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Startpagina – Richtlijn Gliomen 
 
Waar gaat deze richtlijn over? 
De richtlijn is van toepassing op alle volwassen patiënten met een glioom. De richtlijn gaat in 
op astrocytomen en oligodendrogliomen, ependymomen, gliomen op ruggenmergniveau en 5 
gliomen die vooral op de kinderleeftijd voorkomen, zoals het pilocytair astrocytoom, worden 
buiten beschouwing gelaten. 
De richtlijn gliomen geeft aanbevelingen over diagnostiek, behandeling, nazorg en 
organisatie van zorg bij patiënten met een (mogelijk) glioom. De richtlijn beoogt hiermee de 
kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren, het klinisch handelen meer te baseren op 10 
wetenschappelijk bewijs dan op ervaringen en meningen, de transparantie te vergroten en 
de diversiteit van handelen door professionals te verminderen. 
 
Voor wie is deze richtlijn bedoeld? 
De richtlijn is bestemd voor zorgverleners in de tweede (of derde) lijn die betrokken zijn bij 15 
de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een (verdenking op een) 
glioom. Deze zorg vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij neuroloog, neurochirurg, 
radioloog, patholoog, radiotherapeut, internist-oncoloog, verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten, klinisch neuropsychologen, huisartsen, IKNL-consulenten palliatieve zorg en het 
palliatief consult team betrokken kunnen zijn.  20 
 
Voor patiënten 
Het grootste deel van de kwaadaardige tumoren die in de hersenen ontstaan zijn tumoren 
van het steunweefsel. De cellen (de glia-cellen) die het steunweefsel vormen, steunen, 
voeden, beschermen en isoleren de zenuwcellen. Een tumoren van het glia-weefsel heten 25 
gliomen, deze zijn meestal kwaadaardig. Deze richtlijn heeft betrekking op patiënten met 
gliomen, die in de tweede of derde lijn behandeld worden. De richtlijn zich op diagnostiek, 
behandeling en nazorg. Patiënteninformatie over gliomen is te vinden op de website van 
Thuisarts via: [in ontwikkeling] 

 30 
Status van de richtlijn 
In de laatste herziening (2023) zijn de volgende modules herzien/ontwikkeld: 

• Epidemiologie 

• Typering/gradering diffuse gliomen 

• Beeldvorming ter nadere differentiatie 35 
• Indicatie geriatrisch assessment 

• Behandeling van ouderen/kwetsbaren 

• Beeldvorming ten behoeve van behandeling 
De werkgroep heeft ook bekeken of de overige modules konden worden aangepast aan de 
laatste WHO-classificatie. Dit is niet haalbaar gebleken omdat de onderliggende literatuur 40 
berust op eerdere WHO-classificaties. 
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Verantwoording 
 
Leeswijzer 
De verantwoording zal op de Richtlijnendatabase (Richtlijnendatabase.nl) bij elk van de 
herziene modules worden geplaatst. 5 
[De verantwoording wordt op de Richtlijnendatabase bij elke module opgenomen. 
Aangezien deze richtlijn gedeeltelijk een herziening betreft, zal het gedeelte ‘Autorisatie en 
geldigheid’ per module verschillen. Voor de leesbaarheid is gekozen om dit onderdeel per 
module uit te schrijven. Het overige gedeelte van de verantwoording is gelijk voor alle 
herziende of nieuwe modules, en wordt slechts éénmaal bijgevoegd. De verantwoording van 10 
de herbevestigde module blijft, op het gedeelte ‘Autorisatie en geldigheid’ na, op de 
Richtlijnendatabase ongewijzigd. 
 
Autorisatie en geldigheid 
Autorisatiedatum:    Volgt 15 
Eerstvolgende beoordeling actualiteit: 3 jaar 
Geautoriseerd/goedgekeurd door:  Volgt. Zal worden gevraagd aan:  

NVN 
NIV-NVMO 
V&VN 20 
NVvR 
NVRO 
NVvN 
NVvPathologie 
Hersenletsel.nl 25 

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorige versie: Er zijn vier modules herzien: 
- Epidemiologie 
- Typering en gradering diffuse gliomen 
- Beeldvorming ter nadere differentiatie 
- Behandeling van ouderen/kwetsbaren 30 
Er zijn twee nieuwe modules ontwikkeld: 
- Indicatie geriatrisch assessment  
- Beelvorming ten behoeve van behandeling 

  Eén module heeft een redactionele update 
gekregen 35 
- Chemotherapie nieuw gediagnosticeerd 
glioblastoom 

Regiehouder(s): NVN 
 
Algemene gegevens 40 
De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule werd ondersteund door het 
Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten 
(www.demedischspecialist.nl/kennisinstituut) en werd gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden 
Medisch Specialisten (SKMS). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud 
van de richtlijnmodule. 45 
 
Samenstelling werkgroep 
Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodule is in 2021 een multidisciplinaire werkgroep 
ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de 
Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met gliomen. 50 
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Belangenverklaringen 
De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is 
gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of zij in de laatste drie jaar 
directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel bedrijf, persoonlijke financiële 
belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen (persoonlijke relaties, 5 
reputatiemanagement) hebben gehad. Gedurende de ontwikkeling of herziening van een 
module worden wijzigingen in belangen aan de voorzitter doorgegeven. De 
belangenverklaring wordt opnieuw bevestigd tijdens de commentaarfase.  
Een overzicht van de belangen van werkgroepleden en het oordeel over het omgaan met 
eventuele belangen vindt u in onderstaande tabel. De ondertekende belangenverklaringen 10 
zijn op te vragen bij het secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten. 
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Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde belangen  Ondernomen 
actie 

Anten 
(voorzitter) 

Neuroloog, Maastricht 
UMC+ 

Geen Geen Geen 

Bromberg Neuroloog / neuro-
oncoloog Erasmus MC, 
Rotterdam 

Bestuur stichting hersentumor.nl, onbetaald Geen Geen 

Olijslagers AIOS neurologie, 
CWZ Nijmegen 

Geen Geen Geen 

Huijs AIOS neurologie, 
Zuyderland Medisch 
Centrum 

Onderzoeker sarcopenie en invloed hiervan op prognose 
bij patiënten met glioblastoma multiforme (geen PI), 
onbetaald.  
 

Geen Geen 

Vos, de Internist-oncoloog, 
UMC Utrecht 

Lid palliatie consultatieteam UMC Utrecht, onbetaald 

Lid voorzitter commissie Kwaliteit van Zorg NVMO 

(onbetaald) 

Lid bestuur LWNO, onbetaald 

Lid Raad van Advies DRCP, onbetaald 

Lid commissie geneesmiddelen DRCP, onbetaald 

Lid dagelijks bestuur DBTR, onbetaald 

ESMO faculty member brain tumors, onbetaald 

EANO member commission education, onbetaald 

EORTC member commission quality assurance brain 

tumor group, onbetaald 

Geen Geen 

Vosman 
(tot juni 2022) 

Verpleegkundig 
Specialist AGZ (neuro-
oncologie), UMC 
Utrecht 

Geen Geen Geen 

Smits Radioloog, Erasmus MC 
afdeling radiologie & 
nucleaire geneeskunde 

Voorzitter sectie neuroradiologie van de NVvR, 

onbetaald (tot 2021). 

Lid bestuur NVvR, portefeuille Wetenschap en 

internationale betrekkingen, onbetaald. 

 

Voorzitter Imaging Committee van de Brain Tumour 

Extern gefinancierde onderzoeksprojecten: 

- PERISCOPE: the clinical value of perfusion MRI in 

primary and secondary brain tumour surveillance, 

gefinancierd door Leading the Change 

- GLASS-NL: glioma longitudinal analysis in the 

Netherlands, gefinancierd door KWF 

Geen 
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Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde belangen  Ondernomen 
actie 

Group van de EORTC, onbetaald. 

Voorzitter van de Publications Committee van de 

European Society of Radiology (tot 2022), onbetaald. 

Voorzitter van de Research Committee van de European 

Society of Radiology, onbetaald. 

Lid bestuur (past chair) Imaging Group van de EORTC, 

onbetaald. 

Lid bestuur (past president) van de European Society for 

Magnetic Resonance in Medicine and Biology, ESMRMB, 

onbetaald (tot 2021). 

Lid beoordelingscommisssie KWF, onbetaald. 

- Vascular signature mapping of brain tumour genotypes, 

gefinancierd door NWO- TTW 

- Making the invisible visible: in vivo mapping of 

molecular biomarkers in adult diffuse glioma with CEST 

MRI, gefinancierd door de Brain Tumour Charity,UK. 

- Cancer Diagnostics 3.0: big data science of in & ex vivo 

imaging, gefinancierd door Medical Delta 

- New methodology for developing biomarkers of 

radiation-induced toxicity in brain tumour patients, 

gefinancierd door HollandPTC-Varian 

- Deep Medical Imaging, gefinancierd door Convergence. 

- The Sound of Flow, gefinancierd door NWO Hestia. 

Consultancy 

Bracco, betaald aan instituut 

Advies over een scorelijst waarmee de raters de kwaliteit 

van de scan, zichtbaarheid van de laesie etc moesten 

kwantificeren.  

Producten van Bracco zijn geen onderdeel van deze 

richtlijnherziening. 

Sprekershonorarium 

AuntMinnie, betaald aan instituut 

Witt Hamer, de Neurochirurg, 
Amsterdam UMC, 
locatie VUmc 

Bestuurder stichting Hersentumor.nl, onbetaald 
Consultant DEKRA certification, betaald 
Bestuurder QuantiVision Institute, onbetaald 
Bestuurder LWNO, onbetaald 
Bestuurder NVvN, onbetaald 

Geen Geen 

Vries, de Projectmanager 
VanMeijel 

Lid van het dagelijks bestuur van de Hersentumoren 
Contactgroep van hersenletsel.nl  
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Werkgroeplid  Functie Nevenfuncties Gemelde belangen  Ondernomen 
actie 

Automatisering 

Bers, van ex-Patient Geen Geen Geen 

Verhoeff Associate professor 
radiotherapy UMC 
Utrecht 

Geen Geen Geen 

Teunissen Arts-onderzoeker 
afdeling radiologie en 
nucleaire geneeskunde, 
Erasmus MC Rotterdam 
 

Geen Leading the change - Waarde van perfusie MRI bij 
hersentumoren - Geen projectleider 

Geen 

Kros 
(klankbordgroep) 

Hoogleraar / medisch 
specialist 
neuropathologie, 
Erasmus MC, 
Rotterdam 

Onbetaalde lidmaatschappen: 
* WHO editie tumors in the CNS 
* Lid / patholoog EORTC BTG 
* Lecturer Euro CNS courses brain tumors en basic 
neuropathology 
* Gasthoogleraar Nagoya (JP), Singapore NIN, Hospital 
Surabaya dept Pathology 

Geen Geen 

Molag Adviseur, 
Kennisinstituut, Utrecht 

Geen Geen Geen 

Buddeke Senior adviseur, 
Kennisinstituut, Utrecht 

Geen Geen Geen 

Vogelaar Junior adviseur, 
Kennisinstituut, Utrecht 

Geen Geen Geen 
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Inbreng patiëntenperspectief 
Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afgevaardigden van de 
patiëntenvereniging Hersenletsel.nl te betrekken in de werkgroep.  De verkregen input is 
meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en 
bij het opstellen van de overwegingen (zie kop “Waarden en voorkeuren van patiënten”). De 5 
conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan Hersenletsel.nl en de eventueel 
aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt. 
 
Kwalitatieve raming van mogelijke financiële gevolgen in het kader van de Wkkgz 
Bij de richtlijn is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een 10 
kwalitatieve raming uitgevoerd of de aanbevelingen mogelijk leiden tot substantiële 
financiële gevolgen. Bij het uitvoeren van deze beoordeling zijn richtlijnmodules op 
verschillende domeinen getoetst (zie het stroomschema op de Richtlijnendatabase).  
 
Uit de kwalitatieve raming blijkt dat er waarschijnlijk geen substantiële financiële gevolgen 15 
zijn, zie onderstaande tabel. 
Module Uitkomst raming Toelichting 

Module 1  
Indicatie geriatrisch 
assessment 

Geen financiële gevolgen Uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) niet breed 
toepasbaar zijn (<5.000 patiënten) en zal daarom naar 
verwachting geen substantiële financiële gevolgen 
hebben voor de collectieve uitgaven. 

Module 2  
Behandeling  
ouderen/kwetsbaren 

Geen financiële gevolgen Uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) niet breed 
toepasbaar zijn (<5.000 patiënten) en zal daarom naar 
verwachting geen substantiële financiële gevolgen 
hebben voor de collectieve uitgaven.   

Module 3 
Beeldvorming ter 
nadere differentiatie 

Geen financiële gevolgen Uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) niet breed 
toepasbaar zijn (<5.000 patiënten) en zal daarom naar 
verwachting geen substantiële financiële gevolgen 
hebben voor de collectieve uitgaven.   

Module 4 
Beeldvorming ten 
behoeve van 
behandeling 

Geen financiële gevolgen Uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) niet breed 
toepasbaar zijn (<5.000 patiënten) en zal daarom naar 
verwachting geen substantiële financiële gevolgen 
hebben voor de collectieve uitgaven. 

 
Werkwijze 
AGREE 
Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch 20 
Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit 
rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & 
Evaluation II; Brouwers, 2010).  
 
Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen 25 
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerde de werkgroep de knelpunten in de zorg voor 
patiënten met een glioom. Het verzoek om knelpunten aan te leveren is voorgelegd 
aanVerenso, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundingen & Verzorgenden 
Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging voor 30 
Neurologie, de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (via Vereniging voor Neurologie), 
Nederlandse vereniging voor Radiologie en de Nederlandse Vereniging van Klinische 
geriatrie via enquête. Een verslag hiervan is opgenomen onder aanverwante producten. Op 
basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-
uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.  35 
 
 

https://richtlijnendatabase.nl/werkwijze/wkkgz.html


 

12 
Conceptmodules Gliomen 
Commentaarfase februari 2023 

 

Uitkomstmaten 
Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de 
werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste 
als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten 
gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij 5 
de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), 
belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste 
voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.  
 
Methode literatuursamenvatting 10 
Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur is te 
vinden onder ‘Zoeken en selecteren’ onder Onderbouwing. Indien mogelijk werd de data uit 
verschillende studies gepoold in een random-effects model. Review Manager 5.4 werd 
gebruikt voor de statistische analyses. De beoordeling van de kracht van het 
wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht. 15 
 
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs  
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode. 
GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ 
(zie http://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: 20 
het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een 
systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per 
uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of 
bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: 
dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding). 25 
GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, 
redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er 
bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de 
literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 
2017).  30 
 

GRADE Definitie 

Hoog  er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het 
geschatte effect van behandeling ligt; 

 het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant 
verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de 
literatuuranalyse worden toegevoegd. 

Redelijk  er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het 
geschatte effect van behandeling ligt; 

 het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er 
resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse 
worden toegevoegd. 

Laag  er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het 
geschatte effect van behandeling ligt; 

 er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er 
resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse 
worden toegevoegd. 

Zeer 
laag 

 er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het 
geschatte effect van behandeling ligt; 

 de literatuurconclusie is zeer onzeker. 

http://www.gradeworkinggroup.org/
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Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen 
volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke 
rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot 
een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen 5 
moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen 
voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal 
klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference, MCID). Met name in 
situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag 
zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de 10 
interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 
2017). 
 
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling) 
Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs 15 
ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit 
bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten 
(middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn 
systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje ‘Overwegingen’ en kunnen 
(mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd 20 
format gebaseerd op het evidence-to-decision framework van de internationale GRADE 
Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello 2016b). Dit evidence-to-decision 
framework is een integraal onderdeel van de GRADE methodiek. 
 
Formuleren van aanbevelingen 25 
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van 
de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het 
wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de 
overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-30 
methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse 
een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke 
aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling 
wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep 
heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling 35 
zijn gekomen.  
In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of 
conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van 
zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), 
gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte 40 
van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en 
beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke 
aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd 
van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt. 
 45 
Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers  

 

 Sterke aanbeveling Zwakke (conditionele) aanbeveling 

Voor 
patiënten 

De meeste patiënten zouden de 
aanbevolen interventie of aanpak 
kiezen en slechts een klein aantal 

Een aanzienlijk deel van de patiënten 
zouden de aanbevolen interventie of 
aanpak kiezen, maar veel patiënten 
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niet. ook niet.   

Voor 
behandelaars 

De meeste patiënten zouden de 
aanbevolen interventie of aanpak 
moeten ontvangen.  

Er zijn meerdere geschikte 
interventies of aanpakken. De patiënt 
moet worden ondersteund bij de 
keuze voor de interventie of aanpak 
die het beste aansluit bij zijn of haar 
waarden en voorkeuren.  

Voor 
beleidsmakers 

De aanbevolen interventie of 
aanpak kan worden gezien als 
standaardbeleid. 

Beleidsbepaling vereist uitvoerige 
discussie met betrokkenheid van veel 
stakeholders. Er is een grotere kans 
op lokale beleidsverschillen.   

 
Organisatie van zorg 
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht 
geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het 
verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en 5 
infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze 
specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, 
overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in 
de module Organisatie van zorg. 
 10 
Commentaar- en autorisatiefase 
De conceptrichtlijnmodule werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en 
(patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en 
besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de 
conceptrichtlijnmodule aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De 15 
definitieve richtlijnmodule werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en 
(patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel 
geaccordeerd. 
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Module Epidemiologie  
 
Gliomen zijn een relatief zeldzame vorm van kanker. Jaarlijks krijgen ongeveer 1300 
volwassen patiënten de diagnose diffuus glioom (grafiek 1), waarvan 1000 bevestigd door 
weefselonderzoek. De incidentie is al jaren stabiel en ligt gestandaardiseerd voor de 5 
Europese bevolking rond 6 per 100.000 inwoners voor tumoren bevestigd door 
weefselonderzoek, en rond 8 per 100.000 als klinisch verdachte gevallen worden 
meegerekend. Deze laatste groep betreft patiënten die niet zijn geopereerd, bijvoorbeeld 
vanwege hun slechte conditie. 
 10 
Diffuse gliomen komen vaker voor bij mannen (Ostrom, 2022). Hoewel verschillende 
risicofactoren zijn onderzocht, heeft alleen therapeutische, ioniserende straling een 
duidelijke etiologische invloed. Vooral degenen die als kind radiotherapie ondergingen, 
bijvoorbeeld vanwege leukemie, hebben een hogere kans op het ontwikkelen van een 
glioom (Ohgaki, 2005). 15 
 
Gliomen worden geclassificeerd volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zie tabel 
1. 

