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Samenvatting
Fotodynamische therapie is een minimaal invasieve 
behandeling met een lichtgevoelige stof welke 
intraveneus wordt toegediend, waarna een aantal 
dagen later het oppervlak van de tumor wordt 
belicht. Hierdoor treedt een non-thermische 
fotochemische reactie op met tumornecrose als 
gevolg. Sinds 1990 wordt er in het Nederlands 
Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Zieken- 
huis te Amsterdam preklinisch en sinds 1996 ook 
klinisch onderzoek verricht naar fotodynamische 
therapie. De huidige resultaten zijn veelbelovend. 
Fotodynamische therapie heeft bij een goede 
indicatiestelling een succespercentage vergelijkbaar 
met chirurgie en radiotherapie. De grote voordelen 
zijn de lage morbiditeit en de mogelijkheid tot her- 
behandeling met geringe morbiditeit op de lange 
termijn. Fotodynamische therapie kan beschouwd 
worden als een effectieve vierde behandelmoda-
liteit voor hoofd-halskanker naast chirurgie, radio- 
therapie en chemotherapie. Voor uitbehandelde 
patiënten kan het zelfs de enige optie zijn.
(Ned Tijdschr Oncol 2009;6:285-91)

Summary
Photodynamic therapy is a minimal-invasive 
treatment based on the interaction of an 
injectible photosensitizing agent and light of a 
certain wavelength delivered to the tumour. A 
non-thermal photochemical reaction causes 
cellular destruction with tumour necrosis as 
result. The Netherlands Cancer Institute in 
Amsterdam began with basic science research 
over photodynamic therapy in 1990. In 1996 
clinical applications started and extensive clinical 
experience is accumulated with promising 
results. In selected cases photo dynamic therapy 
has success rates comparable with surgery and 
radiotherapy. The main advantages are the low 
morbidity and the lack of accumulative long-
term effects. Photodynamic therapy is an 
effective fourth treatment modality for head and 
neck cancer next to surgery, radiotherapy, and 
chemotherapy. For patients who have failed prior 
conventional treatments, photodynamic therapy 
could be the only option.
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Inleiding
Fotodynamische therapie (‘photodynamic therapy’, 
PDT) is een behandelmodaliteit gebaseerd op de 
interactie van een systemische lichtgevoelige stof 
(fotosensitizer) en laserlicht met een specifieke  
golflengte. Destructie van de tumor vindt plaats 
door een fotochemische reactie waardoor een 
ontstekingsproces wordt geïnduceerd met acute 
vaatafsluiting in het behandelde gebied en waarbij 
cytotoxische producten zoals vrije zuurstofradicalen 

vrijkomen. 
PDT heeft een aantal voordelen vergeleken met de 
standaardtherapieën voor hoofd-halskanker. Het is 
een ‘one-hit-treatment’ met weinig bijwerkingen en 
kan worden herhaald bij een later recidief of tweede 
primaire tumor. Sinds 1996 neemt het Nederlands 
Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 
(NKI-AVL) deel aan klinische PDT-studies. Inmiddels 
zijn er in Nederland al meer dan 300 hoofd-hals-
kankerpatiënten behandeld, waarbij goede resultaten 
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zijn geboekt.1,2 Het eerste PDT-behandelcentrum 
werd in 2006 in het NKI-AVL geopend.

Hoofd-halskanker
Incidentie 
In Europa worden per jaar 84.000 nieuwe gevallen 
van hoofd-halskanker gediagnosticeerd; meer dan  
de helft van de patiënten overlijdt hieraan.3 In 
Nederland worden elk jaar 2.600 nieuwe patiënten 
met hoofd-halskanker gediagnosticeerd.4 Dit omvat 
ongeveer 4% van alle diagnoses van kanker. Alcohol 
en tabak zijn predisponerende factoren en lijken een 
synergetisch effect te hebben.

