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Oesofaguscarcinoom

Christine Kestens, Richard van Hillegersberg, Peter Siersema

Diagnostiek en stadiëring
Voordat men een behandelplan kan uitzetten, moeten eerst 

de karakteristieken van de patiënt en de tumor in kaart ge-

bracht worden. De mate van tumordoorgroei in de omliggen-

de weefsels en het aantal metastasen worden weergegeven 

in de TNM-stadiëring [tabel 1]. De diagnose wordt gesteld op 

basis van een gastroscopie waarbij men biopten afneemt. De 

locoregionale uitbreiding en aanwezigheid van lokale lym-

fekliermetastasen kunnen goed beoordeeld worden met en-

doscopische ultrasonografie (EUS). Metastasen op afstand 

worden onderzocht met een CT-scan van hals, thorax en bo-

venbuik. In de recente landelijke Richtlijn oesofaguscarcinoom is 

de positie van FDG-PET in de diagnostiek opgewaardeerd. 

De richtlijn adviseert nu om een CT-scan te combineren met 

FDG-PET bij patiënten die op basis van CT of EUS in aanmer-

king komen voor een in opzet curatieve behandeling.9

Endoscopische behandeling
Bij patiënten met premaligne afwijkingen, vooral hooggra-

dige dysplasie in een barrettoesofagus, of met een tumor in 

een vroeg stadium (T1aN0M0) gaat men steeds vaker over tot 

endoscopische resectie en ablatie. De kans op lymfeklierme-

tastasen is bij deze patiënten gering omdat de ziekte beperkt 

blijft tot het slijmvlies en niet doorgroeit in de wandlaag waar 

zich de lymfevaten bevinden. Een endoscopische behandeling 

is minder invasief, even effectief en goedkoper dan conventi-

onele chirurgie.10

De afgelopen tien jaar hebben endoscopische mucosale re-

sectie (EMR) en in mindere mate endoscopische submucosale 

dissectie (ESD) een opmars gemaakt. Tijdens een EMR [figuur 

2] wordt de verdachte laesie ‘opgetild’ door een injectie met hy-

pertoon zout of door rond de basis een bandje te plaatsen, zo-

dat de mucosa van de submucosa wordt gescheiden. Dit maakt 

de resectie gemakkelijker en reduceert het (geringe) risico op 

een perforatie. Grotere laesies kunnen endoscopisch niet in 

één keer verwijderd worden en worden in delen verwijderd 

(‘piecemeal resection’). Als gevolg hiervan krijgt de patholoog 

Inleiding
Het oesofaguscarcinoom is de op zeven na meest voorkomende 

en de op vijf na dodelijkste kanker in de wereld.1 Histopatho-

logisch onderscheidt men twee groepen oesofaguscarcino-

men: adenocarcinomen en plaveiselcelcarcinomen. Algemeen 

wordt verondersteld dat adenocarcinomen zich ontwikke-

len in een barrettoesofagus. Een barrettoesofagus ontstaat 

door metaplasie van plaveiselepitheel, dat onder invloed van 

gastro-oesofageale reflux transformeert tot intestinaal ci-

linderepitheel [figuur 1]. Het aantal patiënten met een bar-

rettoesofagus is de laatste twintig jaar sterk toegenomen in 

de westerse wereld, en daardoor ook de incidentie van het 

adenocarcinoom.2-4 De verklaring is waarschijnlijk de in die-

zelfde periode opgetreden toename van (vooral abdominale) 

