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SAMENVATTING
Op 28 mei 2019 promoveerde Maarten Wijnenga aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proef-
schrift getiteld ‘Prognostication and surgical ma-
nagement of diffuse gliomas in the era of molecular 
diagnostics’. Zijn proefschrift kwam tot stand onder 
leiding van promotoren prof. dr. M.J. van den Bent en 
prof. dr. C.M.F. Dirven en copromotoren dr. P.J. 
French en dr. A.J.P.E. Vincent. In dit artikel worden 
de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(1):35-8)

SUMMARY
On May 28th, 2019, Maarten Wijnenga obtained a 
PhD at Erasmus University of Rotterdam. The disser-
tation was titled ‘Prognostication and surgical man-
agement of diffuse gliomas in the era of molecular 
diagnostics’ and was supervised by prof. dr. M.J. 
van den Bent and prof. dr. C.M.F. Dirven and co-pro-
motors dr. P.J. French and dr. A.J.P.E. Vincent. This 
article summarizes the most important findings of 
this dissertation.

INLEIDING
De WHO-classificatie van hersentumoren wordt wereldwijd 
toegepast voor de indeling van gliomen en vormt een lei-
draad bij het instellen van de juiste behandeling en het infor-

meren van de patiënt over de prognose. Histologische ken-
merken van de tumor zijn oorspronkelijk de basis van deze 
classificatie. In 2016 werd de classificatie gereviseerd. Sinds-
dien is bij de indeling in verschillende subtypen een belang-
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rijke rol weggelegd voor de moleculaire kenmerken. Bij dis-
crepanties tussen histologisch beeld en de moleculaire 
kenmerken binnen een tumor zijn de laatstgenoemde lei-
dend. Dit heeft geleid tot een verschuiving van diagnosti-
sche groepen, en omdat de behandeling en prognose gekop-
peld zijn aan de WHO-classificatie, heeft dit consequenties 
voor de dagelijkse praktijk. Het is derhalve noodzakelijk om 
belangrijke aspecten van bijvoorbeeld de behandeling te 
her evalueren in de context van de gereviseerde classificatie. 
Daarnaast is er nog steeds een grote spreiding in overleving 
tussen patiënten met dezelfde diagnose volgens de WHO 
2016-criteria, en een verdere verfijning van de classificatie is 
meer dan welkom. In dit proefschrift werden de resultaten 
van verschillende studies beschreven naar de prognosestel-

ling en chirurgische behandeling van (laaggradige) gliomen 
in de context van de recente WHO-classificatie. Het volledi-
ge proefschrift is digitaal beschikbaar via de website van de 
Erasmus Universiteit.1 

WHO-CLASSIFICATIE VAN DIFFUSE 
 GLIOMEN
De onderverdeling van diffuse gliomen in verschillende sub-
typen geschiedt grofweg op basis van 2 moleculaire mar-
kers: het al dan niet aanwezig zijn van een mutatie in het 
IDH1- of IDH2-gen, en een co-deletie van chromosoom 1p 
en 19q (1p19q co-deletie). Daarnaast bestaan er aanvullen-
de markers die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning, 
maar die niet essentieel zijn voor het stellen van de juiste 
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IDH-status

1p/19q &
aanvullende 
parameters

IDH-mutatie IDH-wildtype IDH-mutatie IDH-wildtype

ATRX verlies*
TP53 mutatie*

1p/19q co-deletie

Diffuus astrocytoom, IDH gemuteerd 

Na uitsluiten andere entiteiten:
Diffuus astrocytoom, IDH wildtype
Oligodendroglioom, NOS 

Glioblastoom, IDH gemuteerd

Glioblastoom, IDH wildtype
Oligodendroglioom, IDH gemu-

teerd & 1p/19q co-deletie

Moleculaire 
subtypen

Diffuus astrocytoom, NOS
Oligodendroglioom, NOS
Oligoastrocytoom, NOS
Glioblastoom, NOS

Genetische diagnostiek
niet verricht / inconclusief

FIGUUR 1. Schematisch overzicht van de verschillende subtypen gliomen en de bijbehorende classificerende moleculaire 

markers volgens de WHO 2016-classificatie. Aangepaste figuur (met toestemming) van Louis et al.2

*=ondersteunende kenmerken, maar niet vereist voor diagnose, NOS=’not otherwise specified’.
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FIGUUR 2. Mediane overleving gestratificeerd voor postoperatieve tumorrest bij patiënten met (A) een oligodendroglioom, 

IDH-gemuteerd en 1p19q co-deletie, en (B) een IDH-gemuteerd astrocytoom.
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diagnose. Figuur 1 (op pagina 36) geeft een schematisch 
overzicht weer van de verschillende subtypen en de bijbeho-
rende classificerende moleculaire markers volgens de 
WHO-classificatie.