Standaardtherapie
De standaardtherapie bestaat uit chirurgische resectie 
en/of radiotherapie of chemoradiatie.5 Behandeling 
van oppervlakkige hoofd-halstumoren in een vroeg 
stadium met chirurgie of radiotherapie geeft goede 
genezingspercentages tot wel 95%.6 Zelfs bij het 
chirurgisch verwijderen of bestralen van deze beperkte 
tumoren in de mond en keelholte kunnen echter al 
problemen ontstaan met de slik- en spraakfunctie.7,8 
Het herhalen van een chirurgische behandeling in 
het geval van een recidief of tweede primaire tumor 
in dit functioneel uiterst belangrijke gebied is bij 
vroege stadia vaak technisch mogelijk doch zal de 
morbiditeit sterk vergroten.
Radiotherapie speelt een belangrijke rol bij de be- 
handeling van hoofd-halstumoren en wordt beschouwd 
als de behandeling van keuze voor beperkte (T1-T2)- 
tumoren in de orofarynx. Deze behandeling vereist 
echter een dagelijkse gang naar de kliniek gedurende 
5 tot 7 weken en kan leiden tot morbiditeit zoals 
xerostomie en osteoradionecrose.9,10 Een nadeel is 
verder dat het maar 1 keer kan worden toegepast 

zonder kans op ernstige bijwerkingen. Dit is vanwege 
het hoge risico op overschrijding van de tolerantie-
dosis van normale weefsels bij herbestraling. Radio-
therapie kan op lange termijn schade berokkenen 
aan de omringende weefselvasculatuur waardoor 
wondgenezing vertraagd wordt. Dit laatste is vooral 
een probleem als verdere chirurgische behandeling 
nodig is. Bij de behandeling van recidieven na eerdere 
chirurgie en/of radiotherapie zijn de dilemma’s groot. 
Chirurgische resectie is vaak door uitbreiding van de 
tumor in vitale structuren of gezien de ernstige te ver- 
wachten morbiditeit niet mogelijk en herbestraling 
is gezien de eerder genoemde bijwerkingen niet 
wenselijk. In deze gevallen waarin palliatieve chemo-
therapie de enige optie is, blijkt PDT een effectief 
behandelingsalternatief te zijn.11,12 

Fotodynamische therapie
Geschiedenis
Al aan het eind van de negentiende eeuw/begin 
twintigste eeuw wordt er gesproken over PDT.13 

Hierbij was er sprake van de behandeling van 
huidafwijkingen met zonlicht. Later in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd PDT ook gebruikt 
bij de behandeling van kanker; in het begin vooral 
voor de behandeling van onder andere oppervlakkige 
oesofagus- en bronchuscarcinomen waarbij gebruik-
gemaakt werd van eerstegeneratiefotosensitizers.14 
Sinds het beschikbaar komen van de tweedegeneratie- 
fotosensitizers zoals temoporfine, en de ontwikkeling 
van goedkopere en betrouwbaardere diodelasers, heeft 
PDT zich ontwikkeld tot een effectieve en praktische 
kankerbehandeling. Doordat hoofd-halstumoren vaak 
op een goed te belichten plaats voorkomen, heeft het 
meeste onderzoek zich op deze vorm van kanker 
gericht.

Figuur 1. PDT-behandeling van een patiënt met een T1N0-tongcarcinoom: A. voor de behandeling, B. tijdens de behandeling, 
C. 5 dagen na de behandeling en D. 2 maanden na de behandeling.
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Het PDT-onderzoek is ontstaan vanuit de behoefte 
aan nieuwe behandelmethodes voor hoofd-halskanker 
die minder destructief zijn, herhaalbaar zijn én 
verenigbaar zijn met chirurgie en radiotherapie. 

Het mechanisme
PDT is een behandelmethode waarbij gebruikgemaakt 
wordt van een lichtgevoelige stof (fotosensitizer) en 
laserlicht met een bepaalde golflengte. Allereerst 
wordt de fotosensitizer langzaam in een grote perifere 
vene gespoten. De fotosensitizer verdeelt zich over 
het gehele lichaam, maar hoopt zich in hogere 
concentraties op in de kankercellen en het reticulo-
endotheliale systeem.12,15,16 Het precieze mechanisme 
van deze selectiviteit is nog niet volledig bekend. Na 
96 uur wordt de tumor belicht met een microlens en 
laserlicht met een golflengte van 652 nm. Vaak vindt 
dit plaats onder algehele narcose. De aanwezigheid 
van zuurstof zorgt voor een non-thermische foto-
chemische reactie waarbij er een aantal processen 
plaatsvindt in het belichte gebied. Er treedt een 
ontstekingsrespons op, bloedvaten rondom en in de 
tumor worden vernietigd waardoor ischemie optreed 
en de tumor geen voedingsstoffen meer ontvangt. 
Tijdens dit proces komen cytotoxische producten 
vrij uit de cel en treedt apoptose op (zie Figuur 1).17 
Bij de belichting wordt een marge van 0,5 tot 1 cm 
aangehouden rondom de tumor. Ditzelfde principe 
is bekend vanuit de chirurgie. 

