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INLEIDING
In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 3.000 nieuwe patiën-
ten hoofd-halskanker gediagnosticeerd, waarvan twee derde 
in een gevorderd stadium. Het merendeel van deze tumoren 
betreft een plaveiselcelcarcinoom van de mondholte, farynx of 
larynx. De voornaamste risicofactoren voor een hoofd-hals-
plaveiselcelcarcinoom zijn roken en overmatig alcoholgebruik. 
Naast deze klassieke risicofactoren blijkt een infectie met het 
humaan papillomavirus (HPV) ook een hoofd-halsplaveisel-
celcarcinoom (HHPCC) te kunnen veroorzaken en wel speci-
fiek in de orofarynx (mondkeelholte). De incidentie van deze 
HPV-geïnduceerde orofarynxcarcinomen neemt toe, met 
name in de westerse wereld. In vergelijking met HHPCC ont-
staan door roken en overmatig alcoholgebruik (HPV-negatieve 
tumoren), hebben HPV-positieve tumoren een andere carcino-
genese, komen vaker voor bij jongere patiënten met minder 
comorbiditeit, kunnen zich klinisch anders manifesteren en 
hebben een betere prognose.1 Dit heeft voor patiënten met een 
orofarynxcarcinoom geleid tot een classificatie van drie risico-
groepen op basis van de kenmerken ‘HPV-status’ en aantal 
pakjesjaren roken. Patiënten met een laag risico op overlijden 
hebben een HPV-positief orofarynxcarcinoom en 10 of minder 
pakjesjaren, patiënten met een matig risico hebben een 

HPV-positieve tumor met meer dan 10 pakjesjaren of een 
HPV-negatieve tumor met 10 of minder pakjesjaren, patiënten 
met een hoog risico hebben een HPV-negatieve tumor met 
meer dan 10 pakjesjaren.2 Dit verschil in prognose tussen 
HPV-positieve en HPV-negatieve orofarynxcarcinomen heeft 
ertoe geleid dat in de meest recente TNM-classificatie dit twee 
verschillende groepen zijn geworden, waarbij een positieve 
immuunhistochemische kleuring op p16 wordt gebruikt als 
surrogaatmarker voor HPV-positiviteit.
De primaire, in opzet curatieve, behandeling van het gevorder-
de stadium orofarynxcarcinoom bestaat vaak uit radiotherapie 
gecombineerd met chemotherapie, waarbij cisplatinum als 
chemotherapeuticum wordt toegediend als ‘radiosensitizer’. 
Wanneer zogenoemde ‘salvage’-chirurgie achter de hand 
wordt gehouden voor residu of recidiefziekte na chemoradio-
therapie, is de vijfjaarsoverleving 8% beter ten opzichte van 
alleen radiotherapie.3 Deze chemoradiotherapie gaat echter 
gepaard met veel toxiciteit, waarbij zowel acute als chronische 
(permanente) morbiditeit optreedt, zoals gehoorverminde-
ring, neuropathie en nierfunctieverlies. Een alternatief voor 
cisplatinum is cetuximab, een antilichaam gericht tegen de 
epidermale groeifactorreceptor (EGFR). Deze behandeling 
wordt toegepast op basis van een gerandomiseerde fase 3-stu-
die uit 2006 waarin een vergelijkbare overlevingswinst werd 
gezien voor cetuximab vergeleken met alleen radiotherapie bij 
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patiënten met een hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom. De bij-
werkingen van dit middel bestaan voornamelijk uit huid-
toxiciteit en allergische reactie. Ook bij patiënten met een 
HPV- positief orofarynxcarcinoom werd een duidelijke 
overlevings winst gezien.4 Helaas waren tot voor kort geen ge-
randomiseerde klinische studies beschikbaar waarbij radio-
therapie met cetuximab wordt vergeleken met radiotherapie 
met cisplatinum. In Nederland wordt cetuximab met curatie-
ve opzet alleen gebruikt wanneer cisplatinum gecontra-indi-
ceerd is vanwege comorbiditeit of (soms) leeftijd.
Gezien de gunstigere prognose van HPV-positieve orofarynx-
carcinomen en de toxiciteit van cisplatinum zijn recentelijk en-
kele zogenoemde de-escalatiestudies uitgevoerd waarbij werd 
gekeken of cisplatinum kan worden vervangen door cetuximab.

