die in de oesofagus kunnen worden gebruikt.

Behandelopties
Curatieve behandeling

tumor, maar ook naar eventuele metastasen wordt gekeken.
De fase van stadiëring is vooral van belang bij het kiezen
tussen de diverse behandelopties.
Patiënten met een oesofaguscarcinoom presenteren zich
meestal met dysfagie in de vorm van voedselpassageklachten. Andere symptomen zijn gewichtsverlies, retrosternale
pijn, pijn bij het eten en haematemese (bloed braken) en/of
melaena (bloed in faeces). Het onderzoek van keuze bij patiënten die worden verdacht van een oesofaguscarcinoom is
een endoscopie (gastroscopie). Endoscopie biedt de mogelijkheid om weefsel voor histologisch onderzoek te verkrijgen en dit is essentieel om de diagnose oesofaguscarcinoom
te bevestigen. Daarnaast kan de maag worden beoordeeld.
Dit is van belang voor een eventuele buismaag na een oesofagusresectie. Als bij een patiënt de diagnose oesofaguscarcinoom is gesteld, dient eerst te worden vastgesteld of de
patiënt operabel is. Alleen als de patiënt in staat lijkt om een
grote operatie te ondergaan, is het noodzakelijk het TNMstadium van een tumor, volgens de WHO-classiﬁcatie, zo
nauwkeurig mogelijk te bepalen om zo de curabiliteit te onderzoeken (Sobin et al, 2009). Hiervoor dienen endoscopische
ultrasonograﬁe, computertomograﬁe, uitwendige ultrasonograﬁe van de hals en mogelijk positron emission tomograﬁe
te worden uitgevoerd. De beste techniek om preoperatief het
T- en N-stadium vast te stellen is endocopische ultrasonograﬁe. Hiermee kan doorgroei van de tumor in de verschillende lagen van de oesofagus worden onderscheiden en kan
ingroei in omliggende organen en de aanwezigheid van lymfekliermetastasen worden vastgesteld. Tevens kan tijdens
dit onderzoek een punctie van suspecte regionale klieren
plaatsvinden. De andere onderzoeksmethoden worden gebruikt om metastasen op afstand te detecteren. De meest
voorkomende locaties hiervan zijn de lever en de supraclaviculaire en peritruncale lymfklieren en ook deze metastasen
kunnen cytologisch worden bevestigd.