Fotosensitizers
De eerste fotosensitizers die op de markt kwamen, 

hadden een verscheidenheid aan bijwerkingen. 
Photofrin (dihematoporfyrine) is hiervan het uit-
gebreidst onderzocht en het meest in de kliniek 
gebruikt. Meer dan 10.000 patiënten met ver- 
schillende typen kanker zijn behandeld met deze 
eerstegeneratiefotosensitizer.11 De grootste nadelen 
waren de hoge fototoxiciteit, waardoor patiënten 
maandenlang uit het licht moesten blijven, de lange 
belichtingstijd van 20 tot 30 min en het maximale 
bereik van de tumordiepte van 5 mm. Inmiddels  
zijn er verschillende tweedegeneratiefotosensitizers 
op de markt. Deze stoffen zorgen voor hogere 
concentraties in het tumorweefsel, hebben minder 
bijwerkingen en worden geactiveerd door licht met 
een langere golflengte waardoor diepere penetratie in 
het weefsel bereikt kan worden en zo grotere tumoren 
behandeld kunnen worden. Verder behoeft de tumor 
maar 3 tot 4 min belicht te worden. Temoporfine 
(Foscan®) is een krachtige tweede-generatiefoto-
sensitizer en de enige die in multicenterstudies is 
onderzocht.18 Sinds 2008 is temoporfine opgenomen 
in de lijst dure geneesmiddelen.

Voorzorgsmaatregelen
Om schade aan het gezonde omliggende weefsel te 
minimaliseren, wordt het weefsel rond de tumor 
tijdens de belichting beschermd met lichtabsorberende 
materialen. Inmiddels zijn er verschillende applica-
toren ontwikkeld zoals de nasofarynxapplicator (zie 
Figuur 2), om ook de moeilijk bereikbare gebieden 
optimaal te kunnen belichten. 
Patiënten krijgen uitgebreide instructies mee waarin 

Figuur 2. A. De nasofarynxapplicator. B. 1=beschermhuls voor variabele diffuserlengte, 2=cilindrische lichtdiffuser, 3=bescherm-
flap voor het palatum molle, 4=applicator.
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staat hoeveel licht toegestaan is in de loop der weken 
na de behandeling. Hiervoor krijgen zij een luxmeter 
mee naar huis om dit zelf te controleren, zodat acci-
dentele verbranding van de huid wordt voorkomen. 
Hoewel de toxiciteit op de lange termijn gering is, is 
er in de eerste weken na de behandeling sprake van 
uitgebreide necrose van het behandelde gebied en 
hevige pijnklachten. Goede pijnbestrijding is derhalve 
essentieel bij PDT en protocollair geregeld. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van NSAID’s en opiaten. 
Verder worden corticosteroïden en antibiotica voor-
geschreven om zwelling en infectie tegen te gaan. 

De kliniek
Voorafgaand aan de behandeling wordt histologisch 
het tumortype bepaald, echografisch onderzoek van 
de hals verricht om te zoeken naar metastatische 
lymfeklieren en wordt de tumordiepte bepaald met 
behulp van MRI en/of endo-echoscopie. Indien er 
sprake is van een oppervlakkige tumor met een 
beperkte diepte-infiltratie (<5 mm) wordt gekozen 
voor oppervlaktebelichting. In andere gevallen wordt 
beoordeeld of geavanceerdere belichtingstechnieken 
mogelijk zijn. Bij beperkte oppervlakkige tumoren 
in de mondholte (T1) en een initiële N0-hals wordt 
gekozen voor een wait-and-seebeleid waarbij de hals 
eens per 2 maanden echografisch wordt vervolgd.
Verschillende studies zijn gedaan naar de behandeling 
van primaire tumoren met PDT. Hieruit bleek dat 
bij een goede selectie (diepte-infiltratie <5 mm) een 
complete tumorrespons van minimaal 85% werd 
bereikt. Na salvagetherapie met radiotherapie of 
chirurgie, afhankelijk van de lokalisatie van de tumor, 

lag het complete-responspercentage tussen 92 en 
100% met een actuariële 1- en 2-jaarsoverleving van 
respectievelijk 89 en 75%.18-21

