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• Sarcomen van weke delen 

•Liposarcoom 

•Leiomyosarcoom 

•Synoviosarcoom 

•Sarcoom NOS 

 



Incidentie weke delen sarcomen 



Incidentie bot sarcomen 

Bron: cijfersoverkanker.nl 



Incidentie maligne bottumoren per 
leeftijd 

Bron: cijfersoverkanker.nl 
 



Incidentie weke delen sarcomen per 
leeftijd 

Bron: cijfersoverkanker.nl 

 



Organisatie van zorg 

• Zeldzame aandoening – concentratie van patienten  

 
• Bottumoren 4 centra, weke delen sarcomen 6 centra 

• AMC 
• UMCG 
• LUMC 
• Radboudumc 

 
• MaastrichtMC 
• AvL 



Orthopedisch Oncoloog  
• VWO (natuurkunde, scheikunde) 

• Geneeskunde studie Nijmegen (6 jaar) 

• Specialisatie Orthopedisch Chirurg (6 jaar) 

• Superspecialisatie (`fellowship`) Orthopedische Oncologie (2 jaar) – 

KWF kankerbestrijding 



Samenwerking  

• Intern: tumorwerkgroep – multidisciplinair: medisch oncoloog, radioloog, 

patholoog, radiotherapeut, chirurgisch oncoloog en orthopedisch 
oncoloog, verpleegkundig specialisten. 
 

• Landelijk: Commissie voor Beentumoren, werkgroep bot- en weke delen 
tumoren NOV, Dutch Sarcoma Study Group (DSSG). 
 

• Internationaal: European Musculosceletal Oncology Society (EMSOS), 
Connective Tissue Oncology Society (CTOS), International Society of Limb 
Salvage (ISOLS), European American Oncology Societsy (Euramos), Rare 

cancers networdt (Euracan), etc. 



Tumor = goedaardig of kwaadaardig 
Kanker = kwaadaardig 



Benigne vs maligne 
 

• Groeiwijze en gedrag tumor – 
klinisch en radiologisch 

• Groei binnen of buiten grenzen 

• Metastasering 
 

• Pathologisch beeld 

• Mitosen 
• Onregelmatig celpatroon 
• Mutatie analyse 

 
 
 



Het stellen van een diagnose sarcoom 

• Altijd combinatie van klinisch beeld, radiologie (rontgenfoto, MRI,CT, etc) 

en pathologie. 
 

• Veel tumoren die qua pathologie niet uitgesproken beeld hebben, soms 
nauwelijks onderscheid met benigne tumoren.  
 

• Steeds meer bekend over tumor DNA en mutaties die specifiek zijn voor 

bepaalde tumoren. 



ONCOLOGISCH  PRINCIPE 

1 CM GEZOND WEEFSEL RONDOM 

 BUITEN  REACTIE ZONE 
TUMOR 

KAPSEL 

REACTIEVE   ZONE 

KLEINSTE  MARGE 

SOMS SLECHTS ENKELE MM 

GEDRAG  VAN  EEN  MALIGNE BOTTUMOR 

- ONREGELMATIG  OPPERVLAK 

- TUMOR EILANDJES  

ZENUW - 
BLOEDVATEN 



behandeling 

incispt 

5KBW2 

Biopsie 

 - klein beetje weefsel uit de tumor halen voor pathologisch 

 onderzoek 

 - echogeleid, CT-geleid, rontgen geleid 

 - onder lokaal anaesthesie of locoregionaal/algeheel 

 - biopsie traject moet te verwijderen zijn bij latere operatie 
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Kraakbeentumoren 

• Enchondroom 

• Atypische cartilaginaire tumor (ACT) 

• Chondrosarcoom 

 



Enchondroom 

• Frequent voorkomend, zowel bij man als vrouw 

• Elke leeftijd, mn volwassenen 

• Mn handen, proximale humerus, proximale en distale femur 

(kraakbeenorigine) 

• Vaak zonder klachten, soms pijn of pathologische fractuur 

• Ligt centraal in merg, soms expansie van cortex 

• Meestal niet langer dan 6 cm 

• Benigne 

 



Enchondroom 



Atypische cartilaginaire tumor 

• Voorheen borderline chondrosarcoom of chondrosarcoom graad 1 

• Volgens nieuwe classificatie niet maligne maar intermediate 

(voorstadium????) 