GERANDOMISEERDE GECONTROLEERDE 
KLINISCHE STUDIES
In de De-ESCALaTe-studie van Mehanna et al. werden in een 
gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie de toxiciteit, 
overleving en recidieftumor vergeleken tussen (conventionele) 
radiotherapie (70 Gy in 35 fracties) met cetuximab (oplaaddosis 
400 mg/m2 gevolgd door 250 mg/m2 wekelijks voor zeven we-
ken) en radiotherapie (idem) met cisplatinum (100 mg/m2 op 
dag 1, 22 en 43 van de radiotherapie) bij patiënten met een 
laagrisico- HPV-positief (p16-positief biopt) orofarynxcarci-
noom, dat volgens de 7e editie van de TNM-classificatie in een 
gevorderd stadium was.4 Beide behandelingen zijn conform de 
huidige standaard in Nederland. Van de patiënten in de cispla-
tinum-groep kon slechts 38% alle drie de kuren krijgen. De pri-
maire uitkomstmaat was ernstige (CTCAE-graad 3-5) acute en 
late toxiciteit. In totaal werden 334 patiënten in 32 centra in 
Groot-Brittannië, Ierland en Nederland (Amsterdam UMC, 
locatie VU medisch centrum) geïncludeerd. Het aantal ern-
stige (vroege en late) bijwerkingen verschilde niet tussen de 
groepen: beide gemiddeld 4,8 per patiënt. Verschillen in 
kwaliteit van leven, gemeten met diverse vragenlijsten, wa-
ren klinisch niet relevant. Wel waren de algehele tweejaars-
overleving (97,5% vs. 89,4%; hazardratio (HR) 5,0; 
95%- betrouw baarheidsinterval (BI) 1,7-14,7; p=0,001) en 
twee jaars risico op recidief (6,0% vs. 16,1%; HR 3,4; 95%-BI 
1,6-7,2; p=0,0007) significant slechter voor patiënten be-
handeld met cetuximab. In de cisplatinum-groep werden 
minder locoregionale recidieven (3% vs. 12%; p=0,0026) en 
afstandsmetastasen (3% vs. 9%; p=0,0092) gezien dan in 
de cetuximab-groep.4

In de RTOG 1016-studie van Gillison et al. werden in een ge-
randomiseerde gecontroleerde ‘non-inferiority’ klinische stu-
die de overleving en toxiciteit en recidieftumor vergeleken tus-
sen geaccelereerd radiotherapie (70 Gy in 35 fracties, zes keer 
per week in zes weken) met cetuximab (oplaaddosis 400 mg/