 

Tabel 1. WHO-classificatie van diffuse gliomen 20 

 
 
Van de door weefselonderzoek bevestigde diffuse gliomen betreft het merendeel (75%) een 
glioblastoom (grafiek 2). 
 25 
Gliomen groeien vaak uitgebreid in het omliggende hersenweefsel, wat adequate 
behandeling bemoeilijkt. Metastasering naar andere delen van het lichaam komt vrijwel niet 
voor. Afhankelijk van het tumortype en de tumorgraad krijgen vrijwel alle patiënten te 
maken met recidiefgroei na een eerste behandeling. 
 30 
De overleving van patiënten met een glioom is sterke afhankelijk van de WHO-graad: in de 
periode 2012–2021 was de 1-jaarsoverleving van patiënten met een door weefselonderzoek 
bevestigd WHO graad 1 glioom 90%, van degenen met een WHO graad 2 glioom 69%, en van 
degenen met een WHO graad 4 glioom 42% (grafiek 3). De 5-jaarsoverleving van deze 
patiënten bedroeg respectievelijk 70%, 38% en 5%. 35 
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Grafiek 1. Aantal nieuwe gevallen van diffuse gliomen per incidentiejaar in de periode 2012–2021, absoluut 

(staaf) alsmede gestandaardiseerd voor de leeftijdsopbouw van de Europese bevolking (ESR; lijn) 

 
 5 
Grafiek 2. Subtypes diffuse gliomen door weefseldiagnostiek bevestigd in de periode 2012–2021 
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Grafiek 3. De 1-, 3-, 5-jaarsoverleving per jaar van diagnose voor diffuse gliomen (WHO graad 2, 3 en 4). 

 

 

 5 
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Module Typering/gradering diffuse gliomen 
 
Leeswijzer 
Onderstaande module betreft een update van de module uit 2019. In 2021 is er een nieuwe, 
vijfde, WHO-classificatie van centraal zenuwstelsel tumoren verschenen. Deze nieuwe 5 
classificatie is in onderstaande module verwerkt. De teksten die zijn behouden zijn grijs, de 
teksten die zijn aangepast zijn zwart. 
 
Uitgangsvraag 
Op welke wijze dient typering/gradering van diffuse gliomen plaats te vinden? 10 
 
Inleiding 
In de richtlijn gliomen voor 2015 werd de diagnostiek van gliomen nog uitsluitend bepaald 
door microscopie, eventueel met immunohistochemie. In 2018 werd de richtlijn gereviseerd 
aan de hand van de criteria zoals neergelegd door de WHO in de gereviseerde vierde editie 15 
die in 2016 verscheen (Louis, 2016). In de laatste jaren is de moleculaire karakterisering 
verder toegenomen en verbeterd. In 2021 is er een nieuwe, vijfde, WHO-classificatie van 
centraal zenuwstelsel tumoren verschenen. Deze nieuwe classificatie is meegenomen in de 
herziening van de richtlijn in ‘22/’23. 
 20 
Search and select 
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is geen systematische literatuuranalyse 
verricht maar is de meest recente WHO-classificatie gebruikt. Naast deze editie verschenen 
publicaties van auteurs van de WHO-editie onder de titel cIMPACT-NOW (Consortium to 
Inform Molecular and Practical Approaches to CNS Tumor Taxonomy – Not Official WHO) 25 
waarin additionele, bijgewerkte aanbevelingen worden gedaan. Ook deze publicaties zijn 
meegenomen in deze modules. 
 
Overwegingen – van bewijs naar aanbeveling 
In de in 2016 uitgebrachte, gereviseerde WHO-uitgave ‘WHO Classification of Tumors of The 30 
Central Nervous System’ is een belangrijke verandering aangebracht in de definitie van de 
verschillende tumoren (Louis, 2016). Waar in voorgaande edities de definities van de 
representanten van de diffuus infiltrerende gliomen steeds gebaseerd waren op 
morfologische aspecten, zijn deze sinds de editie van 2016 bepaald door discriminerende 
genetische mutaties die constant voorkomen en prognostische waarde vertegenwoordigen. 35 
Dit betreft mutaties van het isocitraat-dehydrogenase-gen (IDH-mutant) en het 
gecombineerde verlies van de chromosoomarmen 1p en 19q (1p/19q-codeletie). IDH-
mutatie (IDHmut) is een prognostisch gunstig teken bij astrocytaire tumoren en is 
diagnostisch voor de zogeheten IDHmut-astrocytomen (Wick, 2009; Eckel-Passow, 2015; 
Louis, 2016). Codeletie van 1p/19q tezamen met een IDH-mutatie is diagnostisch voor een 40 
oligodendroglioom (Cairncross, 2013; van den Bent, 2015; Louis, 2016). Ook voor zeldzaam 
voorkomende tumoren is de genetische handtekening definiërend geworden. Subsets van 
tumoren zoals het bij kinderen voorkomend ‘diffuse midline glioma’ met een H3F3AK27M-
mutatie gelden als een aparte diagnose.1 Het voorkomen van de H3K27M-mutatie zonder de 
klinische context van een tumor op een midlinelocatie is echter onvoldoende om de 45 
diagnose te stellen (Louis, 2016; Meyronet, 2017; Louis, 2018). 
 
1Het gaat om mutaties positie K27 van de histon-coderende genen H3F3A, HIT1H3B of 
HIST1H3C. De mutatie H3F3A (kortweg H3.3 K27M) komt echter het meest voor en is als 
zodanig opgenomen in de WHO). 50 



 

20 
Conceptmodules Gliomen 
Commentaarfase februari 2023 

 

 
Ook voor de gliomen uit de ‘circumscripte’ groep (pilocytair astrocytoom, ganglioglioom) 
hebben moleculaire karakteristieken een belangrijke klinische betekenis verworven. Het 
pilocytair astrocytoom wordt genetisch gekenmerkt door mutaties in de genen geassocieerd 
met mitogen-activated proteïne kinase (MAPK), in het bijzonder het BRAF-gen. Afgezien van 5 
relevantie voor tumorclassificatie zijn bepaalde mutaties ook geassocieerd met de 
tumormaligniteitsgraad. Zo zijn mutaties in astrocytaire IDH-wildtype (wt) tumoren van 
TERT, PTEN of EGFR indicatief voor de diagnose glioblastoom.  
 
In 2021 werd een herziene editie van de WHO-classificatie uitgebracht, waarin nieuwe 10 
inzichten in tumornomenclatuur en gradering worden geïntroduceerd, en er een nog grotere 
rol voor moleculaire diagnostiek is weggelegd. Het is belangrijk zich te realiseren dat de 
diagnostiek op basis van de thans in de classificatie opgenomen mutaties op DNA-niveau een 
‘moving target’ is. Het is goed mogelijk dat toekomstige classificaties niet alleen andere 
mutaties zullen includeren, maar ook zullen worden uitgebreid met karakteristieke 15 
expressiepatronen op RNA- en eiwitniveau en vooral op basis van verschillen in 
methyleringsprofiel.  
 
De transitie van de voorgaande WHO-edities naar de edities uit 2016 en 2021 waarin 
genetische definities worden gehanteerd, is gecompliceerd. De problemen die zich kunnen 20 
voordoen zijn: 
De aansluiting van de oude op de nieuwe terminologie; in het verleden op morfologie / 
immunohistochemie gebaseerde diagnoses kunnen op basis van huidig moleculaire 
diagnostiek veranderen. Zo is de diagnose oligoastrocytoom in essentie verdwenen. 
In de herziene editie van de WHO-classificatie van hersentumoren wordt de term ‘NOS’ (not 25 
otherwise specified) en ‘NEC’ (not elsewhere classified) toegepast. Indien moleculair 
onderzoek niet is verricht (om welke reden dan ook) of indien het technisch niet mogelijk 
was, zou ‘niet anders omschreven’ (NOS) moeten worden toegevoegd aan de diagnose, 
bijvoorbeeld: astrocytoom, WHO graad 2, NOS. Indien moleculair onderzoek wel is verricht 
en valide resultaten opleverde, maar er geen diagnose binnen de WHO classificatie aan kan 30 
worden gehangen, zou ‘niet elders te classificeren’ (NEC) moeten worden toegevoegd aan 
de diagnose, bijvoorbeeld histologisch een oligodendroglioom, maar zonder IDH-mutatie: 
oligodendroglioom, WHO graad 2 (of 3), NEC (Louis, 2018) 
 

35 
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Diagnostische groepen 
In onderstaande figuur worden de verschillende groepen diffuse gliomen weer gegeven 
(Figuur 1). (kopie uit Weller, 2021) 
 5 

 
 

 
 
 10 
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Gradering van gliomen 
In de WHO-classificatie wordt bij de gliomen allereerst onderscheid gemaakt tussen diffuse 
en circumscripte gliomen. Circumscripte gliomen betreffen bijvoorbeeld pilocytaire 
astrocytomen met een essentieel andere genetische opmaak (geen IDH-mutaties, wel vaak 5 
andere mutaties zoals BRAF-KIAA), pleomorf xanthoastrocytoma (PXA) en subependymale 
reuscel astrocytoma (SEGA). Deze richtlijn betreft alleen de diffuse astrocytaire en 
oligodendrogliale tumoren; de circumscripte blijven gezien de zeer lage prevalentie buiten 
beschouwing. De verschillende diagnostische categorieën zijn weergegeven in tabel 1. 
 10 
De diffuse gliomen worden allereerst onderverdeeld in gliomen met en zonder IDH-mutatie; 
de IDH-gemuteerde tumoren worden vervolgens onderverdeeld in astrocytomen of 
oligodendrogliomen op basis van 1p/19q-status. Oligodendrogliale tumoren zijn per definitie 
IDH-gemuteerd, dit geldt in de nieuwe classificatie ook voor astrocytomen. IDH-mut 
astrocytomen worden verder onderverdeeld in verschillende tumorgraderingen op basis van 15 
CDKN2A/B status. IDH-wildtype gliomen worden glioblastoom genoemd. Patiënten met een 
graad 4, IDH-mutant astrocytoom hebben een significant betere overleving dan patiënten 
met een IDH-wildtype glioblastoom. (Shirahata 2018). 
 
Tabel 1 Hoofdgroepen gliomen, conform WHO classificatie 2021 20 

Diagnose Moleculaire karakteristieken 

Oligodendroglioom WHO graad 2 IDH mutant, 1p/19q codeletie 

Oligodendroglioom WHO graad 3 IDH mutant, 1p/19q codeletie 

Astrocytoom, IDHmut, WHO graad 2 IDH mutant, CDKN2A/B wildtype, frequent ATRX en/of TP53 mutatie 

Astrocytoom, IDHmut, WHO graad 3 IDH mutant, CDKN2A/B wildtype, frequent ATRX en/of TP53 mutatie 

Astrocytoom, IDHmut, WHO graad 4 IDH mutant, CDKN2A/B homozygote deletie, frequent ATRX en/of TP53 mutatie 

Glioblastoom, IDHwt IDH wildtype, soms TERT mutatie, EGFR amplificatie, +7/-10 

Diffuus ‘midline’ glioom IDH wildtype, H3K27 mutatie 

Diffuus hemisferisch glioom H3 G34-mutant 

Not otherwise specified (NOS) Geen nadere informatie voorhanden 

Not elsewhere classified (NEC) Resultaten niet conclusief 

 
Astrocytoom, IDHmut, WHO graad 2, 3 en 4 
In de vorige classificatie (2016) werden er twee soorten diffuse astrocytomen gedefinieerd: 
astrocytomen IDHmut en astrocytomen IDHwt. In de huidige classificatie is er voor gekozen 
om alle IDH-mutante diffuse astrocytomen onder dezelfde noemer te scharen (astrocytoom, 25 
IDH mutant) en binnen deze groep te graderen als WHO graad 2, 3 of 4. De term 
glioblastoom is daarmee voor IDH-mutant astrocytomen in onbruik geraakt en alleen nog 
gereserveerd voor IDH wildtype WHO graad 4 astrocytomen.  
 
IDHmut astrocytomen bestaan uit cellen die de voor astrocyten typische cytoplasmatische 30 
uitlopers of een meer afgeronde cytoplasmatische contour hebben (gemistocytair fenotype). 
De celkern is daarbij vaak vergroot en kan een abnormale vorm hebben. Zodra de 
polymorfie en pleomorfie van de cellen sterker zijn en de astrocytaire kenmerken van 
astrocyten minder duidelijk zijn, veelal in combinatie met een hogere celrijkdom en tevens 
het frequent voorkomen van mitosen, is de diagnose astrocytoom graad 3 morfologisch van 35 
toepassing. Met name de morfologische afgrenzing tussen astrocytoom WHO-graad 2 en 
astrocytoom WHO-graad 3 is subjectief.  
 
Moleculaire veranderingen 
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De meeste diffuse astrocytomen hebben naast de kenmerkende IDH-mutaties ook mutaties 
in TP53 en ATRX. In de context van een astrocytaire tumor met zowel IDH-mutatie als verlies 
van ATRX-expressie en/of sterke p53-positiviteit kan de diagnose diffuus astrocytoom, IDH-
mutant ook gesteld worden zonder testen van 1p/19q (Louis, 2018). Een homozygote deletie 
van CDKN2A/B is een belangrijke diagnostische en prognostische marker in IDH-mutant 5 
astrocytomen. Omdat gebleken is dat een homozygote CDKN2A/B deletie een zeer slechte 
prognose met zich meebrengt, rechtvaardigt de aanwezigheid van deze mutatie een WHO 
graad 4 toekenning (astrocytoom, IDH-mutant, WHO graad 4), onafhankelijk van de 
histologische gradering. (Brat, 2020) Indien dit type tumor geen mutatie in CDKN2A/B heeft, 
maar histologisch wel microvasculaire proliferaties en/of necrose laat zien, is het nog steeds 10 
een graad 4 tumor, maar is de prognose beter dan wanneer er wel een homozygote 
CDKN2A/B deletie aanwezig is. (Shirahata, 2018) 
 
Oligodendroglioom 
Het oligodendroglioom wordt gedefinieerd als een glioom met zowel een IDH-mutatie als 15 
het verlies van zowel de hele korte arm van chromosoom 1 en de gehele lange arm van 
chromosoom 19 (gecombineerd 1p/19q-verlies). De klassieke morfologie bestaat uit cellen 
met ronde kernen waar omheen cytoplasma, waarin geen intermediaire filamenten 
voorkomen, en dat door fixatie meestal verdwenen is. Hierdoor ontstaat een 
honingraatstructuur van het tumorweefsel. 20 
 
Oligodendrogliomen worden onderverdeeld in WHO-graad 2 en WHO-graad 3. Voor de 
morfologische diagnose oligodendroglioom graad 3 is het voorkomen van microvasculaire 
proliferatie nodig, al of niet vergezeld door gebieden met necrose. Morfologisch kunnen 
oligodendrogliomen graad 3 overlappen met glioblastomen, die per definitie tot de 25 
astrocytaire tumoren behoren, echter de moleculaire eigenschappen zijn leidend voor de 
diagnose. 
 
Moleculaire veranderingen 
Naast de diagnostische combinatie van IDH-mutatie en 1p/19q-codeletie zijn mutaties in de 30 
TERT-promotor doorgaans aanwezig. De oligodendrogliale morfologie kan gezien worden bij 
andere tumoren zoals clearcell ependymomen, neurocytomen, dysembryoplastische neuro-
epitheliale tumoren, sommige metastasen, maar deze tumoren missen de 1p/19q-codeletie. 
Anderzijds kan de oligodendrogliale genetische signatuur ook gevonden worden in tumoren 
met overwegend astrocytaire morfologie, bijvoorbeeld tumoren met veel gemistocytaire 35 
cellen, of in de randen van oligodendrogliomen, waar de morfologie van fibrillaire astrocyten 
kan overheersen. De moleculaire signatuur is echter leidend voor de diagnose en prognose. 
 
Glioblastomen, IDHwt, WHO graad 4 
Glioblastomen zijn diffuus infiltrerende astrocytomen van de hoogste maligniteitsgraad 40 
(WHO-graad 4), gekenmerkt door kernatypie, mitosen, microvasculaire proliferatie en 
necrose waarin in wisselende mate nog astrocytaire differentiatie wordt gezien.  
 
Moleculaire veranderingen 
Voor IDH-wildtype diffuse astrocytomen geldt dat de aanwezigheid van een TERT promotor 45 
mutatie, en/of een EGFR gen amplificatie, en/of +7/-10 een graad 4 toekenning 
rechtvaardigt.  Samenvattend kan de diagnose glioblastoom, IDH-wildtype, WHO graad 4 
worden gesteld in IDH-wildtype gliomen in aanwezigheid van necrose en/of microvasculaire 
proliferaties, en/of in aanwezigheid van één of meer van genoemde moleculaire afwijkingen. 
(Brat, 2018) 50 
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MGMT-promotormethylering 
Patiënten met een WHO graad 4 glioom (IDHmut astrocytoom of IDHwt glioblastoom) met 
een gemethyleerde MGMT-promotor hebben na behandeling met temozolomide mediaan 
een langere overleving dan patiënten zonder deze methylering (Hegi, 2005; Wick, 2012). 
Echter ook bij patiënten zonder (aangetoonde) methylering van de MGMT-promotor wordt 5 
de mediane overlevingsduur verlengd door behandeling met temozolomide, zij het veel 
minder uitgesproken (Perry, 2017). Derhalve heeft de methyleringsstatus van MGMT zowel 
een prognostische als predictieve waarde.  
Diagnostische procedure 
Histologische beoordeling (laesionaal, tumor of geen tumor, primair of metastatisch, diffuus 10 
of circumscript, astro- of oligodifferentiatie, WHO-graad) dient altijd plaats te vinden op zo 
representatief mogelijk materiaal. Het vaststellen van moleculaire kenmerken kan 
vervolgens op twee manieren gedaan worden. Middels een next generation sequencing 
(NGS-)panel gericht op gliomen kunnen vrijwel alle voor gliomen relevante moleculaire 
veranderingen worden opgespoord1. In geval van een histologisch niet diagnostisch biopt 15 
kan moleculaire analyse soms toch een glioom op het spoor komen (Synhaeve, 2018). Een 
alternatieve en minder kostbare manier om moleculaire veranderingen vast te stellen, is 
middels immuunhistochemie van gemuteerde of overmatig tot expressie komende eiwitten. 
Mutatie van IDH1, EGFRvIII, TP53 en H3K27A leidt tot expressie van een gemuteerd eiwit dat 
middels immuunhistochemie kan worden aangetoond. Ook ATRX-mutatie kan 20 
immuunhistochemisch worden aangetoond door verlies van ATRX-expressie en sluit een 
oligodendroglioom uit (Cancer Genome Atlas research Network, 2015). 
 