• Vaak toevalsbevinding 

• Metastaseert niet 

• Voorheen altijd curettage + cryochirurgie/fenol 

• Tegenwoordig meestal follow-up of RFA 

• Operatieve behandeling bij groei (ongeveer 5%) of pijn  



Atypische cartilaginaire tumor 

 



Chondrosarcoom 

• Graad 2: intermediate maligne 

• Graad 3: hooggradig maligne 
• Gededifferentieerd chondrosarcoom: zeer agressief maligne 

 
• Behandeling: operatief - ruime resectie en reconstructie 

 
• Niet gevoelig voor chemotherapie of radiotherapie 

• Experimenteel chemotherapie bij longmetastasen  



Chondrosarcoom bekken  

chondrosarcoom 

5KBW2 

 



Osteosarcoom 

osteosarcoom 

• Piek tussen 10 en 20 jarige leeftijd 
 

• Hooggradig maligne 
 

• Behandeling: 
• Chemotherapie 
• Operatie 

• Chemotherapie 
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MRI scan 



Ewing sarcoom 

5KBW2 

Ewing sarcoom 

 - 10-20 jr, soms al jonger 

 - mn grote pijpbeenderen, bekken, wervelkolom 

 - behandeling: chemo – OK en/of radiotherapie – chemo 

 - systemische ziekte? Kan ook in beenmerg of weke  

  delen zitten 

 

   

 



Chemotherapie 
• Osteosarcoom:  

• 6 kuren (2 neo-adjuvant, 4 adjuvant) => 28 weken 
• Cisplatin, doxorubicine, methotrexaat 
 

• Ewing sarcoom:  
• 14 kuren (6 neo-adjuvant, 8 adjuvant) => 42 weken 
• Etoposide, vincristine, doxorubicine/actinomycine-D, ifosfamide 

• Indien krappe resectie en/of een slechte histologische respons: 
adjuvante radiotherapie 

 

• Chondrosarcoom:  
• Niet effectief 



Behandelplan osteosarcoom 

• Klinische opnames:  

• Cisplatine: 3 dagen voor hyperhydratie 
• Methotrexaat:  5 dagen voor NaBic, elektrolyten, methotrexaat-spiegels, 

folinezuurtoedieningen 

• Indien ‘oudere patiënt’ (> 40 jaar) dan geen methotrexaat 



Bijwerkingen chemotherapie 
osteosarcoom 
• Allen:    beenmergsuppressie, misselijkheid/braken 

 
• Cisplatine:    nierfunctiestoornissen, oorsuizen, doofheid, neurotoxiciteit,  

      mucositis, anorexie 

 
• Doxorubicine:   cardiotoxiciteit, diarree, stomatitis, alopecia, rode urine 

 

• Methotrexaat:  stomatitis, anorexie, stijging leverenzymen,   
      nierfunctiestoornissen, longtoxiciteit 



Behandelplan Ewing sarcoom 



Bijwerkingen chemotherapie  
Ewing sarcoom 
• Vrijwel allen:        beenmergdepressie, misselijkheid/braken, alopecia 

 
• Etoposide:       anorexia 

 