obesitas, waardoor ook de prevalentie van gastro-oesofageale 

refluxziekte is toegenomen. In de barrettoesofagus ontstaat 

eerst laaggradige en dan hooggradige dysplasie, en daaruit 

kan vervolgens een adenocarcinoom ontstaan. De kans dat dit 

gebeurt, is 0,33-0,5% per patiëntjaar.5,6

De risicofactoren voor een plaveiselcelcarcinoom zijn min-

der goed bekend. Naast roken en alcoholgebruik lijkt het drin-

ken van hete dranken het risico te verhogen als gevolg van 

chronische irritatie van het epitheel.7

Zowel adenocarcinomen als plaveiselcarcinomen worden 

steeds vroeger ontdekt en ook de behandelingen evolueren 

snel, maar desondanks is de vijfjaarsoverleving voor beide ty-

pen nog steeds slechts 25% en 19%, respectievelijk.8

Samenvatting
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Het slokdarm- of oesofaguscarcinoom komt in westerse landen 
steeds vaker voor. De stijging komt vooral op het conto van 
adenocarcinomen, met barrettoesofagus als belangrijke risicofac-
tor. Door nieuwe behandeltechnieken is de overleving voor zowel 
het adeno- als het plaveiselcelcarcinoom wel verbeterd, maar de 
mortaliteit blijft hoog. Als de tumor niet is ingegroeid in vitale or-
ganen en nog geen metastasen heeft ontwikkeld, is chirurgische 
resectie de aangewezen behandeling. Minimaal invasieve tech-
nieken zijn daarbij sterk in opmars, maar veelal voorbehouden aan 
gespecialiseerde centra. Neoadjuvante radio- en chemotherapie 
voor de operatie vergroot de overlevingskans.
Patiënten in een vergevorderd stadium of met een slechte alge-
mene conditie krijgen een individuele palliatieve behandeling, be-
staande uit chemotherapie, al dan niet gecombineerd met radio-
therapie. Bij dysfagie kan een stent worden geplaatst, zodat eten 
mogelijk blijft.
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De kern
 ▪ Het oesofaguscarcinoom komt steeds vaker voor, vooral 

door een stijgende incidentie van het adenocarcinoom.
 ▪ Barrettoesofagus is een belangrijke risicofactor.
 ▪ De aangewezen behandeling is minimaal invasieve chirurgi-

sche resectie in een expertisecentrum waar ten minste 20 oeso-
fagusresecties per jaar worden verricht.

 ▪ Neoadjuvante chemo- en radiotherapie voorafgaand aan de 
ingreep verbeteren de overlevingskans.

 ▪ De palliatieve behandeling bestaat uit chemotherapie, al dan 
niet met radiotherapie. Bij dysfagie kan een stent worden ge-
plaatst.
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Abstract
Kestens C, Van Hillegersberg R, Siersema PD. Oesophageal cancer. Huisarts Wet 
2014;57(1):34-8.
Oesophageal cancer is becoming more common in Western countries. This increase 
is due to adenocarcinomas, with Barrett’s oesophagus as important risk factor. Al-
though new treatment modalities have improved the survival of patients with 
adenocarcinoma or basal cell carcinoma, mortality still remains high. Surgical resec-
tion is indicated if the tumour has not invaded vital organs and there are no metasta-
ses. Minimally invasive techniques are becoming popular but are usually used in spe-
cialized centres only. Neoadjuvant radiotherapy or chemotherapy before surgery 
improves survival. Patients with advanced cancer or with a poor general condition 
should be offered palliative therapy, consisting of chemotherapy with or without ad-
ditional radiotherapy. A stent can be placed in patients with dysphagia, so that they 
can eat.

plaats gekregen in de behandeling. De mediane overleving na 

oesofagusresectie met voorafgaande chemoradiotherapie was 

49 maanden, versus 24 maanden na chirurgie alleen. De onder-

zoekers zagen geen toename van postoperatieve complicaties of 

mortaliteit in de neoadjuvant behandelde groep.

meerdere stukken in plaats van de gehele laesie, waardoor de 

beoordeling moeilijker wordt.11 Risico’s van EMR zijn perfora-

ties of bloedingen, maar deze kunnen vrijwel altijd endosco-

pisch worden behandeld.