1 MGMT promotormethyleringsstatus wordt meestal in een aparte test bepaald. 
De immunohistochemische test voor de expressie van het MGMT-eiwit correleert niet goed 25 
met gevoeligheid voor alkylerende chemotherapie (Quillien, 2012). 
 
Conclusie 
De uiteindelijke diagnose is een geïntegreerde diagnose op basis van de morfologische en 
moleculaire kenmerken. De gelaagde diagnose bestaat uit de histologische diagnose 30 
(tumorcategorie en WHO-graad), gevolgd door (alle) resultaten uit het moleculair 
onderzoek. 
 
Aanbevelingen 

Typeren en graderen van gliomen dient te worden gedaan conform de meest recente WHO-
classificatie uit 2021 in combinatie met de cIMPACT NOW-updates.  
 
Bepaal de mutatiestatus van IDH bij alle gliomen. Bij patiënten onder de 60 jaar met 
negatieve immuunhistochemie dient dit gevolgd te worden door sequencing voor IDH1 en 2 
mutaties. 
 
Onderzoek bij alle gliomen met IDH-mutatie de aan- of afwezigheid van 1p/19q-codeleties. 
Dit dient onderzoek van de hele arm 1p en 19q te betreffen. Indien verlies van ATRX-
expressie of een ATRX-mutatie is aangetoond kan dit achterwege blijven.* 
 
Verricht uitgebreide moleculaire karakterisering bij twijfel over de diagnose en verdenking 
op een glioom. 
 
Onderzoek op de aanwezigheid van H3F3-K27-mutatie bij patiënten met een glioom in de 
midline, met name in de thalamus, hersenstam, cerebellum of ruggenmerg. 
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Bepaal tenminste de MGMT-methyleringsstatus bij oudere patiënten en/of patiënten met 
een slechte conditie met een glioblastoom (zie module Behandeling ouderen/kwetsbaren). 
 
* In de WHO-classificatie is de ATRX-mutatie of verlies van expressie geen criterium. Echter 
kan ATRX-mutatie wel van toepassing zijn in de praktijk zoals beschreven in de c-IMPACT-
NOW-update 2 (Louis, 2018). 
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voor 
implement
atie2 
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lijken voor 
acties3 

Overige 
opmerkin
gen 

1 1-3 jaar Geen Geen Geen Geen Afdelingen 
pathologie 

 

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het 
ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het 
land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende 20 
faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige 
taakherschikking, etc. 
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, 
publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen 25 
van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van 
het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost 
moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder 
verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het 30 
systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
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Module Indicatie geriatrisch assessment 
 
Uitgangsvraag 

Bij welke patiënten met een glioom en een indicatie voor behandeling is een geriatrisch 
assessment geïndiceerd? 5 
 
Inleiding 
Vanwege toenemende vergrijzing zal de incidentie van gliomen de komende decennia 
verder stijgen, met name in de hogere leeftijdsgroepen. Patiënten met een hogere leeftijd 
zijn vaak ondervertegenwoordigd in wetenschappelijke studies en een optimale 10 
behandelstrategie ontbreekt derhalve in deze groep. Kalenderleeftijd komt vaak niet 
overeen met de biologische leeftijd van patiënten, waarbij kwetsbaarheid een belangrijke 
parameter is. Naast verlengen van levensduur is met name behoud van kwaliteit van leven 
en autonomie belangrijk. In het algemeen leidt behandeling van het glioblastoom met 
radiotherapie en/of chemotherapie niet tot verbetering van de klinische toestand, wel 15 
mogelijk tot verlenging van de overleving. De klinische conditie en levenskwaliteit van de 
patiënt op het moment van aanvang van de behandeling bepalen daarom in sterke mate of 
en op welke manier de patiënt behandeld dient te worden. Het is onduidelijk of het zinvol is 
om een geriatrische evaluatie uit te voeren bij oudere patiënten die potentieel in 
aanmerking komen voor behandeling. Sommige instituten doen het wel, andere niet. Ook de 20 
aanpak en bij wie deze evaluatie wordt uitgevoerd verschilt. 
 
Search and select 
A systematic review of the literature was performed to answer the following question: Does 
a geriatric assessment in elderly (frail) patients with glioma lead to different outcomes? 25 
 
Patients: Elderly (frail) patients (over 60 years old) with glioma who are potentially eligible 
for treatment 
Intervention: Geriatric evaluation 
Control: No geriatric evaluation 30 
Outcomes: Treatment options, treatment related complications, complete treatment, 
survival, quality of life, patient satisfaction 
 
Relevant outcome measures 
The guideline development group considered quality of life and overall survival as a critical 35 
outcome measure for decision making; and treatment related complications, complete 
treatment, patient satisfaction, number of treatment options as an important outcome 
measure for decision making.  
 
Treatment options: eligible for systemic therapy, radiotherapy and/or resection. 40 
 
For the other outcomes, the working group did not define the outcome measures listed 
above but used the definitions used in the studies.  
 
Per outcome, the working group defined the following differences as a minimal clinically 45 
(patient) important differences: 
Overall survival: Benefit > 12 weeks or hazard ratio < 0.7 
Quality of life: The minimum important difference (MID) has been estimated to be a 
difference of 0.08 or more points for the EQ-5D utility index, seven or more points for the 
EQ-5D VAS (Pickard, 2007), or ≥10 points on the Karnofsky Performance Score (KPS). 50 
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Cognitive functioning: MMSE ≥3 points, EORTC cognitive functioning subscale ≥10 points. 
Adverse events: lethal < 5% (absolute difference), acute or severe < 25%. 
Treatment options/treatment completement: RR ≤0.8 or ≥1.25 
 
Search and select (Methods) 5 
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with 
relevant search terms until December 2nd 2021. The detailed search strategy is depicted 
under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 52 hits. Studies were 
selected based on the following criteria: 

- Systematic reviews (searched in at least two databases, and detailed search strategy, 10 
risk of bias assessment and results of individual studies available), randomized 
controlled trials, or observational comparative studies; 

- Full-text English language publication; 
- Studies including ≥ 20 (ten in each study arm) patients; and 
- Studies according to the PICO 15 

 
Five studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the 
full text, all studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab 
Methods), and no studies were included. 
 20 
Results 
No studies were included in the analysis of the literature.  
 
Level of evidence of the literature 
No studies were included in the analysis of the literature.  25 
 
Conclusions  
All outcomes 

No GRADE 

 
No evidence was found regarding the effect of geriatric assessment on any 
outcome when compared with no geriatric assessment in elderly (frail) 
patients with glioma who are potentially eligible for treatment. 
  

 
 30 
Overwegingen – van bewijs naar aanbeveling 
Het doel van deze uitgangsvraag was om te achterhalen of het uitvoeren van een geriatrisch 
assessment bij oudere (kwetsbare) patiënten tot betere uitkomsten leidt, dan wanneer een 
geriatrisch assessment niet is uitgevoerd. Hiervoor is geen literatuur gevonden. Daarom 
kunnen er op basis van systematisch gevonden literatuur geen conclusies getrokken worden, 35 
en worden de aanbevelingen onderbouwd in de overwegingen.  
 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Het IDH wildtype glioblastoom, WHO graad 4, is de meest voorkomende primaire 
hersentumor bij volwassenen, zeker bij ouderen. Hogere leeftijd is zowel een negatieve 40 
prognostische factor als ook een risicofactor voor het optreden van bijwerkingen/toxiciteit 
van behandeling. Dit kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van leven. De groep 
oudere patiënten is meer heterogeen dan de jongere patiëntengroep, waarbij rekening 
gehouden moet worden met comorbiditeit, fysiek en cognitief functioneren en mate van 
zelfredzaamheid. Derhalve zijn de biologische leeftijd en fitheid belangrijker gebleken dan 45 
kalenderleeftijd. (Balducci, 2005; Colloca, 2020) Indien de fitheid van de oudere patiënt niet 
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correct wordt ingeschat, bestaat het risico van onder- of overbehandeling, met als gevolg 
afname van kwaliteit van leven. 
 
In diverse studies wordt gerefereerd aan Balducci (Balducci, 2005), die oudere oncologische 
patiënten indeelt in 3 categorieën: de zogenoemde Balducci 1 zijn de fitte ouderen die 5 
volledig zelfredzaam zijn zonder comorbiditeit. Deze groep kan meestal dezelfde 
behandeling ondergaan als jongere patiënten. De tweede categorie (Balducci 2) is de 
‘kwetsbare oudere’, met 1-2 comorbiditeiten en/of beperkingen in ADL. Bij deze groep 
patiënten zal de (standaard)behandeling moeten worden aangepast. De derde groep 
(Balducci 3) of ‘‘unfit elderly’’, betreft patiënten die 3 of meer comorbiditeiten hebben, ADL 10 
afhankelijk zijn, of een progressief geriatrisch syndroom hebben. Bij deze groep lijkt de 
beperkte potentiële overlevingswinst van behandeling niet op te wegen tegen de belasting 
van de behandeling.  
 
Momenteel wordt fitheid – naast anamnese van patiënt en naaste(n) – vastgesteld met 15 
behulp van de Karnofsky Performance Scale (KPS), European Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) classificatie van de WHO en Mini-Mental State Examination 
(MMSE). Dit zijn echter breed screenende instrumenten die niet specifiek ontwikkeld zijn 
voor de neuro-oncologische patiënt.  
 20 
Bij neuro-oncologische patiënten is het belangrijk de beoordeling van de cognitie mee te 
nemen in het vaststellen van eventuele behandelopties. Cognitieve stoornissen hebben 
namelijk invloed op de therapietrouw en de toxiciteit gerelateerd aan behandeling en 
daardoor op het vroegtijdig staken van behandeling (Colloca, 2020). Cognitieve stoornissen 
kunnen derhalve als negatief prognostische factor worden beschouwd. Cognitieve 25 
stoornissen kunnen ook van invloed zijn op de wilsbekwaamheid van een patiënt (kan de 
patiënt zelf een adequate beslissing nemen ten aanzien van wel/geen behandeling en 
begrijpt hij/zij de consequenties van zijn/haar keuze).  
 
Een extra hulpmiddel om fitheid en kwetsbaarheid te beoordelen is een geriatrisch 30 
assessment. Het belangrijkste doel van een uitgebreide geriatrische beoordeling 
(‘Comprehensive Geriatric Assesment’, CGA) is namelijk het voorkomen of vertragen van 
functionele achteruitgang. In de Nederlandse richtlijn ‘Comprehensive Geriatric Assessment 
2021’ wordt aanbevolen om een risico-inschatting te maken op het risico op negatieve 
uitkomsten als er behandeling wordt overwogen met een hoog risico op complicaties en/of 35 
functionele achteruitgang, er potentieel beperkte opbrengst te verwachten is of wanneer er 
twijfel is over de belastbaarheid van de patiënt. Het CGA is een arbeidsintensief 
meetinstrument. Er wordt gesteld dat een beoordeling uit tenminste de volgende 
onderdelen dient te bestaan: anamnese en hetero-anamnese ten aanzien van mate van 
zelfredzaamheid, voedingsstatus, vallen en mobiliteit, sociale omstandigheden, 40 
steunsysteem, cognitieve dan wel stemmingsstoornissen en eerder doorgemaakt delier. 
Naast voorgenoemde aspecten moet er aandacht zijn voor de wensen en verwachtingen van 
de patiënt zelf. Het doel van de beoordeling wordt omschreven als: het formuleren van een 
conclusie met betrekking tot geriatrische kwetsbaarheid en de invloed daarvan op 
beleid/behandeltraject. 45 
 
Gezien de uitgebreidheid van bovenstaande acht de werkgroep het derhalve niet wenselijk 
een CGA bij iedere oudere patiënt in te zetten. Het is daarom belangrijk om middels een 
screeningsinstrument te beoordelen welke patiënten hierbij gebaat zijn. Er wordt 
momenteel gebruik gemaakt van de VMS-vragen (veiligheidsmanagementsysteem) of de G8 50 
(‘Geriatric 8’) vragenlijst. Deze laatste vragenlijst is het meest gebruikte 



 

30 
Conceptmodules Gliomen 
Commentaarfase februari 2023 

 

screeningsinstrument binnen de geriatrische oncologie. De G8 vragenlijst is speciaal 
ontwikkeld voor de oudere kankerpatiënt en heeft een sensitiviteit van > 80% in 6 studies en 
een specificiteit van > 60% in 4 studies (Bruijnen, 2020). De vragenlijst bestaat uit 8 vragen: 
afname van voedingsinname, gewichtsverlies, mobiliteit, neuropsychologische problemen, 
BMI, polyfarmacie, inschatting eigen gezondheidstoestand en leeftijd (Bruijnen, 2020). De 5 
totale score bedraagt 17 en de score is afwijkend indien deze ≤ 14 is. De afname duurt 
ongeveer 2 minuten. Een beperking van de vragenlijst is de beperkte aandacht voor 
cognitieve problemen, welke – zoals hierboven reeds vermeld – een belangrijk aspect zijn 
voor de prognose van de neuro-oncologische patiënt. Er wordt derhalve geadviseerd om 
additioneel een MMSE af te nemen (richtlijn CGA). 10 
 
Hamaker (2018) verrichtte een systematische review naar het effect van een geriatrisch 
evaluatie op de oncologische en niet-oncologische behandeling van ouderen (> 70 jaar) met 
kanker en is dus niet specifiek gericht op onze populatie. Daarbij werden 36 publicaties uit 
35 studies geïncludeerd. Bij mediaan 28% (spreiding 8 tot 45%) van de oudere patiënten met 15 
kanker werd op basis van de gegevens van de geriatrische evaluatie het oncologische 
behandelplan aangepast. Daarnaast werd in mediaan 72% van de patiënten (spreiding 26 tot 
100%) één of meer niet-oncologische interventies ingezet gericht op het verbeteren van de 
uitgangspositie van de patiënt. Het uiteindelijke effect op de behandeluitkomsten was 
wisselend, waarbij vaker de ingestelde behandeling kon worden gegeven (positief effect in 20 
75% van de studies) en er minder behandelings-gerelateerde complicaties of toxiciteit 
optraden (positief effect in 55% van de studies). 
 
Hoewel er geen vergelijkende studies zijn gevonden over de meerwaarde van geriatrische 
assessments bij oudere patiënten met een glioblastoom zijn er in de afgelopen jaren wel 25 
diverse studies gedaan naar de inzetbaarheid en het effect van screeningslijsten en 
assessments bij deze patiënten. Dit vanuit een behoefte aan verbetering van de wijze 
waarop voor oudere patiënten de behandelkeuze wordt gemaakt. Het geriatrische 
assessment (CGA) is in deze studies het meest onderzochte/gebruikte en (waarschijnlijk) het 
meest aanbevolen instrument. Ook in neuro-oncologische centra waar geriatrische 30 
beoordeling wordt ingezet bij glioblastoom patiënten bij wie er twijfel is over de optimale 
behandeling blijkt dat een geriatrisch assessment kan bijdragen om tot een weloverwogen 
behandelkeuze te komen. 
 

Waarden en voorkeuren van patiënten (en evt. hun verzorgers) 35 
Patiënten met een behandelwens hebben vaak tot doel om tijd van leven te verlengen met 
behoud van kwaliteit van leven, zodat ze de dingen kunnen blijven doen die voor hen 
belangrijk zijn. Hiervoor is een zo passend mogelijke behandelkeuze van belang. Een extra 
consult bij een geriater (assessment) kost tijd en energie voor patiënt en naasten, maar kan 
wel helpend zijn in het behalen van het doel. Daarnaast kan dit consult aandachtspunten 40 
naar voren halen die bij de neurologische beoordeling onderbelicht zijn gebleven. Om te 
beoordelen of een patiënt gebaat kan zijn bij een dergelijke beoordeling kan gebruik 
gemaakt worden van een screeningsinstrument zoals de G8. Bij een vitale oudere patiënt 
zonder risicofactoren voor functionele achteruitgang heeft een uitgebreide geriatrische 
beoordeling geen meerwaarde, dit zal ook gelden voor een terminale patiënt.   45 
 
Kosten (middelenbeslag)  
Het inzetten van uitgebreide geriatrische assessments is arbeidsintensief en kost tijd. 
Hamaker et al (2018) hebben in hun systematische review laten zien dat een geriatrisch 
assessment wel inzichten ten aanzien van optimale behandelmogelijkheden kan opleveren, 50 
echter is er hierbij niet gekeken naar kosteneffectiviteit. De werkgroep acht het mogelijk dat 
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door het voorkomen van overbehandeling extra consulten en ziekenhuisopnames beperkt 
worden. 
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
Het inzetten van arbeidsintensieve uitgebreide geriatrische assessments vraagt om 5 
voldoende capaciteit bij de afdeling geriatrie (geriater of verpleegkundig specialist) en het is 
de vraag of dat dit haalbaar is gezien de sterke vergrijzing en de daarmee toenemende 
incidentie van gliomen. Het is derhalve van groot belang de juiste groep patiënten te 
selecteren waarbij deze interventie meerwaarde zal hebben. Gezien de bevindingen uit de 
systematische review van Hamaker et al (2018) zal het bij vermoedelijk een kwart van de 10 
patiënten een verandering in behandelplan teweegbrengen en zit de grootste winst in het 
verbeteren van de uitgangspositie van de patiënt door niet-oncologische interventies. 
 
Aanbevelingen 

Verzamel zoveel mogelijk informatie die relevant is om de winst en risico’s van de 
verschillende behandelmogelijkheden op korte en lange termijn zo goed mogelijk in te 
schatten evenals de levensverwachting en kwaliteit van leven met en zonder behandeling. 
Betrek hierbij eventueel de huisarts. Inventariseer aanvullend samen met de patiënt en/of 
naaste(n) de levensvisie, beleving en persoonlijke behandeldoelen van de patiënt.  
 
