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SARCOMA

• Weke dele sarcomen: extreem variabel in gedrag en 
behandeling en komen overal in lichaam voor



SARCOMEN: ANDERS DAN CARCINOMEN

• Sarcomen zijn mesenchymaal van oorsprong (bindweefsel of 
‘tussenweefsel’)

• Carcinomen zijn epitheliaal van oorsprong (bedekkend weefsel en 
klierweefsel)

• Bedekkend weefsel deelt voortdurend (huid, darmwand, borstklieren 
enz), bedekkend weefsel deelt alleen hard bij kinderen. 



MEEST VOORKOMENDE WEKE DELEN
SARCOMEN BIJ VOLWASSENEN: 

• Gastro-intenstinale stromal cel tumor (GIST)
• Liposarcoma

• Myxoid liposarcoma
• Well diff/dediff liposarcoma

• Leiomyosarcoma
• Undifferentiated pleomorfic sarcoma (former MFH)
• Solitary fibrous tumor
• Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST)
• Myxofibrosarcoma
• Synovial sarcoma
• Epitheloid sarcoma

• Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)
• Desmoid type fibromatosis



SARCOMEN IN NEDERLAND

Verdeling van type wekedelen tumoren in Nederland, 2000-2008
Bron: Oncoline/Nederlandse Kankerregistratie





LOKATIES IN HET LICHAAM
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SARCOMA SUBTYPES VARY BY SITE OF 
DISEASE

At least 50 distinct histologic types, quite heterogeneous
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PROGNOSE



1 PROGNOSIS FOR SARCOMA SUBTYPES



OORZAKEN

• Overgrote deel oorzaak onbekend (Pech.....)

• Echter ook

• RT geassocieerd

• Lymfoedeem geassocieerd (M. Stewert-Treeves)

• Familiaire syndromen: Li-fraumeni (p53), Neurofibromatose (MPNST)



GOEDE OF SLECHTE KENMERKEN.....

• Type sarcoom!!

• Grootte

• Boven of onder de fascie

• Graad



GRAAD

• New WHO classification

FNCLCC grading system
Definition of parameters

Tumour differentiation:
Score 1-3  Based on Histological 
diagnosis

Mitotic Count:
Score 1: 0-9 mitoses per 10 HPF
Score 2: 10-19 mitoses per 10 HPF
Score 3: > 20 mitoses per 10 HPF

Tumour necrosis:
Score 0: No necrosis
Score 1: < 50% necrosis
Score 2: ≥ 50% necrosis

TROJANI GRADE SCORE SYSTEM:
Grade 1: total score 2,3
Grade 2: total score 4,5
Grade 3: total score 6,7,8



GROOTTE

• Gemiddeld sarcoom 7-10 cm

• Mede afhankelijk van locatie

• Vaak groot omdat er geen symptomen zijn

• Meestal een groeiende ‘bult’ of toevalsbevinding (in buik)



PROGNOSE VAN SARCOMEN

• Pisters et al, JCO 1996: Prognosis worse when:

• Larger tumor (>5 cm)
• High grade
• Deep sarcoma
• Histological diagnosis



TNM CLINICAL CLASSIFICATION / STADIUM
WORDT NIET ECHT GEBRUIKT BIJ SAROMEN

T – Primary tumor
T0 No evidence of primary tumour
T1 Tumour 5 cm or less in greatest dimension 
T1a Superficial tumour
T1b Deep tumour
T2 Tumour more than 5 cm in greatest dimension 
T2a Superficial tumour
T2b Deep tumour

N - Regional Lymph Nodes 
N0        No regional lymph node metastasis 
N1        Regional lymph node metastasis

M - Distant Metastasis
M0 No distant metastasis
M1 Distant metastasis



ONGEVEER 30% VAN SARCOMEN: OOPS 
RESECTIES..... 



UITZAAIINGEN

• Uitzaaiingen is waar mensen aan overlijden meestal 

• Uitzondering: retroperitoneale sarcomen (achter inbuik), hoofd-hals 
tumoren, hele grote tumoren.  

• Meeste sarcomen zaaien uit naar longen

• Maar GIST juist naar lever en buik

• En sommige subtypen overal (b.v. myxoid liposarcoom, leiomyosarcoom)

• Bijna nooit naar lymfeklieren (met uitzondering van sommige subtypen 
zoals angiosarcoom, epithelioid sarcoom, clear cell sarcoom)



BEHANDELING VAN NIET UITGEZAAID SARCOOM IN 
HET ALGEMEEN

• Gouden standaard voor bijna alle weke delen sarcomen:  In ieder geval
operatie

• Vaak daarvoor (of soms daarna): bestraling

• En voor specifieke typen sarcomen of hoog risico sarcomen: chemotherapie

• Maar: behandeling verschilt erg per subtype, grootte, patient: dus
individualiseren!!



OPERATIE:

• 2 Doelen in het algemeen: 

• Zo compleet mogelijk weghalen van de tumor

• Bij voorkeur 2 cm marge, maar lang niet altijd mogelijk want ook: 

• Zo weinig mogelijk schade doen aan (omliggend) weefsel om
functie verlies zoveel mogelijk te beperken. 