Indien de conditie van de patiënt een resectie toelaat en er
geen doorgroei van de tumor in omliggende organen is of
metastasen op afstand zijn, is een chirurgische resectie de
primaire behandeling voor een oesofaguscarcinoom. Vroege
tumoren kunnen endoscopisch worden behandeld. De keuze voor een endoscopische behandeling wordt bepaald door
de kans op een volledige endoscopische resectie en daaraan
gekoppeld de aanwezigheid van lymfekliermetastasen. Is
die kans aanwezig, dan is chirurgische behandeling geïndiceerd omdat tijdens de behandeling ook de omliggende lymfeklieren kunnen worden verwijderd.
De chirurgische behandeling is ingrijpend, heeft veel invloed op de levenskwaliteit van patiënten en gaat gepaard
met morbiditeit en zelfs mortaliteit. Ruime chirurgische resectie wordt bemoeilijkt door de anatomische ligging van de
oesofagus, dicht bij de trachea, de beide hoofdbronchi, het
pericard, de aorta en het diafragma. De prognose is niet altijd gunstig, ook als de behandeling in opzet curatief is. De
5-jaarsoverleving na een oesofagusresectie is ongeveer 3040% (Stein en Siewert, 2004). Chemotherapie voorafgaand
aan een chirurgische behandeling lijkt de overlevingskans
iets te vergroten, maar hiervoor is weinig solide bewijs (Malthaner et al, 2006). Tegenwoordig wordt toenemend preoperatieve chemoradiatie toegepast. Uit de resultaten van
een onderzoek bleek dat preoperatieve chemoradiatie met
wekelijkse toediening van Carboplatin® en Paclitaxin® gecombineerd met dagelijkse radiotherapie, gevolgd door een
resectie, leidde tot een signiﬁcante tumorregressie voor de
chirurgische resectie en tot een trend naar een langere overleving (Van Meerten et al, 2009).
Er zijn grofweg 2 chirurgische methoden die kunnen
worden toegepast, oesofagusresectie met thoracotomie en
transhiatale oesofagusresectie. Voor de verwijdering van carcinomen die zijn gelegen in de bovenste helft van de oesofagus
is een thoracotomie noodzakelijk om goed overzicht te krijgen
over het operatiegebied. Voor carcinomen van de distale oesofagus, de gastro-oesofageale overgang en de maagcardia wordt
vaak een transhiatale oesofagusresectie verricht. Hierbij wordt
de oesofagus zonder thoracotomie verwijderd. Hoe de reconstructie eruit komt te zien, is afhankelijk van de locatie van de
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Afb. 3. Adenocarcinoom in de oesofagus.
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Ondanks recente ontwikkelingen in de curatieve behandeling van het oesofaguscarcinoom (Stein en Siewert, 2004),
blijkt meer dan 50% van de patiënten na het stellen van de
diagnose niet meer in aanmerking te komen voor een operatie
door afstandsmetastasen, ingroei in omliggende structuren
of door een algemeen slechte conditie. Deze groep patiënten
heeft vrijwel altijd een palliatieve behandeling nodig om de
klachten over voedselpassage te verminderen. Het primaire
doel van deze behandeling is zo snel mogelijk de voedselpassage te verbeteren en de kans op complicaties zo klein mogelijk te houden. Dit is van belang omdat de mediane overleving
van deze groep patiënten 6 maanden is (Siersema et al, 2003;
Verschuur et al, 2008).
Er zijn meerdere mogelijkheden om passageklachten
ten gevolge van een niet-curabel oesofaguscarcinoom te behandelen. Voor het verminderen van passageklachten wordt
in Nederland plaatsing van een stent, intraluminale radiotherapie (brachytherapie) en uitwendige radiotherapie toegepast, of een combinatie van brachytherapie en uitwendige
radiotherapie. Daarnaast worden steeds vaker systemische

behandelingen ingezet, zoals chemotherapie bij patiënten
met metastasen op afstand die nog in goede conditie zijn.
Het plaatsen van een stent is wereldwijd de meest toegepaste methode om passageklachten als gevolg van een oesofaguscarcinoom te behandelen (afb. 4) (Siersema et al, 2003;
Thompson et al, 2004; Verschuur et al, 2008). Tegenwoordig hebben stents een kunststof omhulsel om tumoringroei
door de mazen van de stent te voorkomen. Deze stents kunnen ook worden gebruikt om een ﬁstel tussen oesofagus en
luchtwegen af te dichten (Siersema et al, 2001; Verschuur et
al, 2007a). De keuze voor een bepaalde stent bij patiënten
met voedselpassageklachten hangt af van de locatie, lengte
en karakteristieken van de vernauwing in de oesofagus (Verschuur et al, 2007a; Verschuur et al, 2007b; Verschuur et
al, 2008).
Het plaatsen van een stent is een poliklinische behandeling die in 10-15 minuten kan worden uitgevoerd. Technisch gesproken is het bij bijna 100% van de patiënten
mogelijk. Voordat een stent in de oesofagus kan worden
aangebracht, is bij patiënten met een uitgebreide mediastinale tumormassa met compressie van de grote luchtwegen
soms eerst plaatsing van een stent in de luchtwegen nodig.
Vrijwel alle patiënten ervaren al op de dag van de plaatsing van de stent een verbetering van de voedselpassage (afb.
5). De dysfagiescore (score 0 tot 4) verbetert meestal binnen 1
tot 2 dagen, waarbij een situatie waarin geen voedsel kan
worden ingenomen (score 4) of alleen drinken mogelijk is
(score 3), plaatsmaakt voor een toestand waarin vrijwel alle
vaste voedsel kan worden gegeten (score 0/1) (Verschuur et
al, 2006; Verschuur et al, 2008). Aan de behandeling gerelateerde complicaties, zoals perforatie, aspiratie en bloeding,
zijn relatief zeldzaam en treden op bij 5-10% van de patiënten. Complicaties op de lange termijn worden bij 5-10% van
de patiënten gezien; deze complicaties zijn vooral het ontstaan van een ﬁstel en bloeding uit de tumor. Ongeveer een
kwart van de patiënten heeft na plaatsing van een stent kortdurend retrostenale pijn. Meestal verdwijnt de pijn binnen 24
tot 48 uur, maar soms zijn gedurende een aantal dagen analgetica nodig. Een belangrijke beperking van stents is dat bij
ongeveer een derde van de patiënten hernieuwde passageklachten kunnen optreden door migratie van de stent, tumorgroei over de randen van de stent of verstopping van de stent
door voedsel. Om deze problemen te ondervangen, zijn de afgelopen jaren nieuwe stents ontwikkeld (Verschuur et al,
2008; Uitdehaag et al, 2009; Uitdehaag et al, 2010).
Naast plaatsing van een stent wordt ook wel intraluminale radiotherapie, brachytherapie genoemd, toegepast bij
de palliatieve behandeling van het oesofaguscarcinoom (afb.
6). Het meest frequent wordt hooggedoseerde brachytherapie gebruikt, met een doseringssnelheid van 12-30 Gy in 1
of meerdere fracties. Hierdoor is de gemiddelde behandeltijd teruggebracht tot ongeveer 20 minuten. De behandeling
is patiëntvriendelijk en kan poliklinisch worden uitgevoerd
(Nickers et al, 1997). Over het algemeen is de verbetering
van de dysfagiescore vergelijkbaar met de verbetering na
plaatsing van een stent (Homs et al, 2004). Het risico op
complicaties is klein (5-10%); het gaat dan vooral om milde
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Afb. 5. Endoscopische opname van een in de oesofagus geplaatste stent.