Overweeg een geriater of verpleegkundig specialist geriatrie te betrekken indien er sprake is 
van één of meerdere van onderstaande factoren: 
- aanwijzingen voor kwetsbaarheid, aan de hand van een screeningsinstrument 
(bijvoorbeeld de ‘geriatric 8’), 
- uitgebreide comorbiditeit met het risico op behandelcomplicaties (bijv. meer toxiciteit), 
- polyfarmacie met risico van interacties met bijvoorbeeld chemotherapie, 
- KPS tussen 60 en 70,  
- twijfel bij behandelteam en/of patiënt/naasten over meest geschikte behandeling,  
- twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënt. 
 
Maak de definitieve behandelkeuze in samenspraak met patiënt en diens naaste(n).  

 15 
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Aanbev
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Tijdspad 
voor 
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ntatie:  
< 1 jaar, 
1 tot 3 
jaar of  
> 3 jaar 
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voor 
implement
atie 
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aangegeven 
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tatie1 

Te ondernemen 
acties voor 
implementatie2 
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voor acties3 
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ngen 

) zullen de 
kosten 
overall 
vermoedelij
k niet 
toenemen. 
Hoewel 
kosteneffect
iviteit 
onderzoek 
ontbreekt. 

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het 
ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het 
land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende 
faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige 
taakherschikking, etc. 5 
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, 
publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen 
van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van 10 
het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost 
moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder 
verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het 
systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
 15 
 

Table of excluded studies 
Author and year Reason for exclusion 

Lorimer 2020 All patients received geriatric assessment (no comparison group, wrong design) 

Lütgendorf-Caucig 
2020 

No systematic review (wrong study design) 

Cloney 2016 All patients received geriatric assessment (no comparison group, wrong design) 

Deluche 2019 All patients received geriatric assessment (no comparison group, wrong design) 

Lombardi 2019 All patients received geriatric assessment (no comparison group, wrong design) 
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Module Behandeling ouderen/kwetsbaren 
 
Uitgangsvraag 
Met welke aandachtspunten dient rekening gehouden te worden specifiek in de 
behandeling van ouderen/kwetsbare patiënten met een glioblastoom? 5 
 
Inleiding 
In de huidige situatie zijn er nog onvoldoende handvatten over welke overwegingen leiden 
tot de keuze van het behandelbeleid bij de oudere (> 65 jaar oud) kwetsbare patiënt met 
een nieuw gediagnosticeerd glioblastoom, welke in voldoende conditie verkeert om 10 
potentieel in aanmerking te komen voor een behandeling. In verband met de vergrijzing van 
de bevolking zal deze vraag in de klinische praktijk steeds vaker aan de orde zijn. De 
werkgroep heeft een advies geformuleerd over de overwegingen die een rol kunnen spelen 
bij de keuze voor oncologische behandeling (bijvoorbeeld neurochirurgie, radiotherapie, 
chemoradiotherapie, systemische therapie (inclusief chemotherapie)) dan wel best 15 
supportive care in deze populatie.  
Verdiepende informatie over de specifieke therapieën kunt u vinden in de betreffende 
modules, dat wil zeggen de informatie over resectie, chemotherapie en radiotherapie wordt 
beschreven in de modules behandeling hooggradig glioom, respectievelijk over 
neurochirurgie, radiotherapie en chemotherapie/ systeemtherapie. 20 
 
Search and select 
The character of the clinical question was broad in order to meet the whole spectrum of 
potential treatment paths a clinician considers when treating elderly (frail) patients. 
However, a more focused search question was defined. 25 
A systematic review of the literature was performed to answer the following question: What 
are the favorable and unfavorable effects of oncologic treatment (i.e. neurosurgery, 
radiotherapy, systemic therapy (including chemotherapy) compared to no treatment in 
elderly (frail) patients with new diagnosed glioblastoma, who qualify for treatment? 
 30 
Patients: Elderly (frail) patients (over 65 years old) with pathology confirmed glioblastoma 
who are potentially eligible for treatment 
Intervention: Oncological treatment (including neurosurgery (resection/debulking), 
radiotherapy, chemotherapy, chemoradiation, or systemic therapy) 
Control: No treatment after pathology confirmation (best supportive care) 35 
Outcomes: Objective Response, survival (progression-free, or overall), quality of life, 
cognitive functioning, adverse events. 
 
Relevant outcome measures 
The guideline development group considered survival, quality of life and adverse events as a 40 
critical outcome measure for decision making; and objective response and cognitive 
functioning as an important outcome measure for decision making.  
 
A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the 
definitions used in the studies.  45 
 
Per outcome, the working group defined the following differences as a minimal clinically 
(patient) important differences: 
Survival (progression-free, or overall): hazard ratio < 0.7 
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Quality of life: The minimum important difference (MID) has been estimated to be a 
difference of 0.08 or more points for the EQ-5D utility index, seven or more points for the 
EQ-5D VAS (Pickard, 2007), or ≥10 points on the Karnofsky Performance Score (KPS). 
Cognitive functioning: EORTC cognitive functioning subscale ≥10 points. 
Adverse events: lethal < 5% (absolute difference), acute or severe < 25%. 5 
 
Search and select (Methods) 
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with 
relevant search terms until December 13nd 2021. The detailed search strategy is depicted 
under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 109 hits. Studies were 10 
selected based on the following criteria: 

- Systematic reviews (searched in at least two databases, and detailed search strategy, 
risk of bias assessment and results of individual studies available), randomized 
controlled trials; 

- Full-text English language publication; 15 
- Studies including ≥ 20 (ten in each study arm) patients; and 
- Studies according to the PICO 

 
Nineteen studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading 
full texts, one systematic review with network meta-analysis was included (Hanna, 2020).  20 
 
Results 
One study was included in the analysis of the literature. Important study characteristics and 
results are summarized in tables (see Table 1). The assessment of the risk of bias is 
summarized in the risk of bias tables. 25 
 
Summary of the literature 
Description of studies 
The selection by Hanna (2020) was performed in April 2019. Twelve studies were included in 
the review. Studies either included only elderly (65+ years) or performed separate analyses 30 
on an elderly subgroup of patients. Participants had newly diagnosed glioblastoma, receiving 
interventions including best supportive care, hypofractionated radiotherapy, standard 
radiotherapy, temozolomide, chemoradiotherapy, bevacizumab with chemotherapy, and 
bevacizumab with radiotherapy. A network meta-analysis was performed for overall 
survival, using six studies. Other outcomes (progression free survival, health related quality 35 
of life and cognition) were reported for the comparison between radiotherapy (50 Gy) and 
supportive care, by Keime-Guibert (2007). 
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Table 1. Study characteristics 

Study ID Intervention 
(n) 

RT EQD2 
ab2/ab10 

Control (n) Age Baseline KPS 

Wirsching, 
2018 

RT 40.0 Gy 
(25) 

48Gy/43Gy BEV_RT 
40.0 Gy (50) 

Median 70 (range 65-87) 90-100: 41 (55%) 
70-80: 27 (36%) 
≥60: 7 (9%) 

Saran, 2016 CRT (33) 60Gy/60Gy BEV_CRT 
(39) 

NR for subgroup NR for subgroup 

Keime-
Guibert, 
2007 

RT 50 Gy with 
supportive 
care (39) 

51Gy/53Gy Supportive 
care only 
(42) 

RT 50: median 73 (range 
70-85) 
Supp care: median 75 
(range 70-84) 

70: 43 (53%) 
80: 29 (36%) 
90: 7 (9%) 
100: 2 (2%) 

Malmstrom, 
2012 

TMZ (42) 60Gy/60Gy RT 60.0 Gy 
(41) 

Approx. median age: 70 
(range 60-88)  

NR for subgroups 

46Gy/38Gy RT 34 Gy 
(40) 

Perry, 2017 RT 40.05 Gy 
(281) 

48Gy/43Gy CRT (281) Approx. median age: 73 
(range 65 to 90) 

NR 

Roa, 2004 RT 60.0 Gy 
(47) 

60Gy/60Gy  
 
48Gy/43Gy 

RT 40.0 Gy 
(48) 

RT 60: mean age 72.4 (SD: 
5.4) 
RT 40: mean age 71.0 (SD: 
5.5) 

median 70 (IQR: 
60-80) 

Wick, 2012 RT 60.0 Gy 
(178) 

60Gy/60Gy TMZ (195) RT 60: median 72 (range 
66-84) 
TMZ: median 71 (range 
66-82) 

Median 80 (range 
60-100) 

Abbreviations: ab2: alpha/beta ratio for central nervous system tissue; ab10: alpha/beta ratio for tumor; 
BEV_(C)RT, bevacizumab (chemo)radiotherapy; CRT, Chemoradiotherapy; EQD2, equivalent dose in 2Gy based on 
the Linear Quadratic Model; KPS, Karnofsky Performance Score; NR, Not Reported; RT, Radiotherapy; TMZ, 
temozolomide IQR:  

 
 
Results 5 
1. Survival (critical) 

1.1 Progression free survival - radiotherapy 50 Gy versus supportive care 
The outcome progression free survival was analyzed by Keime-Guibert (2007).  
Median time to progression was 14.9 weeks (95% CI 10.9 to 22.1) in participants 
receiving radiotherapy with supportive care, and 5.4 weeks (95% CI 4.4 to 7.6) in 10 
participants receiving supportive care only. The corresponding hazard ratio for 
disease progression was 0.28 (95% CI 0.17 to 0.46). This difference was clinically 
relevant, favoring the group receiving radiotherapy with supportive care. 

 
1.2 Overall survival – network meta-analysis 15 
The outcome overall survival was analyzed in a network using a total of seven RCTs 
(Wirsching, 2018; Saran, 2016, Keime-Guibert, 2007; Malmstrom, 2012; Perry, 2017; 
Roa, 2004; and Wick, 2012). Network estimates for hazard ratios for overall survival 
are shown in table 2. The network is shown in figure 1.  

20 
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Table 2. Network estimates for overall survival, reference supportive care only  

Intervention (n) Relative effect network meta-analysis, HR (95% CI) 

Supportive care only (81) 1.0 

RT 60.0 Gy (713) 0.47 (0.29 to 0.76) 

BEV_RT (75) 0.48 (0.23 to 1.00) 

RT 40.0 Gy (930) 0.44 (0.25 to 0.77) 

TMZ (538) 0.42 (0.25 to 0.71) 

CRT (635) 0.30 (0.17 to 0.53) 

BEV_CRT (73) 0.25 (0.11 to 0.54) 

Abbreviations: BEV_(C)RT, bevacizumab (chemo)radiotherapy; CRT, Chemoradiotherapy; RT, 
Radiotherapy; TMZ, temozolomide 

 
 

Figure 1. Network plot for overall survival 

 5 
 

2. Quality of life (critical) - radiotherapy 50 Gy versus supportive care 
Health related quality of life was measured by Keime-Guibert (2007) at 30, 60, 90 and 135 
days, using the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of life 
Questionnaire (EORTC QLQ-C30) summary score (0-100), with higher scores indicating higher 10 
quality of life.  
 

Quality of life (30 days) 
At 30 days, mean quality of life in the group receiving radiotherapy with supportive 
care (n= 31) was 57.6 (SD 3.5). Mean quality of life in the group receiving supportive 15 
care (n= 28) was 61.8 (SD 4.7). This resulted in a mean difference of -4.2 (95% CI -
6.33 to -2.07). This difference was not clinically relevant. 
 
Quality of life (60 days) 
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At 60 days, mean quality of life in the group receiving radiotherapy with supportive 
care (n= 23) was 56.6 (SD 3.9). Mean quality of life in the group receiving supportive 
care (n= 22) was 60.3 (SD 5). This resulted in a mean difference of -4.7 (95% CI -7.33 
to -2.07). This difference was not clinically relevant. 
 5 
Quality of life (90 days) 
At 90 days, mean quality of life in the group receiving radiotherapy with supportive 
care (n= 22) was 49.1 (SD 4). Mean quality of life in the group receiving supportive 
care (n= 17) was 56.7 (SD 6.3). This resulted in a mean difference of -7.6 (95% CI -
11.03 to -4.17). This difference was not clinically relevant. 10 
 
Quality of life (135 days) 
At 135 days, mean quality of life in the group receiving radiotherapy with supportive 
care (n= 16) was 58.4 (SD 4.5). Mean quality of life in the group receiving supportive 
care (n= 10) was 48.1 (SD 6.7). This resulted in a mean difference of 10.7 (95% CI 15 
6.01 to 15.39). This difference was clinically relevant. 

 
3. Adverse events (critical) 
None of the RCTs assessed the effect of oncological treatment compared with no treatment 
(best supportive care) in patients with newly diagnosed glioblastoma on adverse events.  20 
  
4. Objective response (important) 
None of the RCTs assessed the effect of oncological treatment compared with no treatment 
(best supportive care) in patients with newly diagnosed glioblastoma on objective response.  
 25 
5. Cognitive functioning (important) - radiotherapy 50 Gy versus supportive care 
Cognition was measured by Keime-Guibert (2007) at 30, 60, 90 and 135 days, using the 
cognitive functioning scale of the EORTC QLQ-C30 (0-100), with higher score indicating 
higher level of functioning.   

 30 
Cognitive functioning (30 days) 
At 30 days, the mean score for cognitive functioning in the group receiving 
radiotherapy with supportive care (n= 31) was 59.6 (SD 4.9). The mean score in the 
group receiving supportive care (n= 28) was 60 (SD 6.1). This resulted in a mean 
difference of -0.4 (95% CI -3.24 to 2.44). This difference was not clinically relevant. 35 
 
Cognitive functioning (60 days) 
At 60 days, the mean score for cognitive functioning in the group receiving 
radiotherapy with supportive care (n= 23) was 57.4 (SD 6.7). The mean score in the 
group receiving supportive care (n= 22) was 63 (SD 5.6). This resulted in a mean 40 
difference of -5.6 (95% CI -9.2 to -2). This difference was not clinically relevant. 
 
Cognitive functioning (90 days) 
At 90 days, the mean score for cognitive functioning in the group receiving 
radiotherapy with supportive care (n= 22) was 42.8 (SD 7.1). The mean score in the 45 
group receiving supportive care (n= 17) was 63.8 (SD 6.2). This resulted in a mean 
difference of -21 (95% CI -25.18 to -16.82). This difference was clinically relevant. 
 
Cognitive functioning (135 days) 
At 135 days, the mean score for cognitive functioning in the group receiving 50 
radiotherapy with supportive care (n= 16) was 43.8 (SD 6.7). The mean score in the 



 

39 
Conceptmodules Gliomen 
Commentaarfase februari 2023 

 

group receiving supportive care (n= 10) was 56.8 (SD 7.8). This resulted in a mean 
difference of -13 (95% CI -18.84 to -7.16). This difference was clinically relevant. 

 
 
Level of evidence of the literature 5 
1. Survival (critical) 

1.1 Progression free survival 
The level of evidence regarding the outcome measure progression free survival 
started as high because it was based on an RCT and was downgraded by two levels 
to low because of 19/39 participants in the supportive care only group underwent 10 
partial- or complete resection of the tumor (-1, bias due to indirectness) and a low 
number of included patients (n= 81) (-1, imprecision). Because survival is an 
objective outcome and allocation was centrally performed, the level of evidence was 
not downgraded for risk of bias.  

 15 
1.2 Overall survival 
RT40 & TMZ: The level of evidence regarding the outcome overall survival started as 
high because it was based on RCT’s and was downgraded by three levels to very low 
because the confidence interval crosses both boundaries of clinical important 
difference (-3 imprecision). 20 
RT60: The level of evidence regarding the outcome overall survival was downgraded 
by three levels to very low because the confidence interval crosses a boundary of 
clinical important difference (-1 imprecision), heterogeneity (-1, inconsistency) and 
19/39 participants in the supportive care only group underwent partial- or complete 
resection of the tumor (-1, indirectness). 25 
CRT, RT40+BEV-CRT, BEV-CRT: The level of evidence regarding the outcome overall 
survival was downgraded by three levels to very low because of study limitations (-1, 
risk of bias) and the confidence interval crosses both boundaries of clinical important 
difference (-2, imprecision). 

 30 
2. Quality of life (critical)  
The level of evidence regarding the outcome measure quality of life started as high because 
it was based on an RCT and was downgraded by three levels to very low because of lack of 
blinding and high attrition rates (-2, risk of bias); and 19/39 participants in the supportive 
care only group underwent partial- or complete resection of the tumor (-1, bias due to 35 
indirectness). 
 
3. Adverse events (critical); 4. Objective response (important) 
The level of evidence regarding the outcome measures adverse events and objective 
response was not graded because of lack of data. 40 
 
5. Cognitive functioning 
The level of evidence regarding the outcome measure cognitive functioning started as high 
because it was based on an RCT and was downgraded by three levels to very low because of 
lack of blinding and high attrition rates (-2, risk of bias); and 19/39 participants in the 45 
supportive care only group underwent partial- or complete resection of the tumor (-1, bias 
due to indirectness). 
 
 

50 
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Conclusions  
1.1 Progression free survival (critical) 

Low  
GRADE 

The evidence suggests radiotherapy increases progression free survival when 
compared with no treatment (supportive care) in elderly people with newly 
diagnosed glioblastoma. 
 
Source: Hanna, 2020  

 
1.2 Overall survival (critical) 

Very low  
GRADE 

The evidence is very uncertain about the effect of RT40, RT60, CRT, 
RT40+BEV-CRT, BEV-CRT, or TMZ on overall survival compared with no 
treatment (supportive care) in elderly people with newly diagnosed 
glioblastoma. 
 
Sources: Hanna, 2020 

 5 
2. Quality of life, any length of follow-up (critical) 

Very low  
GRADE 

The evidence is very uncertain about the effect of radiotherapy on quality of 
life, compared with no treatment (supportive care) in elderly people with 
newly diagnosed glioblastoma. 

 
Sources: Hanna, 2020 

 
3. Adverse events (critical); 4. Objective response (important) 

No GRADE 

No information was found regarding the effect of oncological treatment on 
adverse events or objective response when compared with no treatment 
(best supportive care) in patients with newly diagnosed glioblastoma.  
 