KLINISCHE EN MOLECULAIRE HETERO-
GENITEIT VAN IDH-WILDTYPE LAAG-
GRADIGE GLIOMEN 
Ongeveer 80% van de diffuus laaggradige (graad 2, graad 3) 
gliomen hebben een IDH1- of IDH2-mutatie en hebben een 
relatief gunstige prognose in vergelijking met het IDH-wild-
type astrocytoom. Het IDH-wildtype laaggradig astro-
cytoom heeft gemiddeld genomen een slechte prognose, 
vergelijkbaar met dat van een primair glioblastoom. Ook het 
moleculaire profiel van het IDH-wildtype astrocytoom komt 
doorgaans overeen met dat van een primair glioblastoom: de 
combinatie van trisomie van chromosoom 7 met verlies van 
chromosoom 10q (+7/-10q), en TERT-promotormutaties. 
Deze kenmerken vormen echter geen onderdeel van de 
WHO-criteria, en de vraag is daarom of alle IDH-wildtype 
astrocytomen daadwerkelijk een slechte prognose hebben. 
In dit proefschrift wordt een groep (n=74) van IDH-wildty-
pe astrocytomen beschreven uit een cohort van 510 laaggra-
dige gliomen, die zijn onderzocht op aanvullende mutaties 
en chromosomale afwijkingen anders dan IDH1/2 en 1p19q. 
Aangetoond werd dat deze groep, die door de WHO wordt 
beschouwd als 1 entiteit, in de praktijk zowel moleculair als 
klinisch erg heterogeen is, met belangrijke implicaties voor 
de prognosestelling en behandeling. Slechts 52,7% van de 
patiënten bleek namelijk het typische 7+/-10q-fenotype te 
hebben. Dit was inderdaad geassocieerd met een slechte 
prognose. Behoudens 1 patiënt hadden al deze patiënten 
ook een TERT-promotormutatie. 18,9% van de patiënten 
had geen 7+/-10q, maar wel een TERT-promotormutatie, en 
ook deze subgroep was geassocieerd met een slechte prog-
nose. Belangrijker nog is wellicht de bevinding dat bij onge-

veer 20% van de patiënten geen enkele genmutatie of chro-
mosomale afwijking werd gevonden (op basis van een 
‘targeted NGS’-panel met frequent gemuteerde genen in glio-
men), en dat dit was geassocieerd met een aanzienlijk lange-
re overleving (mediane overleving van 11 jaar versus 2-4 jaar 
in de andere groepen). Hiermee werd aangetoond dat alleen 
testen op IDH1/2-mutaties en 1p19q co-deletie niet afdoen-
de is om IDH-wildtype gliomen te beschouwen als prognos-
tisch ongunstig en daarmee ook niet afdoende om patiënten 
adequaat te kunnen behandelen. Op zijn minst zal ook ge-
test moeten worden op TERT-promotormutaties en de 
+7/-10q-status zal in kaart gebracht moeten worden. Daar-
naast kan ook getest worden op H3F3A- en BRAF-mutaties. 

Onze bevindingen komen overeen met die van onafhanke-
lijke studies. Een internationale stuurgroep beveelt nu aan 
om uitgebreidere moleculaire diagnostiek te verrichten bij 
de diagnose IDH-wildtype astrocytoom, ter bevestiging dat 
er daadwerkelijk sprake is van een laaggradig glioom met 
een slechte prognose. Er dient dan sprake te zijn van een 
EGFR-amplificatie, of +7/-10q, of een TERT-promotormuta-
tie. Men spreekt dan van ‘diffuse astrocytic glioma, 
IDH-wildtype, with molecular features of glioblastoma, 
WHO grade IV’.3 

CHIRURGISCHE BEHANDELING VAN 
(VERONDERSTELDE) LAAGGRADIGE 
GLIOMEN
De rol van chirurgie en de impact op de overleving van 
patiënten blijft een terugkerend onderwerp van discussie bij 
de behandeling van patiënten met een laaggradig glioom. De 
revisie van de WHO-classificatie in 2016 maakte het nood-
zakelijk om de rol van chirurgie opnieuw te evalueren. Dit 
omdat de lokalisatie van gliomen geassocieerd lijkt te zijn 
met bepaalde moleculaire markers en de uitgebreidheid van 
resecties ook afhankelijk is van de lokalisatie van de tumor. 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 IDH-wildtype astrocytomen zijn in de praktijk een heterogene groep, en genetische diagnostiek naar alleen 
IDH1/2 is niet afdoende voor het accuraat inschatten van de prognose.

2 Het wordt aanbevolen om ook te testen op de combinatie van trisomie van chromosoom 7 en verlies van 
10q, TERT-promotormutaties, en EGFR-amplificatie.

3 Bij een verdenking op een laaggradig glioom is een zo maximaal als veilig mogelijke resectie de 
eerstelijnsbehandeling.

4 Een grotere postoperatieve tumorrest is geassocieerd met een slechtere prognose, met name bij IDH-
gemuteerde astrocytomen.
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In een studie met 228 volwassen patiënten die een operatie 
hadden ondergaan voor een supratentorieel gelokaliseerd, 
laaggradig glioom (geclassificeerd volgens de WHO 
2016-criteria) werd de mogelijke associatie onderzocht tus-
sen de uitgebreidheid van de operatieve resectie en de prog-
nose. In een multivariabele analyse was het postoperatieve 
tumorvolume omgekeerd evenredig gecorreleerd met de 
overleving. Deze resultaten ondersteunen de huidige klini-
sche praktijk, waarin wordt gestreefd naar een zo maximaal 
als veilig mogelijke resectie als eerstelijnsbehandeling voor 
laaggradige gliomen. Het effect van postoperatieve tumor-
rest was met name sterk bij IDH-gemuteerde astrocytomen. 
Bij dit subtype had zelfs een zeer kleine postoperatieve tu-
morrest al een negatief effect op de overleving (zie Figuur 2 
op pagina 36). Wellicht dient een ‘2nd look’ operatie over-
wogen te worden bij patiënten met een IDH-gemuteerd as-
trocytoom en een postoperatieve tumorrest, indien dit veilig 
mogelijk is. Het nut hiervan zal echter onderzocht moeten 
worden in toekomstige studies. 

CONCLUSIE
Hoewel de WHO 2016-criteria volstaan met het testen op 
IDH1/2-mutaties en 1p19q-co-deletie, is aanvullende diag-
nostiek bij IDH-wildtype astrocytomen essentieel voor de 
juiste behandelbeslissing. Ook in het licht van de nieuwste 
WHO-classificatie blijft een zo maximaal als veilig mogelijke 
resectie de eerstelijnsbehandeling voor laaggradige gliomen.
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