tumor en de mate waarin de resectievlakken weer bij elkaar
kunnen worden gebracht. De buismaagreconstructie komt het
meest voor. Bij een buismaagreconstructie wordt van de maag
een buismaag gemaakt die tussen beide resectievlakken wordt
geplaatst en die in zekere mate de functie van de oesofagus
overneemt. Wanneer een buismaagreconstructie technisch
niet mogelijk is, wordt ook wel een coloninterpositie toegepast. Bij deze reconstructie wordt een deel van het colon gebruikt en tussen de beide resectievlakken geplaatst. De meest
voorkomende postoperatieve complicaties op de korte termijn
zijn pulmonale complicaties en lekkage van de anastomose.
Voedselpassageklachten als gevolg van een stenose van de
anastomose, gewichtsverlies, vermoeidheid en een verandering van het eetpatroon zijn de meest voorkomende postoperatieve symptomen en klachten op de langere termijn.
Palliatieve behandeling
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behandeling met palliatieve chemotherapie. Palliatieve chemotherapie is vooral gericht op levensverlenging en verbetering van de levenskwaliteit.

Levenskwaliteit

Afb. 6. Endoscopische opname van de effecten van brachytherapie in de
oesofagus.

retrosternale pijn, het ontstaan van een ﬁstel tussen oesofagus en luchtwegen en radiatie-oesofagitis. Bij 15 tot 20%
van de patiënten wordt door een behandeling met brachytherapie geen verbetering van de passage bewerkstelligd
en de oorzaak daarvan is onduidelijk. Recidiverende passageklachten treden bij 10 tot 15% van de patiënten op door
hernieuwde tumorgroei of door stricturen ten gevolge van
de radiotherapie. Hernieuwde of persisterende tumorgroei
wordt meestal behandeld door plaatsing van een stent, terwijl stricturen endoscopisch kunnen worden gedilateerd. In
Nederland is het meest gebruikte schema een eenmalige radiatie met 12 Gy. Er zijn echter aanwijzingen dat gefractioneerde brachytherapie effectiever is (Sur et al, 2002).
In een gerandomiseerd onderzoek, uitgevoerd in meerdere
Nederlandse ziekenhuizen, is plaatsing van een Ultraﬂex®
stent vergeleken met een eenmalige behandeling met 12 Gy
brachytherapie bij patiënten met passageklachten ten gevolge
van een niet-resectabel oesofaguscarcinoom (Homs et al,
2004). Na plaatsing van een stent trad een snellere vermindering van passageklachten op dan na brachytherapie, maar patiënten die brachytherapie hadden ondergaan, hadden op de
langere termijn een betere voedselpassage. Daarnaast was het
aantal complicaties bij patiënten met brachytherapie kleiner
(21% versus 33%). Beide behandelingen verschilden niet wat
de noodzaak tot een aanvullende behandeling betreft met
(meestal) een stent als gevolg van persisterende of hernieuwde
passageklachten. De conclusie van het onderzoek was dat
brachytherapie de voorkeur verdient boven plaatsing van een
stent als initiële behandeling voor passageklachten. Omdat
het plaatsen van een stent echter een sneller effect op passageklachten heeft dan brachytherapie is bij patiënten met een
levensverwachting van minder dan 3 maanden het plaatsen
van een stent geïndiceerd (Steyerberg et al, 2005).
Naast behandeling met een stent of brachytherapie kunnen patiënten met een niet chirurgisch behandelbaar oesofaguscarcinoom door metastasen die nog in een goede
algemene conditie verkeren in aanmerking komen voor een