Gerandomiseerd onderzoek naar het verschil tussen 
de traditionele behandelmethoden en PDT is niet 
beschreven. Dit zal ook in de toekomst waarschijnlijk 
niet gebeuren, omdat dit gezien de vergelijkbare 
hoge effectiviteit van de behandelingen zeer grote 
aantallen patiënten in beide groepen vereist.
Ook bij recidieven en tweede primaire tumoren 
blijkt PDT goed te werken. D’Cruz et al. (n=128) 
toonden een complete tumorrespons van 16% 
(WHO-criteria) na PDT bij uitbehandelde patiënten 
met hoofd-halstumoren.22 Deze behandeling leidde 
tot een klinische verbetering van de kwaliteit van 
leven bij 53% van de patiënten. In een subanalyse 
van patiënten met een tumor van <10 mm die 
volledig kon worden belicht, bleek het complete-
responspercentage 30%. In een Europese studie die 
door de EMEA werd geëist ter bevestiging van deze 
resultaten, werd een complete-tumorresponspercentage 
van 49% gevonden.21 Voor de behandeling van het 
recidief van een nasofarynxcarcinoom zijn al veel-
belovende resultaten gepubliceerd.23-25 Het probleem 
met de nasopharynx is het bereiken van een volledige 
en homogene belichting. In Figuur 2, pagina 287 is 
de (inmiddels gepatenteerde) applicator te zien die 
de PDT-onderzoeksgroep van het NKI-AVL en de 
Erasmus Universiteit hiervoor heeft ontwikkeld.26,27 
In Indonesië en Maleisië wordt momenteel onderzoek 
gedaan met deze applicator. 

Figuur 3. A. Oppervlaktebestraling van de tumor met fotodynamische therapie. B. Interstitiële fotodynamische therapie.

A B
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Bijwerkingen
Over het algemeen wordt PDT goed getolereerd en 
ontstaan er weinig bijwerkingen op de lange termijn 
zoals bij chemotherapie en bestraling gebruikelijk is. 
Het merendeel van de patiënten klaagt over pijn in 
de eerste dagen na de behandeling (87% volgens 
Hopper et al).18 Verder klaagt 10% van de patiënten 
over pijn gerelateerd aan de plek van injectie.20 Ook 
treedt er oedeem en necrose op ter plekke van het 
behandelde gebied.1,18-21 Dit zijn te verwachten en 
eenvoudig te behandelen gevolgen van de tumor-
destructie en het natuurlijke helingsproces. Verder zijn 
er de zeldzame meldingen van een lokale ontsteking 
in de onderarm (ter plaatse van de injectie) en tweede-
graadsbrandwonden bij blootstelling aan zonlicht in 
de eerste weken bij patiënten die zich niet hielden 
aan het strikte lichtregime.1

Interstitiële PDT
Als nadeel van de oppervlaktebelichting bij PDT 
kan de beperkte weefselpenetratie genoemd worden. 
Deze bedraagt maximaal 10 mm bij gebruik van 
tweedegeneratiefotosensitizers. Hierdoor kunnen bij 
oppervlaktebelichting alleen tumoren behandeld 
worden met een beperkte diepte-infiltratie. Nieuwe 
ontwikkelingen op dit gebied zijn in volle gang en 
hebben inmiddels geleid tot een verbeterde vorm 
van PDT: de interstitiële PDT. Interstitiële PDT is 
afgeleid van brachytherapie waarbij na het implan-
teren van doorzichtige, flexibele buisjes in de tumor, 
het proces van binnenuit wordt belicht (zie Figuur 3). 
Op dit moment wordt er in nauwe samenwerking 
tussen het NKI-AVl en de brachytherapie-afdeling 
van het Erasmus MC, veel onderzoek naar deze 
techniek gedaan om deze te perfectioneren. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van planningstechnieken  
die bekend zijn uit de brachytherapie, waarbij de 
lokalisatie van de flexibele buisjes in het tumorproces 
nauwkeuriger kan worden bepaald. Figuur 4 laat 
zien hoe, met behulp van beeldvorming, de buisjes 
worden geplaatst. Een eerdere studie van Lou et al. 
toonde al aan dat met zogenoemde interstitiële PDT 
bij uitbehandelde patiënten een complete tumor-
respons van 20% en een partiële tumorrespons van 
54% bereikt kon worden.23

