
 
 
 

Minimalist studie 
Minimaal invasieve diagnose en behandeling van atypische vettumoren 
 
De Minimalist studie is bedoeld voor patiënten met een verdenking op een atypische lipomateuze tumor, 
ook goed-gedifferentieerd liposarcoom genoemd. Jaarlijks worden ca. 40-45 nieuwe patiënten 
gediagnosticeerd met een dergelijke vettumor. Het gaat om een laaggradig type wekedelensarcoom, dat 
lokaal wel agressief is maar dat vrijwel nooit uitzaait naar andere plekken. Patiënten hebben een zeer 
goede prognose, met een overlevingskans van tussen de 90 en100% na 5 tot 10 jaar.  
 
Wanneer er bij iemand verdenking is op een atypische lipomateuze tumor, wordt er momenteel een MRI-
scan gemaakt. Omdat op een MRI-scan een atypische lipomateuze tumor erg kan lijken op een lipoom, 
oftewel een vetbult, wordt er vaak ook een biopt genomen. Dit biopt kan pijnlijk en onprettig zijn voor 
patiënten. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een minder belastende methode, waarbij we een 
computer leren om meer informatie uit een MRI-scan te halen. Dit wordt ook wel radiomics genoemd. Met 
dit radiomics-model hopen we in de toekomst de diagnose te kunnen stellen op basis van de MRI-scan 
en geen biopt meer nodig te hebben.  
 
Nadat de diagnose is gesteld bestaat de standaardbehandeling momenteel uit een operatie om de tumor 
te verwijderen. Atypische lipomateuze tumoren zijn echter vaak lastig weg te halen, waardoor operaties 
vaak groot en ingrijpend zijn. Daarbij kunnen patiënten mogelijk complicaties of nadelige effecten van de 
operatie ondervinden. Ook weten we dat agressiever behandelen (grotere operaties en bestralingen) niet 
leidt tot een betere prognose. In een recent onderzoek is gekeken naar een kleine groep patiënten die 
niet geopereerd zijn aan hun atypische lipomateuze tumor. In deze groep patiënten groeide de tumor niet 
of nauwelijks en ondervonden de patiënten weinig klachten van hun tumor. 
 
Dit heeft geleid tot de gedachte dat we patiënten met deze tumor mogelijk te veel of te zwaar 
behandelen. Met de Minimalist studie onderzoeken of we kunnen kiezen voor een afwachtend beleid en 
geen operatie. Dit wordt ook wel active surveillance genoemd. Hierbij zullen we de tumor laten zitten en 
deze volgen met regelmatige controles en MRI-scans.  
 
Doel van het onderzoek 
 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van minimaal invasieve benadering van atypische 
lipomateuze tumoren. Minimaal invasief betekent dat we proberen de minst belastende en minst 
ingrijpende middelen te gebruiken. Dit willen wij doen door het computermodel dat meer informatie uit 
MRI-scans kan halen verder te ontwikkelen, en door te kijken of active surveillance een goede en veilige 
behandeloptie is voor atypische lipomateuze tumoren.  
 
Uitvoering van het onderzoek 
 
Wanneer er bij u de verdenking op een atypische lipomateuze tumor bestaat kunt u meedoen met het 
onderzoek. Als u meedoet, is de duur van het onderzoek afhankelijk van welke tumor u blijkt te hebben.  
 
Indien uit de MRI-scan en het biopt blijkt dat u een lipoom heeft, dan is in principe geen verdere 
behandeling nodig en is dit ook het einde van de studie. Alleen indien u ernstige hinder en klachten 



ervaart, kan in overleg met de chirurg tot een operatie besloten worden. Dit hoeft dan niet per se in het 
Erasmus MC te gebeuren. We vragen u dan alleen of we uw MRI-scan en uitslag van het biopt mogen 
gebruiken om ons computermodel op te testen.  
 
Indien u een atypische vettumor blijkt te hebben, dan duurt het onderzoek totaal ongeveer 5 jaar. De 
chirurg zal de twee verschillende behandelopties met u bespreken: active surveillance of opereren. Er zal 
niet worden geloot, u geeft zelf aan welke behandeling u kiest. Bij beide behandelingen zult u enkele 
keren per jaar naar de poli komen voor controle en jaarlijks worden gevraagd om een vragenlijst over uw 
kwaliteit van leven in te vullen. Wanneer u kiest voor active surveillance zal er ook regelmatig een MRI- 
scan plaatsvinden om eventuele groei of verandering van de tumor vast te stellen. Na elke controle en 
MRI-scan zal uw behandelend arts samen met u bespreken of het verantwoord is om de active 
surveillance voort te zetten of dat u in aanmerking komt voor een operatie. U kan zich ook altijd zelf 
bedenken en kiezen voor een operatie. Dit kan u te allen tijde aangeven bij uw behandelende arts.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de controles na een operatie of tijdens active surveillance.  
 
Overzicht van de controles na operatie 

 Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Maanden 0 4 6 8 12 16 20 24 30 36 42 48 54 60 

Polibezoek 
 

X X  X X X X X X X X X X X 

MRI-scan 
 

X X             

Vragenlijst over 
kwaliteit van leven  

X  X  X   X  X  X  X 

 

Overzicht van de controles tijdens active surveillance 

 Start Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Maanden 0 3 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48 54 60 

Polibezoek 
 

X X X X X X X X X X X X X X X 

MRI-scan 
 

X  X  X  X  X  X  X  X 

Vragenlijst over 
kwaliteit van leven 

X  X  X    X  X  X  X 

 

De studie wordt gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam. De studie is 
momenteel alleen in het Erasmus MC geopend. In de toekomst zullen mogelijk ook andere ziekenhuizen 
deelnemen aan deze studie.  
 
Meer informatie? 
 
Dit was een korte beschrijving van de studie. Volledige informatie kunt u de informatiebrief voor patiënten 
downloaden. U kunt ook de informatievideo voor patiënten bekijken. Voor overige vragen kunt u contact 
opnemen met het onderzoeksteam via minimalist@erasmusmc.nl.  

https://www.patientenplatformsarcomen.nl/wp-content/uploads/2020/07/E1.-PIF-MINIMALIST-versie-1.1-d.d.-28-06-2020.pdf
https://www.patientenplatformsarcomen.nl/wp-content/uploads/2020/07/E1.-PIF-MINIMALIST-versie-1.1-d.d.-28-06-2020.pdf
https://youtu.be/YsLS2Y_w-Uk
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