Source: - 

 

5. Cognitive functioning, any length of follow-up (important) 10 

Very low  
GRADE 

The evidence is very uncertain about the effect of radiotherapy on cognitive 
functioning compared with no treatment (supportive care) in elderly people 
with newly diagnosed glioblastoma. 

 
Sources: Hanna, 2020 

 
Comparison with neurosurgery 

No GRADE 

No information was found regarding the effect of neurosurgery on any 
outcome when compared with no treatment (best supportive care) in elderly 
patients with newly diagnosed glioblastoma.  
 
Source: - 

 
Overwegingen – van bewijs naar aanbeveling 
Het doel van deze uitgangsvraag was om te achterhalen wat de waarde van oncologische 15 
behandeling is bij oudere patiënten met een nieuw gediagnosticeerd glioblastoom is. Er is 
één Cochrane systematische review met netwerk meta-analyse gevonden die oncologische 
behandeling vergeleek met ondersteunende (palliatieve) zorg (Hanna, 2020). Naast enkele 
methodologische beperkingen waren de studiepopulaties relatief klein. Bewijskracht voor de 
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kritieke uitkomstmaten (progressievrije overleving, totaaloverleving en kwaliteit van leven) 
was laag tot zeer laag. Dit betekent dat andere studies kunnen leiden tot nieuwe inzichten. 
Er kunnen op basis van de literatuur alleen geen sterke aanbevelingen geformuleerd worden 
over de toegevoegde waarde van oncologische behandeling voor oudere patiënten met 
nieuw gediagnosticeerde glioblastoom.  5 
 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Op basis van de studies door Mirimanoff (2006) en Stupp (2009) concludeert de werkgroep 
dat de prognose voor patiënten met een glioblastoom slechter is bij aanwezigheid van de 
volgende prognostisch ongunstige variabelen: leeftijd > 60 jaar, Karnofsky performance 10 
status (KPS) < 70, MMSE < 27/30, niet hebben ondergaan van een resectie en afwezigheid 
van MGMT promotor hypermethylatie. Met aanwezigheid van deze ongunstige variabelen  
wordt de prognose slechter en neemt de winst van aanvullende behandelingen af 
(Mirimanoff, 2006; Stupp, 2009).  
 15 
In de beschreven meta-analyse van Hanna (2020) wordt een winst op overall survival (OS) 
beschreven bij het toedienen van chemoradiatie bij ouderen van 70 jaar. Subgroepanalyse 
naar leeftijdsgroepen of MGMT status was helaas niet mogelijk wegens onvoldoende 
beschikbare geaccumuleerde data (Hanna, 2020). In de studies waar wel MGMT data 
beschikbaar was, ziet de werkgroep een overlevingsvoordeel (Minniti, 2012; Perry, 2017). In 20 
de studie van Perry (2017) werden 562 patiënten gerandomiseerd tussen chemoradatie of 
radiotherapie, 281 per behandelarm. De mediane totale overleving was langer met 
chemoradiatie dan met radiotherapie alleen (9,3 maanden vs. 7,6 maanden; hazard ratio 
(HR) voor overlijden, 0,67; 95% betrouwbaarheidsinterval (CI), 0,56 tot 0,80; P<0,001), 
evenals de mediane progressievrije overleving (5,3 maanden versus 3,9 maanden; hazard 25 
ratio voor ziekteprogressie of overlijden, 0,50; 95% BI, 0,41 tot 0,60; P<0.001). Bij 165 
patiënten met MGMT gemethyleerde glioblastoom was de mediane totale overleving 13,5 
maanden met chemoradiatie en 7,7 maanden met alleen radiotherapie (hazard ratio voor 
overlijden, 0,53; 95% BI: 0,38 tot 0,73; p-waarde <0,001). Kwaliteit van leven bleef 
onveranderd tussen beide groepen. 30 
 
In de Nordic-studie werden 342 patiënten van 60 jaar of ouder gerandomiseerd voor 
behandeling met een kort schema radiotherapie (10 x 3,4 Gy), temozolomide chemotherapie 
(tot 6 kuren, 200 mg/d op dag 1-5/28) of een standaardschema radiotherapie (30 x 2 Gy) 
(Malmstrom, 2012). De overleving was langer voor patiënten die met temozolomide werden 35 
behandeld, dan met een lang schema radiotherapie (8,5 vs. 6 mnd; hazard ratio [HR] 0·70; 
95%BI: 0,52 tot 0,93, p=0,01). Bij patiënten boven de 70 jaar leidde bovendien een kort 
schema radiotherapie tot een langere overleving dan een lang schema radiotherapie. Van de 
patiënten die werden behandeld met temozolomide hadden degenen met een 
gemethyleerde MGMT- promotor een langere overleving dan die met een niet-40 
gemethyleerde MGMT-promotor (9,7 maanden (95% BI:  8,0 tot 11,4) versus 6,8 maanden 
(5,9 tot 7,7); HR 0,56 (95%BI: 0,34 tot 0,93), p-waarde=0,02) (Malmstrom, 2012). In de NOA 
08-studie werden 373 patiënten van 65 jaar of ouder gerandomiseerd tussen standaard 
radiotherapie (30 x 2 Gy) en dose-dense temozolomide (100 mg/m2/d op dag1-7 en 15-
21/28) (Wick, 2012). Er was geen verschil in mediane overleving tussen de twee groepen, 45 
getest volgens non-inferiority principe: 8,6 mnd. (95% BI: 7,3 to 10,2) in de TMZ-groep 
versus 9,6 mnd. (95%BI: 8,2 tot 10,8) in de radiotherapiegroep (HR 1,09; 95% BI: 0,84 tot 
1,42, p-non-inferiority= 0,033). Zowel de NOA-08 als de Nordic studie zijn opgenomen in de 
meta-analyse door Hanna (2020), echter niet individueel uitgelicht. Hoewel deze twee 
studies een verschillende dosering temozolomide gebruikten, acht de werkgroep het niet 50 
waarschijnlijk dat dit de resultaten heeft beïnvloed: een gerandomiseerde fase III-studie 
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toonde geen verschil in effectiviteit aan tussen adjuvant dose-dense temozolomide en 
adjuvante standaard dosering bij patiënten met een glioblastoom (Gilbert, 2013). 
Hypogefractioneerde schema’s zijn niet inferieur aan standaard bestralingsschema’s volgens 
deze review (de Melo, 2020). De verminderde belasting in tijd en verminderd risico op 
bijwerkingen zijn argumenten ten voordele van hypofractionering. 5 
 
In een meta-analyse van studies naar radiotherapie en temozolomide bij oudere 
glioblastoompatiënten blijkt dat bij patiënten met gemethyleerde MGMT-promotor in hun 
tumor temozolomide effectiever was dan radiotherapie voor verbetering van de overleving 
(temozolomide versus. radiotherapie: HR 0,66; 95%BI: 0,47 tot 0,93) terwijl het 10 
tegenovergestelde gold voor patiënten met niet-gemethyleerde tumoren (HR 1,32; 95%BI 
1,00 tot 1,76) (Yin, 2014). 
 
Mits goede selectie op basis van patiënt- en tumorkarakteristieken acht de werkgroep dat 
therapievoordelen (overleving en kwaliteit van leven) kunnen worden behaald zoals 15 
beschreven in meta-analyse (Nassiri, 2020).  

 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en evt. hun verzorgers) 
In de beslissing omtrent het te voeren beleid bij de oudere (>65 jaar), kwetsbare patiënt met 
een nieuw gediagnosticeerd glioblastoom, zal te allen tijde de waarden en voorkeuren van 20 
de patiënt worden meegenomen. Een belangrijk doel van een interventie is overlevingswinst 
met een acceptabele kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven zal voor de individuele patiënt 
verschillende waarden omvatten. Interventie kan er echter ook voor zorgen dat de kwaliteit 
van leven achteruit gaat, bij de patiënt met een slechte initiële uitgangssituatie, op basis van 
bijvoorbeeld de klinische conditie. Ook kan de keuze voor een interventie zorgen voor 25 
frequente ziekenhuisbezoeken en dus extra belasting voor de patiënt opleveren. Dezen en 
andere voor- en nadelen van een bepaalde interventie zullen door de behandelaar met de 
patiënt besproken moeten worden waardoor er een weloverwogen afweging gemaakt kan 
worden of de belasting en impact van een interventie voldoende meerwaarde voor hen 
heeft, afgewogen tegen de te verwachten overlevingswinst en kwaliteit van leven (gedeelde 30 
besluitvorming). 
 
Kosten (middelenbeslag)  
Door patiënten beter te selecteren op behandelingen die haalbaar zijn op grond van 
objectieve parameters kunnen best mogelijk behandeling leiden tot minder zorgbelasting 35 
(minder bezoeken aan het ziekenhuis, minder bijwerkingen, kortere behandeltijd). Volgens 
de Dutch Brain Tumor Registry (DBTR) hebben 35% van de glioblastoompatiënten ouder dan 
70 jaar in de periode 2014 – 2017geen nabehandeling na operatie gehad. 25% had enkel 
radiotherapie, 10% enkel temozolomide monotherapie en 30% een vorm van gecombineerd 
schema.. In dit rapport wordt geen gewag gemaakt over de overleving of levenskwaliteit per 40 
behandeltype in deze categorie patiënten. Het is dus realistisch aan te nemen dat 65% 
oudere patiënten na de diagnose een vorm van nabehandeling krijgt. Aangezien MGMT 
bepaling al standaard in het diagnose pakket zit voor deze leeftijdscategorie, kan in het 
multidisciplinair overleg beter worden ingespeeld op het type patiënt en tumor met een op 
maat gemaakte behandeling, leidend tot minder afgebroken behandelingen door 45 
bijwerkingen of progressie. Uitgaande van 40% kans op aantreffen MGMT gemethyleeerde 
tumor, verwacht de werkgroep dat het aandeel nabehandelde patiënten met 
chemotherapie alleen zal stijgen naar 15 – 26%. Als we uitgaan dat de helft van de 
resterende patiënten chemoradiatie krijgt en de andere helft radiotherapie, komen beide 
groepen rond 20 – 25% aandeel uit. Een kleinere groep zal de gecombineerde behandeling 50 
krijgen, waarbij met een gehypofractioneerd schema men minder vaak naar het ziekenhuis 
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zal hoeven komen en men meer patiënten met dezelfde middelen kan behandelen. Minder 
blootstelling aan zware behandelingschema’s leidt tot minder bijwerkingen en 
ziekenhuisopname. Kosten zullen volgens de werkgroep enigszins gereduceerd worden, 
maar omdat deze behandelvormen naast radiotherapie geen dure medicatie bevatten zal 
het qua besparing beperkt zijn. 5 
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
De randvoorwaarde is om leeftijd niet als een beperking te beschouwen, maar als een 
gegeven naast de overige prognostische factoren. Op basis van een volledig beeld gebaseerd 
op patiënt en tumorkarakteristieken kan een arts het gesprek met de patiënt starten waarin 10 
de mogelijkheden en uitdagingen liggen per behandeloptie in een proces van gedeelde 
besluitvoering. Gezien de soms beperkte winst in prognose is het van belang om altijd de 
optie symptoomgericht in plaats van tumorgericht handelen te bespreken. Bij twijfel kan de 
hulp van de huisarts voor context bepaling en van de geriater voor ondersteunende 
maatregelen tijdens behandelen ingeroepen worden. 15 
 
Aanbevelingen 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de interventies 
Over de leeftijd waarop een patiënt oud of ouder is, bestaat geen consensus en ook in 
studies worden verschillende leeftijden aangehouden. Doorgaans wordt in de internationale 20 
literatuur met ‘ouder' een leeftijd bedoeld vanaf 60 of 70 jaar. 
Aan oudere patiënten met goede Karnofsky performance status (KPS) ≥ 70, MMSE ≥ 27/30, 
status na resectie en in aanwezigheid van MGMT-promotor hypermethylatie kan volgens de 
werkgroep een chemoradiatie schema volgens de studie van Perry (2017) worden 
aangeboden. Het betreft hypogefractioneerde bestraling van 15 sessies tot 40 Gy met 25 
gelijktijdig temozolomide 75 mg/m2 gevolgd door zes postradiatiekuren temozolomide 200 
mg/m2 dagen 1-5 elke 4 weken. Voor oudere patiënten met een of meer ongunstige 
prognostische factoren, maar die volgens de eigen behandelaar wel nog in aanmerking voor 
aanvullende behandeling komen, kan op basis van MGMT-status monotherapie 
hypogefractioneerde radiotherapie (ongemethyleerde tumoren) of monotherapie 30 
temozolomide (gemethyleerde tumoren) met de patiënt en zijn naasten worden besproken. 
 

Zie bij patiënten af van behandeling indien er sprake is van een Karnofsky performance 
status (KPS) < 70 of ernstige cognitieve functiestoornissen. 
 
Bespreek de wensen en verwachtingen van de patiënt, de te verwachten therapeutische 
winst en de mogelijke nadelen van de behandelingen. Raadpleeg bij twijfel een 
geriater/verpleegkundig specialist geriatrie conform de aanbevelingen in module 
‘Geriatrisch assessment’. 
 
Bij patiënten met een behandelindicatie en wens tot behandeling: 

• Bied bij patiënten boven 60 jaar chemoradiatie volgens het Perry protocol als 
alternatief voor het Stupp protocol aan in afwezigheid van 
comorbiditeit/polyfarmacie met risico op behandelcomplicaties. 

• Bied bij patiënten boven 60 jaar monotherapie op basis van MGMT-status aan 
(monotherapie temozolomide bij gemethyleerde MGMT-tumor en radiotherapie 
bij ongemethyleerde tumor) indien ze geen gecombineerde behandeling 
aankunnen door comorbiditeit of verhoogd risico op behandelcomplicaties.  
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Implementatieplan 
Aanbevel
ing 

Tijdspad 
voor 
implement
atie:  
< 1 jaar, 
1 tot 3 jaar 
of  
> 3 jaar 

Verwa
cht 
effect 
op 
kosten 

Randvoorwaa
rden voor 
implementati
e (binnen 
aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke 
barrières 
voor 
implement
atie1 

Te 
onderneme
n acties 
voor 
implement
atie2 

Verantwoordel
ijken voor 
acties3 

Overige 
opmerkin
gen 

1 - 3 <1 jaar Beperk
te 
reducti
e 

Geen, sluit 
grotendeels 
aan bij 
klinische 
praktijk 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geen 

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het 
ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het 
land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende 
faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige 5 
taakherschikking, etc. barrière   
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, 
publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen 
van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  10 
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van 
het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost 
moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder 
verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het 
systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 15 
 
Table of excluded studies 
Reference Reason for exclusion 

Nunez, 2020 No new diagnosed GBM (wrong population) 

Chen, 2018 No new diagnosed GBM (wrong population) 

Holdhoff, 2018 no systematic review (wrong study design) 

Lawrie, 2019 no trials with supportive care (wrong control) 

Pazniokas, 2021 
only 1 trial over GBM (Cloney2016), studied frailty as predictor for outcome (wrong 
population, wrong intervention) 

Seliger, 2020 No elderly (median age 57) and no subgroep-analysis (wrong population) 

Shervin, 2020 Incorporation of COVID-19 associated risk models into RCTs (wrong intervention) 

Song, 2021 radiation alone or short-course radiation with temozolomide (wrong control) 

Wang, 2021 no elderly and no subgroep-analyse (wrong population) 

Wick, 2018 narrative review (wrong study design) 

Ziu, 2020 in adults (<65) (wrong population) 

Tabrizi, 2020 Double with Shervin2020 (dubbel) 

Brazil, 2020 radiotherapy with hydroxychloroquine versus radiotherapy (wrong control) 

da Cunha, 2019 Only observational studies (wrong design) 

Nassiri, 2020 No comparison group with supportive care only (wrong control) 

Almandani, 2018 
No studies with best supportive care other than Keime-Guibert (2007), less 
elaborate than Hanna (2020) 

de Melo, 2020 Narrative review (wrong design) 

Kalra, 2020 Comparative with Hanna (2020) but of lesser quality, no additional studies. 

Khan, 2020 All trials postoperative or not performed in elderly (wrong population) 

Hart, 2019 Participants in biopsy-group received also radiotherapy (wrong population) 

Han, 2020 
Included retrospective observational studies with studies comparing gross total 
resection with subtotal resection (wrong design, wrong control) 

Heiland, 2018 
Minor part of the cohort received best supportive care without adjuvant treatment 
(wrong population) 
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Module Beeldvorming ter nadere differentiatie 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de gewenste beeldvorming bij patiënten met een verdenking glioom ter vaststelling 

van de diagnose? 5 

 
Inleiding 
Nadat er een afwijking in de hersenen is vastgesteld die zou kunnen passen bij een glioom 
(middels CT dan wel MRI) blijft de diagnose soms onzeker. Belangrijke differentiële 
diagnosen zijn andere maligne aandoeningen (zoals metastase of lymfoom), demyelinisatie, 10 
abces, een infectie anderszins, of vasculaire aandoeningen. Deze vereisen alle een andere 
behandeling, die soms met spoed moet worden ingezet. Daarnaast is het type en graad van 
een vermoedelijk glioom van belang. Onzekerheid omtrent de diagnose leidt nu soms tot 
onnodig of onvolledig operatief ingrijpen en zou kunnen worden voorkomen met betere 
niet-invasieve, beeldvormende diagnostiek. Het is echter de vraag of en welke aanvullende 15 
beeldvormende technieken een toegevoegde waarde hebben boven de conventionele, 
structurele beeldvorming die routinematig wordt verricht, bestaande uit T2-gewogen (al dan 
niet met vochtonderdrukking: FLAIR) en pre- en post-contrast T1-gewogen sequenties 

Search and select 
A systematic review of the literature was performed to answer the following question: is 20 
initial imaging followed by advanced imaging recommended versus initial imaging or 
additionally imaging techniques only in patients suspected of glioma? 
 
Patients: Patients suspected of glioma in whom a lesion has been seen with imaging (CT or 
conventional MRI) 25 
Intervention: Initial imaging followed by advanced imaging technique1 
Comparator: Initial imaging (CT, conventional MRI, structural MRI, pre- and post-contrast, 
T1w, T2w and/or FLAIR) 
Reference: Clinical course, histopathology 
Outcomes: Diagnostic accuracy (sensitivity, specificity, positive predictive value, negative 30 
predictive value, Area Under the Curve (AUC)) 
 
Timing and setting: Outpatient clinic (neurology/neurosurgery/oncology) 
Timing: Advanced imaging after initial imaging (term: <4 weeks) 
 35 
Relevant outcome measures 
The guideline development group considered sensitivity and specificity as a critical outcome 
measure for decision making; and negative predictive value, positive predictive value and 
AUC as important outcome measures for decision making.  
 40 
A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the 
definitions used in the studies.  
 