• Dus zo mogelijk belangrijke zenuwen, bloedvaten, bot sparen



WAAROM RADIOTHERAPY: VOORKOMEN DAT HET 
LOKAAL TERUGKOMT



1 HIGH GRADE SARCOMA: RECURRENCE AND 
SURVIVAL 



BESTRALEN WANNEER:  

• Krappe marge te verwachten is <1 cm

• Bij hoger risico op lokaal terugkeer (hooggradig, 
grote tumoren, sommige subtypen



WAAROM CHEMOTHERAPIE?  

• Kans op uitzaaiingen kleiner maken

• De tumor eventueel kleiner maken zodat operatie

makkelijker wordt



WIE KRIJG CHEMOTHERAPIE BIJ EEN NIET
UITGEZAAID SARCOOM? 

• Sommige subtypen vaak tot altijd, met name kindersarcomen (Ewing 
sarcooma, rhabdomyosarcoom, osteosarcoom, synovial sarcoom)

• Hoog risico of grote GIST 

• Tumoren de border line of niet resectabel zijn

• Nieuwe ontwikkeling in Nederland: hoog risico sarcomen ook eerst
chemo: wordt in buitenland al gedaan, discussie nu ook in Nederland



Sarcoma Meta-analysis. 
Lancet 1997; 350: 1647
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BEHANDELING UITGEZAAID SARCOOM

• Prognose somber, maar beloop onvoorspelbaar (varierend
van enkele maanden tot soms vele jaren)

• Behandeling vaak met chemotherapie (meerdere lijenen), 
soms operatie of andere lokale behandeling (branden (RFA), 
operatie etc)

• Altijd individueel bekijken in team met experts!! 



ALTERNATIEVE BEHANDELING: GEISOLEERDE BEEN 
PERFUSIE

• Voor grote of teruggekeerde tumoren

• Om amputatie of grote resectie met veel 
schade te voorkomen

• Voor sommige tumoren geen verdere 
behandeling nodig zoals angiosarcoom



RESULTATEN – COMPLETE RESPONS 
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HOE KUNNEN WE DE UITKOMSTEN VERBETEREN? 

• Centralizatie!! Iedereen door een team van experts laten behandelen.

• Netwerkvorming in Nederland

• Nadenken en onderzoek doen naar  nieuwe behandelcombinaties (b.v. 
chemo radiotherapie (Pasart-2 studie AVL), nieuwe combinatie 
behandelingen (b.v. Bij GIST),

• Meer chemotherapie voor hoog risico sarcomen?

• Nieuwe middelen: dr. Westerman

• Immuuntherapie? Tot nu toe niet veel belovend



Centralization



HOE DE OPERATIE WORDT UITGEVOERD
MAAKT UIT! 

Toulmonde et al Ann Oncol 2014;25:730-4



Extent of Resection –
Does a more aggressive surgical approach improve outcome?

Gronchi et al., JCO 2009; 27: 24.
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1 X

Transatlantic Retroperitoneal Sarcoma Working Group

EORTC soft tissue and bone sarcoma study group
(Winan van Houdt member)

CTOS (Rick Haas chairman in 3 years....)

EMSOS (Jos Bramer, Michiel van der Sande)



IN NEDERLAND: 

• Centralisatie en expertise centra nu ook eis van Europese 
patientenvereniging en van Europese unie (minimaal 50-100 per centrum)

• 6 sarcoom centra voor weke delen tumoren en GIST (met Europese 
expertise centrum certificaat

• Antoni van Leeuwenhoek, LUMC, UMCG, Radboud, MUMC, 
ErasmusMC: werken samen met registraties, onderzoek, richtlijnen

• 4 centra voor bottumoren (LUMC, AMC, Radboud, UMCG)

• Norm naar 20

• Netwerkvorming



CONCLUSIE

• Weke delen Sarcomen: Echt alle soorten en maten

• Gedrag en behandeling varieert sterk per tumor type, locatie, en PER 
PATIENT want iedere patient is uniek

• Daarom behandeling bij voorkeur in expertise centra met 
gespecialiseerde kennis van 

• operaties (chirurgen)
• Diagnose (pathologen)
• chemotherapie en andere medicijnen (medische oncologie),
• bestraling (radiotherapie) 
• scans (radiologen). 
• Daarnaast ook plastisch chirurgen belangrijk! 

• Ook belangrijk voor onderzoek, want centra werken internationaal 
samen; anders komen we nooit verder. 



TEAM AVL

• Chirurgie: Frits van Coevorden, Winan van Houdt, Houke Klomp

• Medische oncologie: Prof Winette van der Graaf (vanaf oktober), Neeltje Steeghs, Martijn Kerst

• Radiotherapie: Rick Haas, Anouk Scholten

• Pathologie: Hester van Boven, Petur Snaebjornsson

• Radiologie: Steijn Heijming, Birthe Heeres

• Innige samenwerking met AMC voor bottumoren en kindersarcomen!! 

• www.avl.nl/kankersoorten/sarcomen



DAM tot DAM loop 
22 en 23 september 2018

Rennen voor sarcoom onderzoek: 

Actiepagina:

https://actie.avlfoundation.nl/damtotdamloopsarcoomteam

Winan van 
Houdt, chirurg in 
het AvL

https://actie.avlfoundation.nl/damtotdamloopsarcoomteam
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