• Vincristine:       perifere neuropathie 
 

• Doxorubicine:      cardiotoxiciteit, diarree, stomatitis, rode urine 

 
• Ifosfamide:           encefalopathie, koorts, hematurie 

 
• Actinomycine-D: mucositis 



Lange termijnseffecten 
• Cardiotoxiciteit door doxorubicine 

• Neuropathie door vincristine en cisplatine 
 

• Secundaire maligniteiten: bottumoren, leukemieën 

• Met name door bestraling 
 

• Infertiliteit  

• Zie volgende dia 
 



Infertiliteit 
• Risico bij chemotherapie Ewing hoger dan bij osteosarcoom 

• met name bij alkylerende middelen zoals ifosfamide 
 

• Mannen: semenpreservatie  

• Kunnen direct terecht bij Voortplantingsgeneeskunde  
 

• Vrouwen: ovarium invriezen 

• Nog experimenteel, counseling bij Voortplantingsgeneeskunde  



Psychische belasting 
• Hoge psychische belasting 

• Langdurig en intensief traject 
• Veel toxiciteit 

• Ongeplande/verlenging opnames 

• Blijvende schade 
• Kans op overlijden 

• Vaak jong-volwassenen, dus ook leeftijdsgerelateerde problematiek 

 
• Ondersteuning via AYA-netwerk 



Operatieve behandelopties 
• Resectie 

• Reconstructie 
• Eigen bot 
• Donorbot 

• Pen/plaat/schroeven 
• Tumorprothese (megaprothese) 



Tumorprothesen 
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 Beensparende chirurgie 



Beensparende chirurgie 



Complicaties - infectie  



Beensparende chirurgie – complicaties & uitdagingen 

• Wondgenezingsstoornissen 

• Infectie 

• Beperkte functie 

• Beenlengteverschil 

• Lange termijn complicaties prothese 

• Loslating 

• Slijtage polyethyleen/ 

scharniermechanisme 
 



Groeiprothese  
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Biologische reconstructie  

• Allograft 

 
• Gevasculariseerde fibula 



Patiënt A 

• Al 5 maanden pijn 

onderbeen links 
• Sinds 2 maanden ook 

zwelling 



MRI -  biopsie – diagnose  

 



Preoperative planning na chemotherapie 



Peroperatieve beeldvorming 



Postoperatieve RX 

• PA verslag: 

 Benige resectie 

marges minimaal 2 

cm. Weke delen 

resectie marges 

minimum 1 mm. 



Chirurgische uitdagingen 



Patiënt B, Ewing sarcoom femur 



behandeling 

amputatie 

5KBW2 

amputatie 

 - vaatzenuwbundel betrokken  

 - slechte functie te verwachten 

 

 - functioneel herstel hangt samen niveau 

  - onderbeensamputatie 

  - knie exarticulatie 

  - bovenbeensamputatie  

  - heup exarticulatie 

  - externe hemipelvectomie 
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Weke delen sarcomen  

• Zeer grote groep diagnoses 

• Leeftijd varieert van jong tot oud 
• Soms langzaam beloop 

 
• Behandeling 

• Chirurgie 
• Radiotherapie 

• Chemotherapie  



Radiotherapie  
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Radiotherapie – dosis berekening 



Innovaties  

• Mitec OK – CT en navigatie 

 
• 3D printing – zaagmallen, instrumenten, prothese 



Patiënt C, al 3 jaar pijn onder de 
knie. 
 



3D geprint zaagblok voor patient en allograft 

  

• Eerst cadaver test 

• Aanpassen van zaagblok (vorm, 

materiaal, fixatie) 

• Preplanning op de CT van de 

patient en de allograft 

 



Peroperatieve techniek 



Peroperatieve techniek 



Resultaat 

• Goed passend allograft 

• Kortere operatietijd door 

zaagmallen 

 



Patiënt D, schouderklachten  



Mitec OK 

 



 



 



Postop CT 

 



Toekomst  

• Verdere toepassing technische mogelijkheden, meer mogelijkheden 

(been/arm) sparende chirurgie 
 

• Personalised medicine – op de persoonlijke tumorkenmerken toegespitste 
chemotherapie 
 

• Maar uiteindelijk vooral hogere survival met betere kwaliteit van leven! 



Vragen? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja7q-Jlp7XAhXQDewKHd5dC-8QjRwIBw&url=https://www.dieetkompas.nl/sporten-en-bewegen/kan-ik-met-sporten-buikvet-verbranden&psig=AOvVaw2sdgy77nJqeYC5zxt1nB-F&ust=1509653014424404