Bij een ESD kan men, onafhankelijk van de grootte, de lae-

sie wel in één stuk verwijderen (‘en bloc’-resectie). De techniek 

is ontwikkeld in Japan en wordt nog niet op grote schaal in 

Nederland uitgevoerd. Tijdens een ESD wordt de mucosa en-

doscopisch losgemaakt tot aan de muscularis propria, en 

verwijderd. Speciaal ontwikkelde instrumenten verkleinen 

de kans dat men daarbij door de submucosa heen snijdt. De 

‘en bloc’-resectie maakt een goede beoordeling mogelijk van 

de dieptegroei en eventuele infiltratie van lymfevaten, en er 

treden minder vaak lokale recidieven op dan na EMR, maar 

de ingreep duurt wel langer.12 Ook zijn er vaker procedurege-

relateerde complicaties, zoals bloedingen en perforaties, en 

is er een verhoogde kans op stenosevorming bij verwijdering 

van laesies groter dan de helft van de slokdarmdiameter. Een 

eventuele stenose kan meestal effectief worden behandeld 

met endoscopische dilataties.10 De langetermijneffecten van 

deze endoscopische behandelingen worden nog onderzocht.

Omdat een barrettoesofagus de kans op hooggradige 

dysplasie of een tweede maligniteit met 30% verhoogt, is het 

belangrijk dat men niet alleen de dysplasie of tumor verwij-

dert, maar ook het resterende barrettslijmvlies.13-15 Dit kan 

met radiofrequentieablatie (RFA) en met cryoablatie.16 Bij 

RFA brandt men het barrettslijmvlies weg door er met een 

speciale ballonkatheter elektroden tegenaan te drukken 

waardoor radiofrequente stroom loopt. Als men de patiënt 

daarna maagzuurremmende medicatie geeft, vormt zich op 

het beschadigde barrettslijmvlies opnieuw plaveiselepitheel. 

Cryoablatie, waarbij men het barrettslijmvlies vernietigt door 

bevriezing met vloeibaar stikstof of CO2, wordt voorlopig al-

leen in onderzoeksverband uitgevoerd.16,17

Neoadjuvante chemoradiotherapie
Neoadjuvante behandeling heeft als doel micrometastasen te 

verwijderen en de tumor te verkleinen, zodat volledige resectie 

mogelijk is. In het verleden kregen patiënten met een adenocar-

cinoom neoadjuvante chemoradiotherapie. Dat dit effect had, 

was aangetoond in onderzoeken met kleine aantallen patiën-

ten, maar voor het plaveiselcarcinoom was het destijds nog niet 

bewezen.7,18 Patiënten met een plaveiselcarcinoom kregen alleen 

neoadjuvante chemotherapie.19 Het Nederlandse CROSS-onder-

zoek20 heeft aangetoond dat preoperatieve chemoradiotherapie 

het genezingspercentage verhoogt voor zowel het adeno- als 

het plaveiselcelcarcinoom, en dit protocol heeft inmiddels een 

Tabel 1 TNM-classificatie van het oesofaguscarcinoom

Tumor Lymfeklier Metastase

Tis hooggradige dysplasie N1 1-2 positieve lymfeklieren M1 metastasen op afstand

T1a doorgroei in de lamina propriae of muscularis mucosae N2 3-6 positieve lymfeklieren

T1b doorgroei in de submucosa N3 ≥ 7 positieve lymfeklieren

T2 doorgroei in de muscularis propriae

T3 doorgroei in de adventitia

T4 invasie van omliggende structuren

Figuur 1 Endoscopie van een barrettoesofagus

Kenmerkend is de metaplasie van plaveiselepitheel naar intestinaal 
cilinderepitheel (de zalmkleurige verandering van het slijmvlies). Rechts 
onderin bevindt zich een vroegcarcinoom.
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verwijderd. Bij beide procedures is naadlekkage een van de 

belangrijkste complicaties. Het grote voordeel van een cervi-

cale anastomose is dat de anastomose bij eventuele lekkage 

gemakkelijk gedraineerd kan worden via de halswond, dit in 

tegenstelling tot de thoracale anastomose waarbij lekkage tot 

mediastinitis kan leiden.