The working group defined minimal clinically (patient) important thresholds for accuracy 
measures as ≥70% 45 
 
Search and select (Methods) 
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with 
relevant search terms from 2014 until January 24th, 2022. The detailed search strategy is 
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depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 248 hits. 
Studies were selected based on the following criteria:  

• Systematic review (searched in at least two databases, and detailed search strategy, risk 
of bias assessment and results of individual studies available) or observational study;  

• Full-text English language publication;  5 
• Studies according to PICO. 
 
A total of 29 studies were initially selected based on title and abstract screening. After 
reading the full text, 28 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion 
under the tab Methods), and one studies was included (Dunet, 2016).  10 
 
Results 
One study was included in the analysis of the literature (Dunet, 2016). Important study 
characteristics and results are summarized in table 1 and the evidence tables. The 
assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.  15 
 
Summary of literature 
Description of studies 
In the systematic review with meta-analysis by Dunet (2016), five diagnostic accuracy studies 
were included (190 patients). Eligible studies used both 18F-fluoro-ethyl-L-tyrosine (FET) 20 
positron emission tomography (PET) and 18F-fluoro-deoxy-glucose (FDG)-PET and compared 
both with histology (reference). Patients were newly diagnosed with brain lesions or 
suspected of a recurrent brain tumor and did not undergo treatment before diagnostics. The 
available data from the five studies were combined in the meta-analysis (n= 119), resulting 
in a pooled AUC for FDG-PET and for FET-PET separately. Histology was used as a reference, 25 
distinguishing between glioma and non-glioma and between low-grade and high-grade 
glioma. In 3 studies (Floeth, 2006; Lau, 2010;Pichler, 2010), histology as reference standard 
was not possible in all patients, thus longitudinal observation (clinical follow-up, imaging) 
was used as reference in some cases. In three studies, not all patients were included in the 
analysis (Floeth, 2006; Lau, 2010; Pichler, 2010). A more elaborate explanation is provided in 30 
the risk of bias tables. 

  



 

49 
Conceptmodules Gliomen 
Commentaarfase februari 2023 

 

Table 1. Description of included studies in Dunet (2016) 
Study Study characteristics    

 n Gender 
(F:M) 

Mean age in 
years (SD) 

Patients with 
a tumor 

Diagnostic trajectory Prevalence of 
glioma 

Floeth, 2006 14 0:11 54 (12) 
 

4 Contrast enhanced MRI → FET-
PET and FDG-PET → histology 
(biopsies or clinical follow-up) 

4/14 (29%) 

Pauleit, 2009 52 16:36 46 (14) 45 MRI → FET-PET and FDG-PET 
→ histology (biopsy) 

43/52 (83%) 

Lau, 2010 21 5:13  42 (16) 
 

12 Contrast enhanced MRI → FET-
PET and FDG-PET → histology 
(surgical or clinical/imaging 
course) 

10/21 (48%) 

Plotkin, 2010 15 9:6 44 (11) 15 MRI → FET-PET and FDG-PET 
→ histology (surgical) 

15/15 (100%) 

Pichler, 2010 88 NR NR 14 MRI → FET-PET and FDG-PET 
→ histology (surgical) or 
longitudinal observation 

10/88 (11%) 

Abbreviations: 18F-fluoro-deoxy-glucose; FDG, 18F-fluoro-ethyl-L-tyrosine; FET, NR; not reported 

 
Results 
1. Sensitivity (glioma or non-glioma) (critical) 
For the sensitivity of FET-PET in discriminating between glioma and non-glioma lesions, data 5 
from four studies (Floeth, 2006; Pauleit, 2009; Lau, 2010 and Pichler, 2010) could be 
combined in meta-analysis. Pooled sensitivity was 0.92 (95% CI 0.75 to 0.98). For sensitivity 
of FDG-PET, pooling the same studies led to a sensitivity of 0.35 (95% CI 0.11 to 0.71).  
 
2. Specificity (glioma or non-glioma) (critical) 10 
For the specificity of FET-PET in discrimination between glioma and non-glioma lesions, data 
from four studies (Floeth, 2006; Pauleit, 2009; Lau, 2010 and Pichler, 2010) could be 
combined in meta-analysis. Pooled specificity was 0.62 (95% CI 0.43 to 0.79). For specificity 
of FDG-PET, pooling the same studies led to a specificity of 0.65 (95% CI 0.48 to 0.79). 
 15 
3. Positive predictive value, negative predictive value (PPV, NPV) (important) 
Neither positive predictive value nor negative value were reported. 
 
4. Area under the curve (important) (glioma or non-glioma) 
Data from all five studies could be combined in the meta-analysis for a pooled AUC. The AUC 20 
for FET-PET in discriminating between glioma and non-glioma lesions was 0.76 (95% CI 0.67 
to 0.84) and for FDG-PET 0.49 (95% CI 0.40 to 0.58). 
 
Level of evidence of the literature 
1. Sensitivity (glioma or non-glioma) (critical) 25 
The level of evidence regarding the outcome measure sensitivity was downgraded by three 
levels because not all study participants were included in the analyses and inclusion of 
participants with a confirmed diagnosis of a brain tumor or suspected recurrence of a known 
low-grade glioma (Plotkin, 2010) (-2 risk of bias) and conflicting results within studies for 
FDG-PET compared with histology (-1, inconsistency). 30 
 
2. Specificity (glioma or non-glioma) (critical) 
The level of evidence regarding the outcome measure specificity was downgraded by two 
levels because not all study participants were included in the analyses and inclusion of 
participants with a diagnosis of a brain tumor or suspected recurrence of a known low-grade 35 
glioma (Plotkin, 2010) (-2, risk of bias); and two additional advanced imaging techniques 
were compared (-1, indirectness). 
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3. Positive predictive value, negative predictive value (PPV, NPV) (important) 
The level of evidence regarding the outcome measure PPV and NPV could not be graded.  
 
4. Area under the curve (important) (glioma or non-glioma) 5 
The level of evidence regarding the outcome measure AUC was downgraded by three levels 
because not all study participants were included in the analyses and inclusion of participants 
with a diagnosis of a brain tumor or suspected recurrence of a known low-grade glioma 
(Plotkin, 2010) (-2, risk of bias); two additional advanced imaging techniques were compared 
(-1, indirectness). 10 
 
Conclusions  
1. Sensitivity (glioma or non-glioma) (critical) 

Very low 
GRADE 

It is unclear whether add-on FET-PET is more sensitive compared to add-on 
FDG-PET in discriminating between glioma and non-glioma lesions in patients 
suspected of glioma. 
 
Source: Dunet, 2016 

 
2. Specificity (glioma or non-glioma) (critical) 15 

Very low 
GRADE 

It is unclear whether add-on FET-PET is more specific compared to add-on 
FDG-PET in discriminating between glioma and non-glioma lesions in patients 
suspected of glioma. 
 
Source: Dunet, 2016 

 
3. Positive predictive value, negative predictive value (PPV, NPV) (important) 

No GRADE 

No information was found regarding the effect of initial imaging followed by 
add-on advanced imaging on positive predictive value or negative predictive 
value when compared with initial imaging only in patients suspected of 
glioma. 
 
Source: - 

 
4. Area under the curve (important) (glioma or non-glioma) 

Very low 
GRADE 

It is unclear whether add-on FET-PET had a higher discriminative value 
compared to add-on PDG-PET in discriminating between glioma and non-
glioma lesions in patients suspected of glioma. 
 
Source: Dunet, 2016 

 20 
Effect of initial imaging followed by add-on advanced imaging (any outcome) 

No GRADE 

No information was found regarding the effect of initial imaging followed by 
add-on advanced imaging on any outcome when compared with initial 
imaging only in patients suspected of glioma. 
 
Source: - 
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Overwegingen – van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Het doel van deze uitgangsvraag was om de aanvullende waarde van geavanceerde 
beeldvorming bij patiënten met een verdenking op een glioom (bij wie al iets is gezien op 
beeldvorming), in vergelijking met alleen conventionele beeldvorming te beoordelen. Er is 5 
één systematische review (Dunet, 2016), waarin FET-PET vergeleken werd met FDG-PET. 
Naast methodologische beperkingen werd de vergelijking niet getrokken met conventionele 
beeldvorming alleen (indirect bewijs). Bewijskracht voor de kritieke uitkomstmaten was zeer 
laag. Dit betekent dat andere studies kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Er kunnen op basis 
van enkel de literatuur geen sterke aanbevelingen geformuleerd worden over de 10 
aanvullende waarde van geavanceerde beeldvorming vergeleken met conventionele 
beeldvorming alleen voor patiënten een verdenking op een glioom. 
 
Meest relevante studies ter beschrijving 
Diverse systematische/meta-analyses werden niet meegenomen in de 15 
literatuursamenvatting omdat deze niet voldeden aan de PICO. Deze studies betroffen over 
het algemeen onderzoeken waarbij de geavanceerde techniek niet werd vergeleken met 
conventionele MRI als controle. Daarnaast hadden veel studies een geselecteerde populatie 
met reeds bevestigd glioom (danwel andere laesie) waarbij retrospectief of in een case-
control /two gate design de techniek werd onderzocht. Aangezien de literatuursamenvatting 20 
slechts één van de geavanceerde beeldvormende techniek beschrijft, zijn beknopt in tabel 1 
en 2 de resultaten van studies naar andere geavanceerde technieken uitgelicht. Voor het 
onderscheid tussen gliomen en andere laesies (lymfoom, metastasen) zijn perfusie MRI met 
DSC en ASL, MRS en DTI/DWI onderzocht (tabel 1). Hooggradig glioom en lymfoom werden 
met hoge sensitiviteit en specificiteit onderscheiden middels DSC (Liang, 2014). Metastase 25 
en hooggradig glioom konden eveneens met hoge sensitiviteit en specificiteit van elkaar 
worden onderscheiden middels perfusie MRI met DSC, ASL of DCE (Suh, 2018), ASL (Fu, 
2019) en MRS (Wang, 2017). Zhang et al (2020) rapporteert hoge sensitiviteit en specificiteit 
in het onderscheiden van glioblastoom, metastase en lymfoom met DWI en DTI. Overigens 
werd bij deze laatste studie geen referentietechniek gerapporteerd. Mede gezien het 30 
gehanteerde studie-design in veel van deze studies dienen deze resultaten met 
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 
Ook in het onderscheid tussen hoog- en laaggradige gliomen (tabel 2) wordt er een hoge 
sensitiviteit en specificiteit gerapporteerd van diverse perfusie MRI technieken en 
parameters (DSC, ASL, DCE). De gerapporteerde sensitiviteit en specificiteit van MRS is iets 35 
lager, hoewel nog steeds >70% (Wang, 2019). Een directe vergelijking tussen perfusie MRI 
en MRS is in deze studies overigens niet verricht. Ook hier geldt dat de resultaten met 
voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. 
In de studie door Shaw (2019) werd onderzocht of FDG-PET-CT alleen, of in combinatie met 
MRI kan bijdragen aan het differentiëren tussen hooggradige histologie (WHO 40 
IV glioblastoom, WHO III glioom en metastasen) en laaggradige histologie (WHO II glioom en 
benigne afwijkingen). De studiepopulatie bestond voor een deel uit patiënten die 
diagnostiek voor verdenking glioom ondergingen en voor een deel uit patiënten met reeds 
vastgesteld glioom. Vanwege beperkte sensitiviteit en negatief voorspellende waarde, 
concludeerden de auteurs dat een negatieve FDG-PET-CT alleen of in combinatie met MRI, 45 
niet leidend moet zijn in de beslissing voor observatie waar anders chirurgie aanbevolen zou 
worden.
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Tabel 1 Differentiatie gliomen ten opzichte van niet gliomen 

Study ID N studies 
(totaal 
patiënten) 

Differentieert tussen  Techniek (interventie) Conventionele 
beeldvormende 
techniek (controle) 

Techniek (referentie) Diagnostische accuratessemaat 
(95% CI) 

QUADAS 
beoordeeld 

Liang, 2014 3 (79) Hooggradig/ lymfoom DSC-MRI (rCBV) - Histopathologie Sensitiviteit: 0.90 (0.76 tot 0.97) Ja 

Specificiteit: 0.98 (0.89 tot 1.00) 

Zhang, 2020 19 (1558) Glioblastoom/ 
lymfoom/ metastasen 

DTI - NR Sensitiviteit: 0.87 (0.78 tot 0.93) Nee 

Specificiteit: 0.91 (0.83 tot 0.96) 

AUC: 0.95 (0.93 tot 0.97) 

DWI - NR Sensitiviteit: 0.81 (0.71 tot 0.88) 

Specificiteit 0.84 (0.78 tot 0.89) 

AUC: 0.90 (0.87 tot 0.92) 

Suh, 2018 18 (900) Glioom/ metastasen Perfusie MRI: DSC (13), ASL (4), DCE (2) – 
m.n. peritumorale rCBV/rCBF 

- Histopathologie Sensitiviteit: 0.90 (0.84 tot 0.94) Ja 

Specificiteit: 0.91 (0.84 tot 0.95)  

AUC: 0.96 (0.94 tot 0.98) 

Fu, 2019 5 (346) Hooggradig/ 
metastasen 

ASL - Histopathologie/ 
klinische follow-up 

Sensitiviteit: 0.88 (0.65 tot 0.96) Ja 

Specificiteit: 0.85 (0.74 tot 0.92) 

AUC: 0.92 (0.89 tot 0.94) 

Wang, 2017 7 (261) Hooggradig/ 
metastasen 

MRS - Histopathologie en/of 
klinische follow-up 

Sensitiviteit: 0.85 (0.79 tot 0.90) Ja 

Specificiteit: 0.84 (0.75-0.90) 

AUC: 0.90 (NR) 

 
 
Tabel 2 Differentiatie hooggradige /laaggradige gliomen 

Study ID N studies Techniek (interventie) Conventionele 
beeldvormende 
techniek (controle) 

Techniek (referentie) Diagnostische accuratessemaat QUADAS 
beoordeeld 

Luan, 2020 20 ASL (rCBF) - Pathologie Sensitiviteit: 0.88 (0.83 tot 0.92) Ja 

Specificiteit: 0.91 (0.84 tot 0.94) 

AUC: 0.95 (0.93 tot 0.97) 

22 DSC-MRI (rCBV) - Pathologie Sensitiviteit: 0.92 (0.83 tot 0.96) 

Specificiteit: 0.81 (0.73 tot 0.88) 

AUC: 0.91 (0.89 tot 0.94) 

Liang, 2018 13 DCE-MRI ) Ktrans
 ) - Pathologie Sensitiviteit: 0.88 (0.81 tot 0.93) Ja 

Specificiteit: 0.80 (0.72 tot 0.86) 

AUC: 0.90 (0.87 tot 0.92) 

6 DCE-MRI (Ve) - Pathologie Sensitiviteit: 0.85 (0.73 tot 0.92) 

Specificiteit: 0.84 (0.75 tot 0.91) 

AUC: 0.88 (0.85 tot 0.91) 

5 DSC-MRI (rCBF) - Pathologie Sensitiviteit: 0.88 (0.77 tot 0.94)  
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Specificiteit: 0.68 (0.56 tot 0.77) 

AUC: 0.73 (0.69 tot 0.77) 

Abrigo, 2018 7 DSC-MRI (rCBV () (n= 6) 
DCE-MRI (Ktrans ) (n= 1) 

- Histopathologie Sensitiviteit: 0.83 (0.66 tot 0.93) Ja 

Specificiteit: 0.48 (0.09 tot 0.90) 

Wang, 2016 19 MRS (Cho/Cr) 
 

- Histopathologie en/of 
klinische follow-up 

Sensitiviteit: 0.75 (0.71 tot 0.79) Ja 

Specificiteit: 0.60 (0.55 tot 0.66) 

AUC: 0.83 (NR) 

16 MRS(Cho/NAA) 
 

- Histopathologie en/of 
klinische follow-up 

Sensitiviteit: 0.80 (0.76 tot 0.84) 

Specificiteit: 0.76 (0.70 tot 0.82) 

AUC: 0.87 (NR) 

11 MRS NAA/Cr) - Histopathologie en/of 
klinische follow-up 

Sensitiviteit: 0.71 (0.65 tot 0.77) 

Specificiteit: 0.70 (0.61 tot 0.78) 

AUC: 0.78 (NR) 

Abbreviations: ASL, arterial spin labeling; CBV, cerebral blood flow; DCE-MRI, Dynamic Contrast Enhanced-MRI; DSC-MRI, dynamic susceptibility contrast--MRI; DTI, diffusion tensor imaging; DWI, 
diffusion weighted imaging; MK, mean kurtosis; MRS, Magnetic resonance spectroscopy; NR, not reported 
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Waarden en voorkeuren van patiënten (en evt. hun verzorgers) 
Geavanceerde MRI-technieken zijn relatief weinig belastend voor de patiënt, aangezien deze 
over het algemeen worden toegevoegd aan de standaard MRI scan. Een PET-scan is meer 
belastend, aangezien dit een separaat en – de voorbereidingstijd in ogenschouw nemend – 
meer langdurig onderzoek is. Daarnaast gaat dit gepaard met (beperkte) stralenbelasting, 5 
hetgeen sommige patiënten als meer ingrijpend beschouwen. Niet alle geavanceerde 
technieken zijn overal allemaal beschikbaar. Het kan zijn dat patiënten wel een bepaalde 
voorkeur hebben voor een bepaalde techniek. Omdat er geen eenduidig bewijs is dat een 
specifieke techniek beter is dan een andere, is er geen reden om te denken dat de 
topografische variatie invloed heeft op de behandeling of uitkomst.   10 
 
Kosten (middelenbeslag)  
Het aantal nieuwe patiënten met een glioom in Nederland bedraagt ±1300 per jaar.  
 
