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Geachte redacteur,

Graag zou ik via deze weg reageren op de ‘Journal scan’ van dr. O.E. Nieweg uit het Nederlands Tijdschrift 
voor Oncologie (Ned Tijdschr Oncol 2016;13:179-80). Helaas geeft dr. Nieweg een unilaterale en subjectieve 
visie op het artikel van Leiter et al. uit de Lancet Oncology (2016;17(6):757-67). Om de lezers een gebalan-
ceerde mening te geven, denk ik dat het van belang is om ook de keerzijde te vernemen.

Dr. Nieweg spreekt van een 20,3% verbeterde overleving voor patiënten met intermediaire dikte en lymfeklier-
metastasering na schildwachtklierprocedure en aanvullende klierdissectie. Allereerst komt deze bevinding niet 
uit het artikel dat dr. Nieweg bespreekt, maar uit de MSLT-1-studie. Dit betreft echter een, niet-geplande en 
dus statistisch niet-valide (‘underpowered’), subgroepanalyse van de MSLT-1. Vanaf het punt van randomisatie 
werd na 10 jaar (!) follow-up geen voordeel gezien voor patiënten die een schildwachtklierprocedure onder-
gingen: 81,4% versus 78,3% in de observatiegroep (p=0,18).1

Bovendien worden in de betreffende subgroepanalyse niet de fout-negatieve klierpatiënten meegenomen die 
wel tot de schildwachtkliergroep met positieve klieren behoren en zelfs een slechtere overleving hadden ten 
opzichte van de observatiegroep van klierpositieve patiënten!2 Ook zijn er significant meer klierpositieve pati-
enten in de schildwachtkliergroep gezien na 10 jaar (!) follow-up, hetgeen wijst op overdiagnostiek.2,3 Potenti-
ele oorzaken voor deze overdiagnostiek zijn beschreven en betreffen bijvoorbeeld benigne kapselnaevuscellen, 
die voor een metastase worden aangezien.4 Uiteindelijk wordt daarmee de overleving van de subgroep aan 2 
kanten gunstig verhoogd, door enerzijds de fout-negatieve patiënten met een slechte overleving te excluderen 
en anderzijds door onterecht patiënten, die in werkelijkheid kliernegatief zijn, toe te voegen aan de schild-
wachtklierpositieve groep.2

Verder onderschrijf ik wel het terechte commentaar van dr. Nieweg op de zwakke punten van de DeCOG-SLT-
studie: onvoldoende ‘power’ en onvoldoende follow-up ten opzichte van de MSLT-2, die nog resultaten zal 
gaan rapporteren. Ondanks deze zwaktes, toont de DeCOG-SLT-studie echter zelfs geen enkele trend naar een 
verschil met een hazardratio van 1,01 (p=0,98). Derhalve is het niet te verwachten dat een grotere ‘power’ of 
meer follow-up wel een verschil zouden aantonen.

Tot slot kan dr. Nieweg niet stellen dat klierdissecties voor een positieve schildwachtklier nog steeds verplicht 
zijn in Nederland. De recente richtlijn op dit gebied stelt dat er wordt geadviseerd om bij patiënten met een 
positieve schildwachtklier de potentiële voor- en nadelen van een eventuele aanvullende lymfeklierdissectie te 
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bespreken, dit omdat er geen onomstotelijk voordeel van de aanvullende lymfeklierdissectie is aangetoond. 
Dit betekent dat tot op heden een completerende lymfeklierdissectie niet automatisch hoeft te volgen op een 
positieve schildwachtklier. 
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