Er zijn weinig grote onderzoeken die beide technieken 

hebben vergeleken. Twee gerandomiseerde onderzoeken 

concluderen dat de vijfjaarsoverleving niet significant ver-

schilt, maar wel iets beter lijkt na een TTO, en dat TTO zelfs 

een significant betere vijfjaarsoverleving heeft bij patiënten 

met meer dan één positieve lymfeklier.21,22 Anderzijds duren 

na een THO de intensive-careopname en de totale opname 

korter, en treden er minder pulmonale complicaties op.22 In 

de praktijk adviseert men de patiënt toch steeds vaker, als de 

conditie het toelaat, te kiezen voor een TTO vanwege de iets 

betere vijfjaarsoverleving. Tumoren boven de carina zijn per 

definitie niet via de THO-benadering te opereren, maar bij 

een distale tumor en bij afwezigheid van verdachte regionale 

lymfeklieren kan een THO overwogen worden.9

Tumoren in de cervicale oesofagus worden behandeld met 

chemoradiotherapie. Bij chirurgische resectie moeten naast 

de oesofagus soms ook de larynx en de hypofarynx verwij-

derd worden, wat voor een aanzienlijke morbiditeit zorgt. 

Onderzoeken hebben uitgewezen dat chemoradiotherapie bij 

cervicale tumoren dezelfde overlevingskansen laat zien als 

chirurgische resectie, maar het ging om kleine, niet-geran-

domiseerde onderzoeken.23,24

Minimaal invasieve chirurgie
Net als bij andere operaties zal de chirurg voorafgaand aan 

een oesofagusresectie onderzoeken hoe de procedure zo ef-

ficiënt en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd. Bij mini-

maal invasieve chirurgie treden minder complicaties op en 

zal de opnameduur korter zijn.25 De operatie zelf duurt ech-

ter langer en het benodigde instrumentarium is kostbaar. 

Er zijn verschillende minimaal invasieve vormen van oes-

ofagectomie, de twee belangrijkste zijn het gecombineerd 

thoracoscopisch-laparoscopische en het robotgestuurde type. 

Verschillende kleine cohortonderzoeken hebben laten zien 

dat een minimaal invasieve oesofagectomie niet tot minder 

volledige resectie leidt dan de open benadering.26

Een recent gerandomiseerd onderzoek vergeleek thora-

coscopisch-laparoscopische oesofagectomie met open TTO. 

Na de minimaal invasieve behandeling traden significant 

minder pulmonale infecties op (12% versus 34%) en lagen de 

patiënten gemiddeld 3 dagen korter in het ziekenhuis. Er was 

geen verschil in de radicaliteit van de tumorresecties.27 Er zijn 

nog geen onderzoeken die de langetermijnresultaten van mi-

nimaal invasieve chirurgie laten zien. Desondanks lijkt het 

waarschijnlijk dat dit type chirurgie mettertijd de plaats zal 

innemen van de open chirurgische behandeling.26,28

Het CROSS-protocol bestaat uit 5 doses carboplatine en pa-

clitaxel, gecombineerd met 23 × 1,8 Gy over een periode van 6 

weken. De bijwerkingen zijn voornamelijk leuko- en trombo-

cytopenie.20

Oesofagectomie
De basis van elke curatieve behandeling van het oesofagus-

carcinoom is chirurgische resectie. Patiënten met een goede 

conditie en zonder afstandsmetastasen komen in aanmer-

king voor een operatie. De afgelopen jaren is veel aandacht 

besteed aan de manier waarop de resectie plaatsvindt en aan 

het terugdringen van de morbiditeit met behulp van minimaal 

invasieve technieken.

Transthoracaal of transhiataal
Er zijn in grote lijnen twee verschillende benaderingen voor een 

resectie: transthoracale oesofagectomie (TTO) en transhiatale 

oesofagectomie (THO). Tegenwoordig wordt veelal TTO toege-

past, waarbij de oesofagus samen met het omliggende peri-oe-

sofageale weefsel wordt verwijderd via de mediastinale pleura. 

De anastomose tussen het proximale deel van de oesofagus en 

de maag komt intrathoracaal of cervicaal te liggen, en van de 

maag wordt een zogeheten buismaag gemaakt. De operateur 

heeft goed zicht op de tumor en kan deze met een ruime marge 

verwijderen, zodat ook veel lymfeklieren worden meegenomen.