De kosten van geavanceerde MRI zullen over het algemeen met name betrekking hebben op 15 
een verlenging van het standaard uitgevoerde MRI-onderzoek. Deze verlenging is relatief 
beperkt (5-15 min), maar is gezien de schaarste van MRI-capaciteit wel van belang. PET 
betreft een geheel additioneel onderzoek dat duurder is dan MRI, en waarvoor de tracer 
(FET) niet standaard overal beschikbaar is. Bij de werkgroep zijn geen studies naar 
kosteneffectiviteit voor deze geavanceerde technieken bekend. 20 
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 
DWI en DSC MRI zijn in Nederland breed beschikbaar en geïmplementeerd. De overige 
geavanceerde MRI-technieken (ASL, DCE, MRS) zijn niet in alle centra beschikbaar. PET is 
minder toegankelijk en de tracer (FET) is niet standaard overal beschikbaar. 25 
 
De werkgroep is van mening dat bij klinische consequenties en twijfel de patiënt besproken 
dient te worden in een neuro-oncologisch multidisciplinair overleg met aanwezigheid van 
een terzake kundig radioloog. Zie document ‘Kwaliteitscriteria neuro-oncologie’ (LWNO, 
2014) voor de kwaliteitseisen van terzake kundig radioloog. 30 
 
Aanbevelingen 
Rationale van de aanbeveling: weging van argumenten voor en tegen de diagnostische 
procedure 
Er is onvoldoende bewijs dat PET-onderzoek bijdraagt aan de differentiële diagnostiek bij 35 
patiënten met een verdenking op glioom. Hierbij is de sensitiviteit van FDG-PET beduidend 
lager (en onder de norm) dan FET-PET. 
De breed beschikbare geavanceerde MRI-technieken DWI en perfusie MRI lijken van waarde 
bij het differentiëren tussen hooggradig glioom, metastase en lymfoom en voor het 
onderscheid tussen hoog- en laaggradig glioom, maar bij het ontbreken van goede studies 40 
valt niet te zeggen wat de daadwerkelijke diagnostische kracht van deze technieken is. MRS 
lijkt iets minder goed te zijn voor het onderscheid tussen hoog- en laaggradig glioom.  
 

Overweeg het gebruik van DWI en perfusie MRI voor het onderscheid tussen glioom en 
lymfoom of hersenmetastase.  
 
Overweeg perfusie MRI voor het onderscheid tussen hoog- en laaggradig glioom. 
 
Overleg bij klinische consequenties en twijfel in een neuro-oncologisch MDO met 
aanwezigheid van terzake kundig radioloog. 
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Implementatieplan 
Aanbevel
ing 

Tijdspad 
voor 
implement
atie:  
<1 jaar, 
1-3 jaar of  
>3 jaar 

Verwacht 
effect op 
kosten 

Randvoorw
aarden 
voor 
implement
atie 
(binnen 
aangegeve
n tijdspad) 

Mogelijke 
barrières 
voor 
implement
atie1 

Te 
onderneme
n acties 
voor 
implement
atie2 

Verantwoordel
ijken voor 
acties3 

Overige 
opmerkin
gen 

1e  1-3 jaar Enigzins Geen, 
technieken 
breed 
beschikbaa
r 

Geen N.v.t. n.v.t.  

2e  1-3 jaar Enigzins Geen, 
technieken 
beschikbaa
r 

Geen n.v.t. n.v.t.  

3e  1-3 jaar Geen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  
1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het 
ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het 
land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende 
faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige 5 
taakherschikking, etc. 
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, 
publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen 
van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  10 
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van 
het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost 
moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder  
verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het 
systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang.  15 
 
Table of excluded studies 

Abdalla 2020 Not according to PICO. 

Albano 2019 Incorrect study design  

Albano 2020 Not according to PICO. 

Barbosa 2014 Not according to PICO. 

Barone 2014 Not according to PICO. 

Caras 2020 Not according to PICO. 

Delgado 2017 Not according to PICO. 

Eljamel 2016 Not according to PICO. 

Fouke 2015 Not according to PICO. 

Fountain 2021 Not according to PICO. 

Fu 2019 Not according to PICO and incorrect study design 

Goyal 2017 Not according to PICO. 

Jiang 2014 Not according to PICO. 

Lasocki 2021 Not according to PICO. 

Liang 2014 Not according to PICO. 
 

Lu 2016 Not according to PICO. 

Lundy 2020 Not according to PICO. 

Mahboob 2016 Not according to PICO. 
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Naslund 2018 Not according to PICO. 

Okuchi 2020 Not according to PICO. 

Quartuccio 2020 Not according to PICO. 

Somme 2020 Not according to PICO and incorrect study design. 

Treglia 2019 Not according to PICO. 

Trevisi 2020 Not according to PICO. 

Verburg 2017 Not according to PICO. 

Wang 2014 Not according to PICO. 

Weilin 2017 Not according to PICO. 

Wu 2018 Not according to PICO. 

Zhao 2019 Not according to PICO. 
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Module Beeldvorming ten behoeve van chirurgie/radiotherapie 
 
Uitgangsvraag 
Wat is de plaats van nieuwe radiologische technieken bij patiënten met een glioom t.b.v. 
planning van chirurgie/radiotherapie? 5 

 
Inleiding 
Momenteel wordt neurochirurgische en radiotherapeutische behandeling van een 
(verdenking op) glioom gebaseerd op structurele, conventionele beeldvorming met MRI, 
bestaande uit pre- en post-contrast T1-gewogen beelden en T2-gewogen (al dan niet met 10 
vochtonderdrukking: FLAIR) beelden. Het is bekend dat de afwijkingen die hiermee zichtbaar 
worden gemaakt niet volledig overeenkomen met de microscopische tumoruitbreiding, noch 
met de meest agressieve delen van de tumor. Daarnaast verschaffen structurele, 
conventionele MRI-beelden geen informatie over functionele hersengebieden, noch over 
het verloop van essentiële witte stofbanen. Ten derde is het de vraag of beeldvorming 15 
tijdens een operatie de resectie kan ondersteunen en daarmee de uitkomst voor de patiënt 
kan verbeteren. 

Met meer geavanceerde beeldvormende technieken kan meer informatie worden verkregen 
over tumoruitbreiding en functioneel relevante hersenstructuren. Het is echter de vraag of 
deze daadwerkelijk kunnen of zouden moeten worden ingezet voor het plannen van 20 
behandeling, zoals het bepalen van de uitgebreidheid van operatie in relatie tot eloquente 
hersengebieden, het identificeren van het optimale target voor een biopt, of het bepalen 
van doelgebied van bestraling. 

Search and select 
A systematic review of the literature was performed to answer the following question: What 25 
is the effectivity of advanced imaging for the benefit of treatment planning (radiotherapy, 
neurosurgery), compared to conventional MRI in patients with glioma? 

 
Patients: Patients with glioma or suspected of glioma for whom a treatment is planned 
Intervention: Advanced imaging technique1: PET, DTI, fMRI, MRS, CEST, ASL DSC, DCE, intra 30 
operative ultrasound, neuronavigation 
Comparitor: Conventional MRI, structural MRI 
Outcomes: Overall survival, progression free survival, (intracranial) response, 
neurological/cognitive deterioration, extent of resection, quality of life 
 35 
Relevant outcome measures 
The guideline development group considered overall survival, extent of resection and quality 
of life as a critical outcome measure for decision making; and progression free survival and 
neurological/cognitive deterioration as important outcome measures for decision making.  
 40 
The working group defined the following minimal clinically (patient) important differences: 
Survival (progression-free, or overall): hazard ratio < 0.7 
Intracranial response: 0.5 SD 
Extent of resection: 0.5 SD 

 
1 DTI = diffusion tensor imaging; PET = positron emission tomography; fMRI = functional MRI; MRS = 
MR spectroscopy; CEST = chemical exchange saturation transfer; ASL = arterial spin labeling; DSC = 
dynamic susceptibility contrast; DCE = dynamic contrast enhanced. 
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Neurological/cognitive deterioration: EORTC cognitive functioning subscale ≥10 points 
Quality of life: The minimum important difference (MID) has been estimated to be a 
difference of 0.08 or more points for the EQ-5D utility index, seven or more points for the 
EQ-5D VAS (Pickard, 2007), or EORTC global health status subscale ≥10 points 
 5 
In all other cases, the working group defined the GRADE-standard limit of 25% difference for 
dichotomous outcomes (RR < 0.8 or > 1.25), and 0.5 SD for continuous outcomes as a 
minimal clinically (patient) important difference.  
 
Search and select (Methods) 10 
The databases Medline (via OVID) and Embase (via Embase.com) were searched with 
relevant search terms from 2014 until January 24th, 2022. The detailed search strategy is 
depicted under the tab Methods. The systematic literature search resulted in 248 hits. 
Studies were selected based on the following criteria:  

• Systematic review (searched in at least two databases, and detailed search strategy, risk 15 
of bias assessment and results of individual studies available), randomized controlled 
trial or observational study comparing advanced imaging technique (PET, DTI, fMRI, 
MRS, CEST, ASL DSC, DCE, intra-operative ultrasound) with conventional MRI/structural 
MRI);  

• Full-text English language publication;  20 
• Studies according to PICO. 
 
A total of 29 studies were initially selected based on title and abstract screening. After 
reading the full text, 28 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion 
under the tab Methods), and one study was included (Willems, 2006). One systematic 25 
review matched the predefined PICO (Barbosa, 2014). This review reported on six studies 
including Willems (2006), however only the randomized controlled trial by Willems et al. 
(2006) matched the predefined PICO.  
 
Results 30 
One study was included in the analysis of the literature (Willems, 2006). Important study 
characteristics and results are summarized in table 1 and the evidence tables. The 
assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables.  
 
Summary of literature 35 
Description of study 
In the RCT by Willems (2006), 45 participants were randomly assigned to either surgery 
involving neuronavigation (n= 23) or ‘standard’ surgery (n= 22), between 11-1999 and 12-
2002. Patients with a solitary intracerebral space-occupying lesion with (partial) contrast 
enhancement, eligible for surgical debulking with intention of gross-total resection were 40 
included. Patients who already received surgical treatment, or with other known primary 
tumors elsewhere in the body, were excluded. All included participants were preoperatively 
evaluated using 0.5T MRI. In participants assigned to surgery involving neuronavigation, a 
surgical plan was made by localizing the fiducial markers, determination of surgical 
trajectories and segmentation of the tumor boundaries on the MR image. Neuronavigational 45 
equipment could include (when applicable) an infrared pointer device and a mechanically 
tracked operating microscope with heads-up display. In participants assigned to ‘standard’ 
surgery, no use was made of the MR images during surgery. Final diagnosis in patients 
receiving ‘standard’ and neuronavigation surgery was glioblastoma in 16 respectively 15, 
anaplastic glioma in 5 respectively 3, and metastasis in 1 respectively 5. No subgroup 50 



 

60 
Conceptmodules Gliomen 
Commentaarfase februari 2023 

 

analyses by diagnosis were performed. Relevant outcome measures included extent of 
resection, (subjective) cognitive deterioration and quality of life.  
 
Table 1. Description of included studies 

Studie Intervention Comparator Follow-up Outcomes 

 Characteristics Interventie 
type/ dose 

Characteristics Type of 
usual care 

  

Willems 
(2006) 

Arm 1 (n= 23) 
Mean age (SD): 
60.6 (12.1) 
Female: 74% 
Mean total tumor 
volume in cm3 
(SD): 54.2 (31.4) 
Mean KPS (SD): 
77.4 (19.4) 
Median KPS: 80 
(IQR not reported) 

Surgery 
involving 
neuronavigatio
n 

Arm 2 (n= 22) 
Mean age (SD): 
60.8 (12.1) 
Female: 64% 
Mean total 
tumor volume in 
cm3 (SD): 68.4 
(48.9) 
Mean KPS (SD): 
78.6 (15.5) 
Median KPS: 80 
(IQR not 
reported) 

Standard 
surgery 

72-hours 
postoperative 
(extend of 
resection)  
 
3-month 
postoperative 
((subjective) 
neurological/c
ognitive 
deterioration, 
quality of life) 

Extent of 
resection (%), 
(subjective) 
cognitive 
deterioration 
(EORTC QLQ-
C30 (cognitive 
functioning 
subscale)), 
quality of life 
(EORTC QLQ-
C30 (global 
health status)) 

Abbreviations: EORTC QLQ-C30; European organization for Research and Treatment of Cancer quality of life questionnaire 
C30 

 5 
Results 
Since no dispersion measures were reported, bar graphs for all outcomes were analyzed 
using the web-application WebPlotDigitizer.  
 
Surgery with neuronavigation versus conventional MRI without neuronavigation 10 
1. Overall survival (critical) 

Median survival time was 5.6 months for participants in the group assigned to surgery 
involving neuronavigation, and 9 months for participants in the group assigned to 
‘standard’ surgery. The corresponding hazard ratio was 1.6, however measures of 
dispersion were not reported. 15 
 

2. Extent of resection (critical) 
Willems (2006) reported on extent of resection using a bar graph showing the change 
between preoperative and 72-hours postoperative tumor volumes (range 0%-100%). In 
the group assigned to surgery involving neuronavigation (n= 15), a mean of 13.6% (SD 20 
27.7) of the preoperative tumor volume was left. In the ‘standard’ surgery group (n= 18), 
a mean of 28.7% (SD 63.5) of the preoperative tumor volume was left. The mean 
difference between these residual volumes was -15.10 (95% CI -47.61 to 17.41). This 
difference was not clinically relevant. 

 25 
3. Quality of life (QoL) (critical) 

Willems (2006) measured quality of life using the EORTC QLQ C30, reported as the 
difference between pre-operative and 3-months’ post-operative QoL. Results for global 
health status were extracted for the purpose of this chapter (range 0-100, higher scores 
indicating a higher quality of life). In the group assigned to surgery with neuronavigation 30 
(n=8), the mean difference score was 4.8 (SD 24.7). In the ‘standard’ surgery group 
(n=11), the mean difference score was 8.5 (SD 53.7). The mean difference between the 
groups was -3.7 (95% CI -39.76 to 32.36). This difference was not clinically relevant. 

 
4. Progression free survival and (intracranial) response (important) 35 

These outcomes were not assessed in the study by Willems (2006). 
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5. Neurological/cognitive deterioration (important) 

Willems (2006) measured subjective cognitive status with the European organization for 
Research and Treatment of Cancer quality of life questionnaire (EORTC QLQ C30) 
cognitive subscale (range 0-100, higher scores indicating a higher level of cognitive 5 
functioning), reported as the difference between pre-operative and 3-months’ post-
operative cognitive status. In the group assigned to surgery with neuronavigation (n=8), 
the mean difference score was 3.9 (SD 27.3). In the ‘standard’ surgery group (n=11), the 
mean difference score was 5.6 (SD 45.9). The mean difference between the groups was -
1.70 (95% CI -34.77 to 31.37). This difference was not clinically relevant.  10 
 
In the group assigned to surgery involving neuronavigation, 4 participants (18.2%) 
exhibited new or worsened neurological deficits, compared with 10 participants (45%) in 
the ‘standard surgery’ group. This resulted in an RR of 0.38 (95% CI 0.14 to 1.04). In 1 
participant in the neuronavigation surgery group, and in 8 participants in the ‘standard 15 
surgery’ group, these deficits subsequently subsided either completely or partially. It is 
not reported how neurological deficits were defined in the study. 

 
Level of evidence of the literature 
1. Overall survival (critical) 20 
The level of evidence regarding the outcome measure overall survival was not assessed due 
to lack of measures of dispersion. 
 
2. Extent of resection (critical) 
The level of evidence regarding the outcome measure extent of resection started as high as 25 
it was based on an RCT and was downgraded by three levels to very low because lack of 
blinding, incomplete outcome data (Willems, 2006) (-2 risk of bias), and confidence interval 
includes both harm and benefit (-1 imprecision). 

 
3. Quality of life (critical) 30 
The level of evidence regarding the outcome measure quality of life started as high as it was 
based on an RCT and was downgraded by three levels to very low because lack of blinding, 
incomplete outcome data (Willems, 2006) (-2 risk of bias), and confidence interval includes 
both harm and benefit (-1 imprecision). 
 35 
4. Progression free survival and (intracranial) response (important) 
The level of evidence regarding the outcome measures progression free survival and 
(intracranial) response was not assessed. 

 
5. Neurological/cognitive deterioration (important) 40 
The level of evidence regarding the outcome measure neurological/cognitive deterioration 
started as high as it was based on an RCT and was downgraded by three levels to very low 
because lack of blinding, incomplete outcome data (Willems, 2006) (-2 risk of bias), and 
confidence interval includes both harm and benefit (-1 imprecision). 
 45 
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Conclusions  
1. Overall survival (critical) 

No GRADE 

No sufficient information was found regarding the effect of an advanced 
imaging technique on overall survival when compared with non-
neuronavigation surgery in patients suspected of glioblastoma for whom a 
treatment is planned. 
 
Source: - 

 
2. Extent of resection (critical) 

Very low 
GRADE 

The evidence is very uncertain about the effect of neuronavigation on extent 
of resection when compared with standard surgery in patients suspected of 
glioblastoma in whom gross total resection is planned. 
 
Source: Willems (2006) 

 5 
3. Quality of life (critical) 

Very low 
GRADE 

The evidence is very uncertain about the effect of neuronavigation on quality 
of life when compared with standard surgery in patients suspected of 
glioblastoma in whom gross total resection is planned. 
 
Source: Willems (2006) 

 
4. Progression free survival and (intracranial) response (important) 

No GRADE 

No information was found regarding the effect of an advanced imaging 
technique on progression free survival and (intracranial) response when 
compared with using only conventional imaging in patients suspected of 
glioblastoma for whom a treatment is planned. 
 
Source: - 

 
5. Neurological/cognitive deterioration (important) 10 

Very low 
GRADE 

The evidence is very uncertain about the effect of neuronavigation on 
neurological/cognitive deterioration when compared with non-
neuronavigation surgery in patients suspected of glioblastoma in whom gross 
total resection is planned. 
 
Source: Willems (2006) 

 
6. PET, DTI, fMRI, MRS, CEST, ASL DSC, DCE, intra-operative ultrasound 

No GRADE 

No information was found regarding the effect of advanced imaging 
techniques on any outcome when compared with conventional, structural 
MRI in patients suspected of glioma for whom a local treatment 
(surgery/radiotherapy) is planned. 
 