m2 gevolgd door 250 mg/m2 wekelijks voor zeven weken) en 
radiotherapie (idem) met cisplatinum (100 mg/m2 op dag 1 en 
22 van de radiotherapie) bij alle patiënten met een (laag- en 
matig-risico-) HPV-positief (p16-positief biopt) orofarynxcar-
cinoom, die volgens de 7e editie van de TNM-classificatie in 
een gevorderd stadium waren.5 In totaal werden 849 patiënten 
gerandomiseerd in 182 centra in de Verenigde Staten en Cana-
da. De algehele overleving was significant (p=0,0163) slechter 
voor radiotherapie met cetuximab in vergelijking met cisplati-
num: vijfjaarsoverleving respectievelijk 77,9% (95%-BI 73,4-
82,5%) en 84,6% (95%-BI 80,6-88,6%). Ook de progressie-
vrije overleving (HR 1,72; 95%-BI 1,29-2,29; p=0,0002) en 
het risico op een locoregionaal recidief (HR 2,05; 95%-BI 1,35-
3,10; p=0,0005) waren slechter voor patiënten behandeld met 
cetuximab. Het risico op afstandsmetastasen tussen de twee 
groepen was niet verschillend (HR 1,49; 95%-BI 0,94-2,36; 
p=0,0005). Het aantal vroege (mogelijk behandelinggerelateer-
de) doden was hetzelfde in beide groepen (1,5%). Het percenta-
ge patiënten dat acute ernstige (CTCAE-graad 3-4) toxiciteit 
had was niet verschillend tussen de cetuximab- en cisplati-
num-groepen (77,4%; 95%-BI 73,0-81,5%; en 81,7%; 95%-BI 
77,5-85,3%; p=0,16) evenals de late ernstige toxiciteit (16,5%; 
95%-BI 12,9-20,7%; en 20,4%; 95%-BI 16,4-24,8%; p=0,19).5

COMMENTAAR
In bovenstaande studies is onderzocht of bij patiënten met een 
HPV-positief orofarynxcarcinoom cisplatinum veilig zou kun-
nen worden vervangen door cetuximab wanneer deze gelijktij-
dig wordt gegeven met radiotherapie. Het doel was om toxici-
teit te verminderen bij een gelijke overleving. De studies 
verschillen in enkele aspecten: laag risico versus laag en matig 
risico, conventionele versus geaccelereerde radiotherapie, drie 
versus twee kuren cisplatinum en toxiciteit versus overleving 
als primaire uitkomstmaat. Helaas blijkt in beide studies voor 
cetuximab de toxiciteit niet minder te zijn en de overleving 
slechter. In beide studies werd een p16 immuunhistochemi-
sche kleuring als surrogaatmarker voor HPV-infectie gebruikt. 
In de De-ESCALaTe-studie bleek 6% van de p16-positieve tu-
moren bij HPV-DNA-in-situ-hybridisatie negatief te zijn, zodat 
het verschil tussen beide groepen nog groter zou kunnen zijn. 
Duidelijk kan dan ook worden gesteld dat bij HPV-positieve 
patiënten die fit genoeg zijn om behandeling met cisplatinum 
te krijgen, cisplatinum niet moet worden vervangen door ce-
tuximab. Bij absolute contra-indicaties voor cisplatinum blijft 
cetuximab een goed alternatief.
De-escalatie van behandeling van HPV-positieve orofarynx-
carcinomen lijkt dus momenteel helaas nog niet mogelijk te 
zijn. Mogelijk dat nieuwe behandelingen zoals immuunthera-
pie dit op den duur wel mogelijk maken. De vraag blijft echter 
of bij patiënten met een gunstige prognose wel de behandeling 
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moet worden aangepast met het risico op een slechtere overle-
ving. Dat is de les van de huidige twee studies. Ook al zitten 
patiënten met een matig- of hoogrisico-orofarynxcarcinoom 
mogelijk aan het maximum van behandeling die zij kunnen 
verdragen (en is dat vaak onvoldoende voor genezing), deze 
behandeling geeft voor patiënten met een HPV-positief laag- of 
matig-risico-orofarynxcarcinoom de grootste kans op gene-
zing. Aangezien HPV-negatieve en -positieve orofarynxcarci-
nomen genetisch verschillend zijn en de tumorcellen mogelijk 
een andere mate van EGFR-expressie hebben, kunnen de re-
sultaten van bovengenoemde studies niet zonder meer worden 
vertaald naar HPV-negatieve orofarynxcarcinomen of andere 
hoofd-halscarcinomen. 
Concomitante radiotherapie met cisplatinum is een toxische 
behandeling, maar geeft de beste overleving en dient de stan-
daardbehandeling voor gevorderde HPV-positieve orofarynx-
carcinomen te blijven.
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