Omdat THO technisch minder gecompliceerd is en de tho-

raxholte niet geopend hoeft te worden, werd deze benadering 

in het verleden veel toegepast. Bij THO heeft de operateur 

echter minder goed zicht op de tumor, dus de kans dat ergens 

lymfeklierweefsel achterblijft, is groter. Via een abdominale 

en cervicale incisie wordt de slokdarm vrijgeprepareerd en 

Figuur 2 Endoscopische afbeelding van een gevorderd oesofaguscarci-
noom
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met een omhulsel. Er zijn manieren ontwikkeld waardoor de 

stent beter in de oesofagus blijft zitten, bijvoorbeeld door de 

uiteinden onbedekt te laten of door ‘ankers’ aan de buitenkant 

die zich in de oesofaguswand vastzetten.34

Een belangrijke complicatie van stentplaatsing is retros-

ternale pijn, die meestal van voorbijgaande aard is. Patiënten 

die vóór de stentplaatsing radio- of chemotherapie hebben ge-

kregen, hebben vaker retrosternale pijn. Een andere complica-

tie is reflux, als de stent zich gedeeltelijk in de maag bevindt 

zodat het anti-refluxmechanisme van de oesofagus niet lan-

Centralisatie van behandeling
Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de mor-

taliteit na een oesofagectomie afhankelijk is van het aantal 

oesofagusresecties per chirurg en per ziekenhuis. In Neder-

land is inmiddels de eerste stap gezet naar centralisatie van 

de zorg en worden oesofagusresecties alleen uitgevoerd in 

ziekenhuizen waar ten minste 20 resecties per jaar worden 

verricht.9 Er zijn aanwijzingen dat de resultaten verder kun-

nen verbeteren bij een nog hoger jaarlijks aantal.29 De betref-

fende ziekenhuizen hanteren een multidisciplinaire aanpak 

in diagnostiek en behandeling, met teams waarvan altijd een 

radioloog, oncologisch chirurg, MDL-arts, oncoloog, patho-

loog, diëtist en verpleegkundige deel uitmaken, allen gespe-

cialiseerd in oncologische aandoeningen van de oesofagus.

Bij centralisatie zal het resultaat van de behandelingen 

dus niet alleen verbeteren doordat de chirurgen meer er-

varing krijgen en vaardiger worden, maar ook doordat de 

diagnostiek en aanvullende behandelingen beter zijn. Aan-

getoond is dat de sensitiviteit van EUS en die van CT-scans 

aanzienlijk toeneemt als ze worden uitgevoerd in een ge-

specialiseerd centrum.30,31 De betere diagnostiek stelt exper-

tisecentra in staat vooraf een beter geïnformeerde keuze te 

maken tussen een in opzet curatieve dan wel palliatieve be-

handeling.

Palliatieve behandeling
Meer dan de helft van de patiënten met een oesofaguscarci-

noom presenteert zich in een vergevorderd stadium, waarbij 

curatieve behandeling niet meer mogelijk is. De aard van de 

palliatieve behandeling is afhankelijk van karakteristieken 

van patiënt en tumor, en van de aard van de metastasen (op 

afstand of locoregionaal), de levensverwachting en de condi-

tie. Bij metastasen op afstand, of als de conditie van de pa-

tiënt opereren onmogelijk maakt, kan chemoradiotherapie 

volgens het CROSS-protocol overwogen worden om de over-

leving te verlengen.20

Dysfagie is tijdens de palliatieve fase een van de belang-

rijkste aspecten die aandacht moeten krijgen om de kwaliteit 

van leven te verbeteren. Afhankelijk van de levensverwach-

ting kan men een stent plaatsen of brachytherapie dan wel 

uitwendige radiotherapie toepassen. Als de levensverwach-

ting minder dan 3 maanden is, is een stent de beste keuze.32 

De stent zorgt voor een vrijwel onmiddellijke verbetering van 

de symptomen. Als de patiënt een goede conditie heeft en de 

levensverwachting langer is dan 3 maanden, zal men voor ra-

diotherapie kiezen. Dit geeft een langer durende verbetering 

van de dysfagie dan stentplaatsing, maar het effect op de dys-

fagie is pas na 4 weken merkbaar.33

De ontwikkeling van stents heeft niet stilgestaan [figuur 

3]. De vroeger gebruikte metalen stents hadden mazen waar-

doorheen snel tumoringroei plaatsvond. Daarom zijn er stents 

ontwikkeld met een omhulsel dat ondoordringbaar is voor de 

tumor. Nadeel is echter dat deze stents minder houvast heb-

ben en daardoor makkelijker verschuiven, waarna de dysfagie 

terugkeert. Toch gebruikt men tegenwoordig alleen stents 

Figuur 3 Verschillende typen stents ter behandeling van dysfagie

 