Kosteneffectiviteit
Hopper et al. onderzochten eerder de kosteneffectivi-
teit van PDT versus palliatieve chirurgie, palliatieve 
chemotherapie en ‘geen behandeling’, bij patiënten 
met vergevorderde hoofd-halskanker. Hieruit bleek, 
onder andere, dat er een overlevingswinst van 61 

dagen noodzakelijk was om, in vergelijking met geen 
behandeling, kosteneffectief te zijn. De daadwerke-
lijke overlevingswinst met PDT oversteeg dit ruim en 
was gemiddeld 129 dagen. Palliatieve chemotherapie 
bleek ook duurder te zijn dan de behandeling met 
temoporfine. Hierbij werd een winst gezien van 48 
dagen vergeleken met geen behandeling. Bij palliatieve 
chirurgie werd helemaal geen winst gezien. Deze studie 
heeft echter gebruikgemaakt van een virtueel Markov-
model. Vanuit het NKI-AVL loopt momenteel een 
onderzoek naar de kosteneffectiviteit in een real-life-
setting, ook wordt hiernaast de kwaliteit van leven 
getoetst. 

PDT anno 2009
Het hoge slagingspercentage van de standaard-
behandeling maakte het moeilijk voor de PDT om 
terrein te winnen naast chirurgie, radiotherapie en 
chemo-radiotherapie. Verbeterde lichtgevoelige stoffen 
en nieuwe, goedkopere lasertechnieken hebben PDT 
echter steeds verder op de voorgrond geplaatst als 
behandelmodaliteit voor verschillende tumoren in 
het hoofd-halsgebied. Van deze tumoren bestaat 
90% uit plaveiselcelcarcinomen met een tumor-
stadium Tis, T1 of T2. De overige groep tumoren  
in het hoofd-halsgebied wordt gevormd door  
grotere plaveiselcelcarcinomen en recidieven van 
andere behandelingen, adenocarcinomen, sarcomen, 
lymfomen en basaalcelcarcinomen van de huid. 
Deze tumoren worden incidenteel en experimenteel 
behandeld met PDT en omvatten 10% van de  
indicatiestellingen voor PDT.
PDT wordt op dit moment in de kliniek al curatief 
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Figuur 4. Intekening plaatsing flexibele buisjes voor bestraling.
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ingezet als een primaire behandeling van vroege-
stadia hoofd-halstumoren. Verder is PDT van 
toegevoegde waarde bij patiënten die voorheen 
uitbehandeld waren. Voor sommigen van hen bestaat 
er nog een kans op curatie met PDT. 

Conclusie
PDT brengt een groot aantal voordelen met zich 
mee bij de behandeling van hoofd-halstumoren ten 
opzichte van chirurgie, radiotherapie en/of chemo-
therapie. De behandeling is effectief, geeft weinig 
blijvende morbiditeit en kan meerdere malen worden 
herhaald bij een eventueel recidief of een tweede 
primaire tumor. Na PDT staan andere behandel-
opties zoals chirurgie en radiotherapie nog open. 
PDT is kortdurend en eenmalig, dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld radiotherapie waarvoor patiënten 5 
tot 7 weken lang elke dag naar de kliniek moeten 
komen.
De geringe weefselpenetratie (10 mm) bij PDT heeft 
tot de ontwikkeling van de interstitiële PDT geleid. 
Er is nog veel onderzoek nodig om deze techniek te 
verbeteren, maar samen met de ontwikkeling van 
verschillende applicatoren belooft PDT een zeer 
effectieve behandelmodaliteit voor kanker te worden.
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Aanwijzingen voor de praktijk

1. Fotodynamische therapie (‘photodynamic therapy’, PDT) is een effectieve behandelmodaliteit. 

2.  PDT geeft een lage morbiditeit op de lange termijn.

3.  PDT kan een vierde behandeloptie zijn naast chirurgie, radiotherapie en chemotherapie.

4.  PDT-behandeling kan worden herhaald in tegenstelling tot de standaardtherapieën. 
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