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

Het verbeteren of het behouden van de levenskwaliteit en
symptoomcontrole zijn belangrijke doelen van zowel de curatieve als de palliatieve behandeling. Levenskwaliteit dient
dan ook een uitkomstparameter te zijn in onderzoek naar
het resultaat van de behandelingen.
Er zijn verschillende gestandaardiseerde en gevalideerde
vragenlijsten beschikbaar om generieke en ziektespeciﬁeke
levenskwaliteit te meten bij patiënten met een oesofaguscarcinoom. De meest gebruikte vragenlijsten zijn de door de
‘European Organization for Research and Treatment of Cancer” (EORTC) ontwikkelde QLQ-C30 en QLQ-OES18 (Aaronson et al, 1993; Blazeby et al, 2003). De EORTC QLQ-C30
is een generieke vragenlijst en omvat 30 vragen over onder
andere fysieke en emotionele klachten en meer speciﬁeke
klachten zoals moeheid, pijn, misselijkheid en braken. De
EORTC QLQ-OES18 is een ziektespeciﬁeke vragenlijst voor
patiënten met een oesofaguscarcinoom met vragen over onder andere dysfagie, retrosternale pijn en reﬂuxklachten.
In de meeste onderzoeken naar palliatieve behandelingen wordt alleen de dysfagiescore gemeten, maar dat is
slechts 1 aspect van de levenskwaliteit bij deze groep patiënten. In een eerder genoemd onderzoek werden naast
klinische uitkomsten ook longitudinale data verkregen van
zowel generieke als ziektespeciﬁeke levenskwaliteit (Homs
et al, 2004). Scores op de verschillende EORTC-schalen waren beter na brachytherapie dan na plaatsing van een stent.
De meeste scores verslechterden echter tijdens het vervolg
door progressie van de tumor.
Recent is een gerandomiseerd onderzoek verricht waarin begeleiding en controle in de thuissituatie werd vergeleken met specialistische poliklinische controle van patiënten
die een in opzet curatieve behandeling voor oesofaguskanker hadden ondergaan (Verschuur et al, 2009). Tijdens de
vervolgperiode werd een verbetering gezien op de meeste
schalen van de EORTC QLQ-C30 en de EORTC QLQ-OES18,
maar 1 jaar na de chirurgische behandeling hadden patiënten nog steeds klachten op zowel fysiek als psychosociaal
gebied. Dit onderstreept het belang van aandacht voor
klachten en symptomen tijdens de vervolgperiode om zo de
levenskwaliteit van patiënten na een chirurgische behandeling te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Praktijkconclusie
De prognose van oesofaguskanker is slecht met een 5-jaars
overleving van 10-25%. Doordat het relatief een lange tijd
duurt voordat patiënten klachten hebben, komt meer dan de
helft van de patiënten met oesofaguskanker na het vaststellen van de diagnose niet meer in aanmerking voor een chirurgische resectie. Klachten zoals passagestoornissen,
ongewild gewichtsverlies, reﬂuxklachten en hematemese
en/of melaena zijn alarmsymptomen en vormen een indicatie voor endoscopisch onderzoek.
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