Tabel 2 Aandachtspunten voor de huisarts

Fase Aanpak

Diagnose laagdrempelig gastroscopie bij passageklachten, 
aanhoudende reflux of retrosternale pijn (vooral bij 
personen > 50 jaar)
overweeg verwijzing naar een expertisecentrum indien 
oesofaguscarcinoom wordt vastgesteld

Endoscopische resectie/ablatie

 ▪ standaard protonpompremmer in adequate dosering, bijvoorbeeld 
omeprazol 2 dd 40 mg

 ▪ pijnklachten paracetamol 4 dd 1000 mg, eventueel aangevuld met 
morfinepreparaat

 ▪ stenosevorming verwijzing voor gastroscopie en dilatatie

Chemoradiotherapie

 ▪ retrosternale pijn pijnstilling (paracetamol en morfinepreparaat)

 ▪ gewichtsverlies overleg met behandelend diëtist

 ▪ koorts cave leukopene koorts, overleg met behandelend 
oncoloog

 ▪ tintelingen, oorsuizen melden aan oncoloog, eventueel dosisreductie van de 
cisplatine

Chirurgische resectie

 ▪ koorts, retrosternale pijn overleg met behandelend chirurg, cave naadlekkage, 
abcesvorming en pneumonie

 ▪ gewichtsverlies overleg met behandelend diëtist (cave recidief)

 ▪ wondinfectie overleg met behandelend chirurg

 ▪ stenosevorming verwijzing voor gastroscopie en dilatatie (cave recidief)

Palliatief traject

 ▪ passageproblemen overleg met MDL-arts over stentplaatsing en/of 
radiotherapie

 ▪ pijnklachten pijnstilling volgens WHO-pijnladder

 ▪ dyspneu bij doorgroei in de trachea overleg met longarts of palliatief team
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ger functioneert. De reflux kan ten dele worden tegengegaan 

met maagzuurremmers en door in half zittende houding te 

slapen.

Aandachtspunten voor de huisarts
Het is zaak patiënten met passageklachten, haematemesis, 

ongewild gewichtsverlies, aanhoudende retrosternale pijn 

of refluxklachten laagdrempelig in te sturen voor endosco-

pisch onderzoek, zeker als zij ouder zijn dan 50 jaar [tabel 2]. 

Patiënten met een barrettoesofagus worden niet altijd stan-

daard opgeroepen voor controleonderzoek. Als de huisarts dit 

opmerkt, is het verstandig te overleggen met de betreffende 

MDL-afdeling hoe periodieke controles in de regio kunnen 

worden georganiseerd.

De behandeling van oesofaguscarcinomen is intensief en 

kan zorgen voor ernstige morbiditeit.

Conclusie
De behandeling van het oesofaguscarcinoom wordt steeds 

sterker bepaald door patiëntgerelateerde factoren, zoals 

ziektestadium, algemene conditie en comorbiditeit. Exper-

tisecentra voor de diagnostiek en behandeling van het oeso-

faguscarcinoom besteden veel aandacht aan de selectie van 

patiënten die in aanmerking komen voor een in opzet curatief 

behandelplan. In het verleden bestond de behandeling voor-

namelijk uit chirurgie. Tegenwoordig is het een gecombineer-

de behandeling van preoperatieve chemoradiotherapie en 

chirurgie, steeds vaker met minimaal invasieve technieken. 

De palliatieve behandeling wordt afgestemd op de individuele 

patiënt, waarbij gekozen kan worden uit chemotherapie, ra-

diotherapie, stentplaatsing of een combinatie hiervan. ▪
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