Source: - 

 
 

15 
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Overwegingen – van bewijs naar aanbeveling 
Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs 
Het doel van deze uitgangsvraag was om te achterhalen wat de waarde van geavanceerde 
beeldvorming (DTI, fMRI, MRS, CEST, ASL DSC, DCE, MRS, intra-operatieve echografie, 
neuronavigatie, PET) is bij het plannen van de lokale behandeling bij patiënten met een 5 
verdenking op een glioom, in vergelijking met conventionele beeldvorming. Er is voor 
neurochirurgie één gerandomiseerde trial beschreven (Willems, 2006), waarin resectie met 
neuronavigatie vergeleken werd met resectie zonder neuronavigatie. Naast 
methodologische beperkingen was de studiepopulatie zeer klein en divers (zowel 
glioblastoom als metastase). Bewijskracht voor de kritieke uitkomstmaten was zeer laag. Dit 10 
betekent dat andere studies kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Er kunnen op basis van 
enkel de literatuurgeen sterke aanbevelingen geformuleerd worden over de waarde van 
geavanceerde beeldvorming vergeleken met conventionele beeldvorming voor lokale 
behandeling van patiënten een verdenking op een glioom. 
 15 
Ondanks de uitkomst van deze underpowerde RCT is neuronavigatie voor vermoedelijke 
glioom chirurgie wereldwijd als standaard geaccepteerd en wordt deze techniek ook 
wereldwijd toegepast. De werkgroep is niet bekend met eventuele lopende studies naar 
deze techniek. In alle Nederlandse klinieken wordt neuronavigatie toegepast en door vele 
neurochirurgen als effectief en veilig ervaren voor glioomchirurgie.  20 
 
Voor andere geavanceerde beeldvormende technieken (PET, DTI, fMRI, MRS, CEST, ASL DSC, 
DCE, intra-operatieve echografie)werden geen artikelen gevonden die aan de PICO 
voldeden. Wel zijn er twee systematische reviews over dit onderwerp gepubliceerd, alle in 
het kader van het plannen van een operatie. Caras et al (2020) includeerden uit 435 25 
geïdentficeerde artikelen drie studies over DTI, vijf studies over fMRI en 21 over intra-
operatieve MRI. Intra-operatieve MRI wordt in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten, 
omdat deze faciliteit niet in Nederland beschikbaar is noch verwacht te zullen komen. Geen 
van deze studies betrof een RCT. Hoewel patiënten met deze geavanceerde technieken 
vaker een totale resectie en minder permanente neurologische uitval leken te hebben, was 30 
er geen statistisch significant verschil in vergelijking met neuronavigatie. In een Cochrane 
review (Barone, 2016) werden vier RCT’s geïncludeerd met elk een andere geavanceerde 
beeldvormende techniek: intra-operatieve MRI, 5-ALA fluorescentie, neuronavigatie (de 
hierboven beschreven RCT van Willems et al 2006), DTI. Alle studies hadden een groot risico 
op bias, metname de DTI-studie. Vanwege de grote heterogeniteit was een meta-analyse 35 
niet mogelijk. Ook in deze review was er in de individuele studies een grotere mate van 
resectie met geavanceerde beeldvorming (behoudens neuronavigatie), maar de 
bewijskracht was zeer laag. Er was geen bewijs voor verbeterde overleving. Op basis van de 
beschikbare literatuur is er geen bewijs dat het al dan niet toepassen van een van deze 
beeldvormende technieken zou leiden tot een verandering van operatierisico. 40 
Desalniettemin acht de werkgroep het verstandig om bij (verdenking op) een glioom in of 
nabij eloquente gebieden functie localiserende beeldvorming te gebruiken zoals DTI of fMRI 
als extra informatie tijdens de resectie. Het kan daarnaast verstandig zijn om voor het 
identificeren van de meer maligne tumorcomponenten gebruik te maken van aanvullende 
beeldvorming zoals PET, perfusie (ASL, DSC, DCE) of MRS. De werkgroep is eveneens van 45 
mening dat het verstandig kan zijn voor een (supra)maximale resectie de infiltratie beter af 
te beelden door bijvoorbeeld PET, MRS of intra-operatieve echografie. Eenduidig bewijs voor 
een individuele aanvullende vorm van beeldvorming naast conventionele MRI ontbreekt 
echter.   



 

64 
Conceptmodules Gliomen 
Commentaarfase februari 2023 

 

Over het gebruik van geavanceerde beeldvormende technieken ten behoeve van het 
bepalen van het doelgebied voor bestraling is geen afdoende literatuur beschikbaar en acht 
de werkgroep dat er hiervoor geen indicatie is. 
 
Waarden en voorkeuren van patiënten (en evt. hun verzorgers) 5 
Veel patienten zullen het advies van het neurochirurgisch en radiotherapeutisch team 
volgen, dat ingevuld wordt naar overtuiging, lokale beschikbaarheid en middelen. 
Neuronavigatie, DTI en intraoperatieve echografie lijken niet extra belastend voor de 
patiënt. Het uitvoeren van CEST, fMRI en ASL neemt meer tijd in beslag, maar wordt door de 
werkgroep als vergelijkbaar belastend voor de patiënt ingeschat. PET (-CT) wordt door de 10 
werkgroep ingeschat als zijnde extra belastend.  
 
Een deel van deze beeldvorming kan bijdragen aan het localiseren van functionele 
structuren (DTI, fMRI), een ander deel kan bijdragen aan het localiseren van de meest 
maligne tumorcomponenten (PET, CEST, perfusie, MRS) of aan het localiseren van de 15 
infiltratieve tumorzone (MRS, intraoperatieve echografie). Deze technieken zijn niet overal 
beschikbaar en worden niet altijd toegepast, zonder dat dit betekent dat de kwaliteit van de 
behandeling hiermee vermindert. 
 
Kosten (middelenbeslag)  20 
Naar inschatting van de werkgroep gaan kosten gepaard met pre-therapeutische MRI-scan 
met apparatuur. Het is onduidelijk of onder de streep een van de technieken leidt tot hogere 
danwel lagere kosten. 
 
Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie 25 
DSC-MRI, intra-operatieve echografie en neuronavigatie zijn alle breed beschikbaar, 
aanvaardbaar en haalbaar. MRI-beeldvorming met ASL, CEST, fMRI, DTI, DCE en MRS 
behoren niet tot de diagnostische standaard, en zijn niet overal geimplementeerd in de MRI 
protocollen. Wel zijn ASL, fMRI, DTI, DCE en MRS in de academische centra beschikbaar. 
CEST bevindt zich nog overwegend in het onderzoeksdomein, maar is potentieel wel 30 
implementeerbaar op bestaande MRI-scanners.  PET, en met name met aminozuur tracers, 
is daarnaast niet overal beschikbaar. 
 
Aanbeveling 

Overweeg het gebruik van neuronavigatie tijdens resectie van een glioom. 
 
Overweeg bij (verdenking op) een glioom in of nabij eloquente gebieden functie 
localiserende beeldvorming te gebruiken zoals DTI en/of fMRI voorafgaand aan de resectie. 
 
Overweeg voor het identificeren van de meer maligne tumorcomponenten gebruik te maken 
van aanvullende beeldvorming zoals PET, perfusie MRI (ASL, DSC, DCE) of MRS. 
 
Overweeg voor een (supra)maximale resectie de infiltratie beter af te beelden door 
bijvoorbeeld PET, perfusie MRI, MRS of intra-operatieve echografie.  
 

 35 
Kennislacunes 
(Kosten)effectiviteit van geavanceerde beeldvormende en neuronavigatie-technieken t.b.v. 
operatieve en  radiotherapieplanning. 
 
 40 
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Implementatieplan 
Aanbevel
ing 

Tijdspad 
voor 
implement
atie:  
< 1 jaar, 
1 tot 3 jaar 
of  
> 3 jaar 

Verwac
ht 
effect 
op 
kosten 

Randvoorwaa
rden voor 
implementati
e (binnen 
aangegeven 
tijdspad) 

Mogelijke 
barrières 
voor 
implement
atie1 

Te 
onderneme
n acties 
voor 
implement
atie2 

Verantwoordel
ijken voor 
acties3 

Overige 
opmerkin
gen 

1e  <1 jaar Geen, 
sluit 
aan bij 
huidige 
praktijk 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

2e  1 tot 3 jaar Minima
al, 
Geen, 
sluit 
aan bij 
huidige 
praktijk 

n.v.t. n.v.t. Eventueel 
MRI-
protocollen 
aanpassen 

n.v.t.  

3e  1 tot 3 jaar Minima
al, 
Geen, 
sluit 
aan bij 
huidige 
praktijk 

n.v.t. n.v.t. Eventueel 
MRI-
protocollen 
aanpassen 

n.v.t.  

4e  1 tot 3 jaar Enigzin
s 

Geen Geen MRI-
protocollen 
aanpassen 

n.v.t.  

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het 15 
ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het 
land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende 
faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige 
taakherschikking, etc. 
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de 20 
implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, 
publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen 
van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.  
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal tevens afhankelijk zijn van 
het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost 25 
moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder 
verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het 
systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. 
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Table of excluded studies 

Abdalla 2020 Not according to PICO 

Albano 2019 Exclusion, no SR.  

Albano 2020 Not according to PICO 

Barbosa 2014 Not according to PICO 

Barone 2014 Not according to PICO 

Caras 2020 Not according to PICO 

Delgado 2017 Not according to PICO 

Eljamel 2016 Not according to PICO 

Fouke 2015 Not according to PICO 

Fountain 2021 Not according to PICO 

Fu 2019 Not according to PICO 

Goyal 2017 Not according to PICO 

Jiang 2014 Not according to PICO 

Lasocki 2021 Not according to PICO 

Liang 2014 Not according to PICO 

Lu 2016 Not according to PICO 

Lundy 2020 Not according to PICO 

Mahboob 
2016 

Incorrect study design 

Naslund 2018 Not according to PICO 

Okuchi 2020 Not according to PICO 

Quartuccio 
2020 

Incorrect study design 

Somme 2020 Incorrect study design 

Treglia 2019 Incorrect study design 

Trevisi 2020 Not according to PICO 

Verburg 2017 Not according to PICO 

Wang 2014 Not according to PICO 

Weilin 2017 Not according to PICO and incorrect study design 

Wu 2018 Not according to PICO 

Zhao 2019 Not according to PICO 

 
 
 5 
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Module Chemotherapie nieuw gediagnostiseerd glioblastoom 

 
Leeswijzer 
In de herziene module ‘Typering en gradering diffuse gliomen’ is beschreven dat MGMT een 
prognostische en predictieve waarde heeft. Naar aanleiding daarvan is er een beperkte 5 
redactionele update uitgevoerd van onderstaande module om te zorgen dat er geen 
tegenstrijdigheden in de richtlijn staan. De teksten die zijn behouden zijn grijs, de teksten die 
zijn aangepast zijn zwart. 
 
Samenvatting van de literatuur 10 
In 2005 werd een open gerandomiseerde fase III-onderzoek gepubliceerd verricht bij 
patiënten met een nieuw-gediagnostiseerd glioblastoom waarmee de aanvullende waarde 
van temozolomide aan (postoperatieve) radiotherapie werd aangetoond [Stupp 2005331]. In 
de studie werden 573 volwassen patiënten tot 70 jaar (84% voorafgaande resectie, 16% 
alleen biopsie) gerandomiseerd tussen radiotherapie alleen of een gecombineerde 15 
behandeling met tegelijkertijd radiotherapie en temozolomide gevolgd door een 
behandeling met alleen temozolomide [Stupp 2005331]. Het primaire eindpunt was 
overleving en dit werd geanalyseerd volgens het intention-to-treat-principe. De mediane 
overleving was 14,6 maanden in de gecombineerde radio- en chemotherapiegroep en 12,1 
maanden in de groep die alleen werd behandeld met radiotherapie. Dit is een significant 20 
verschil, maar de grootte van het effect is gering. Na twee jaar waren echter 30 (10,4%) 
patiënten in de radiotherapiegroep en 76 (26,5%) patiënten in de combinatiegroep in leven, 
ook een significant verschil [Stupp 2005331]. Na vijf jaar waren respectievelijk 5(1,9%) en 28 
(9,8%) patiënten in de radiotherapie- en combinatiegroep nog in leven [Stupp 2009330]. Een 
post-hoc analyse van 206 patiënten suggereerde dat patiënten met een gemethyleerd DNA-25 
herstelenzym O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) (aanwezig bij 45% van de 
onderzochte patiënten) een groter voordeel bij de toevoeging van temozolomide aan 
radiotherapie hebben [Hegi 2005132]. Hoewel de MGMT-status een 
duidelijke prognostische waarde lijkt te hebben ook patiënten in de radiotherapie arm met 
een gemethyleerde MGMT-promotor hadden een betere overleving dan patiënten met 30 
ongemethyleerde promotor-, is de predictieve waarde nog niet volledig vastgelegd. Het 
bleek dat patiënten met ongemethyleerde MGMT-promotor ook een overlevingsvoordeel 
hebben van chemoradiatie ten opzichte van radiotherapie alleen. De methyleringsstatus van 
MGMT heeft zowel een prognostische als predictieve waarde (Hegi 2005; Wick 2012). Bij 
chemoradiatie bleek het overlevingsvoordeel beduidend groter te zijn dan monotherapie 35 
radiotherapie bij patiënten met een gemethyleerde MGMT promotor. Dit voordeel is veel 
kleiner bij patiënten met een ongemethyleerde MGMT promotor. In geval dat de patiënt 
onvoldoende conditie heeft tot het verkrijgen van chemoradiatie, kan op basis van deze 
methyleringsstatus geopteerd worden tussen een van beide monotherapiëen (dus ofwel 
radiotherapie ofwel chemotherapie). Of het uitbreiden van het aantal postradiatiekuren 40 
zinvol is, is niet bekend; het is vooral retrospectief beschreven. De enige prospectieve studie 
waarin een uitgebreid Stupp-schema (meer dan zes postradiatiekuren temozolomide) wordt 
onderzocht, bevatte ook graad III gliomen waardoor de mediane overleving van 58 maanden 
beïnvloed werd [Hau 2007130]. 
Retrospectief Canadees onderzoek bij 52 patiënten laat zien dat 29 patiënten die met meer 45 
dan zes postradiatiekuren werden behandeld een mediane overleving van 24,6 maanden 
hadden versus 16,5 maanden bij een behandeling van zes postradiatiekuren. Doordat dit 
een retrospectieve studieopzet was, is er dan ook sprake van enige patiëntenselectie-bias, 
aangezien zij met een betere respons op temozolomide ook langer overleven [Roldan 
2012281]. MGMT-status was geen doorslaggevende factor bij het besluit al dan niet te 50 
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continueren na zes postradiatiekuren. Er moet wel gewezen worden op de beperkingen van 
deze studie: retrospectief, niet gekeken naar impact van type neurochirurgische ingreep of 
MGMT-status. 
Daarnaast is er onderzoek verricht naar de dosis temozolomide, waarbij de gedachte is dat 
een hogere dosis leidt tot het teniet doen van de MGMT-gemedieerde resistentie. In een 5 
faseIII-studie werden 833 patiënten gerandomiseerd in een arm met postradiatie 
temozolomide standaarddosering 200 mg/m2/d d1-5 versus dose-dense schema 75 
mg/m2/d d1-21 elke 4 weken in 6-12 cycli [Gilbert 2013110]. Deze studie liet geen 
significante verbetering van totale overleving (OS) zien (16,6 versus 14,9 maanden), noch 
van mediane progressie vrije overleving (PFS) (5,5 versus 6,7 maanden). Echter, bij de 10 
MGMT-gemethyleerde groep werd wel significant verbeterde OS en PFS gezien, ongeacht 
het regimen temozolomide (algemene overleving: 21,2 versus 14 maanden voor de 
standaarddosering temozolomidegroep versus dose-dense temozolomidegroep, en 
progressievrije overleving: 8,7 versus 5,7 maanden voor de standaarddosering 
temozolomidegroep versus dose-dense temozolomidegroep). Per behandelarm werd in de 15 
MGMT-gemethyleerde groep geen significant verschil gevonden: OS 20,2 vs. 21,4 maanden 
en PFS van 6,5 vs. 10,1 maanden, respectievelijk in de standaard behandelarm en in de dose-
dense behandelarm. Daarnaast werd een forse toename aan graad 3 toxiciteit gezien met 
name lymfocytopenie en vermoeidheid in de dose-dense arm ten opzichte van de 
standaardarm (53% versus 34%). 20 
In een volgende studie werd gekeken naar de waarde van het postoperatief plaatsen van 
gliadel rasters (ook carmustine implants genoemd) in de resectieholte [Bock 201021]. Bij 44 
patiënten met nieuw gediagnostiseerd glioblastoom werden na het verwijderen van de 
tumor biologisch afbreekbare rasters geïmpregneerd met carmustine in het tumorbed 
geïmplanteerd. Hierna volgde chemoradiatie met temozolomide. Er werd geen beduidende 25 
overlevingswinst gezien met een mediane progressievrije overleving van 7 maanden en een 
mediane overleving van 12,7 maanden en daarbij werd een toename in toxiciteit 
gerapporteerd [Sabel 2008287].In een systematische review, die 19 studies met 795 
patiënten samenvat, is de eventuele toegevoegde waarde van carmustine 
implantsonderzocht. Hieruit bleek dat de overlevingswinst marginaal was, terwijl er een 30 
hoog risico op postoperatieve complicaties van 42,7% werd beschreven [Bregy 201332]. 
Gerandomiseerd fase III-onderzoek over de toevoeging van carmustine implants bij 
patiënten tijdens het Stupp-protocol ontbreekt. 
 
Er is veel belangstelling voor de behandeling van glioblastomen met geneesmiddelen die de 35 
signaaltransductie via VEGF remmen, zoals bevacizumab, een monoklonaal antilichaam 
tegen VEGF. In een gerandomiseerde studie waarin de toevoeging van bevacizumab aan het 
Stupp-protocol werd onderzocht, werd bij 921 patiënten een mediane PFS van 10,6 
maanden in de bevacizumabgroep versus 6,2 maanden in de placebogroep waargenomen. 
Deze significante verbetering vertaalde zich echter niet in overlevingswinst (resp. 16,8 40 
versus 16,7 maanden). Een kwaliteit van leven-analyse toonde voorts dat het langer duurde 
voordat een toename in klachten optrad in de bevacizumabgroep (hazard ratio 0,64; 95%CI 
0,56-0,74). Ook bleek er een grotere groep patiënten die de deelname startten met 
corticosteroïden-gebruik deze tijdens behandeling te kunnen staken indien ze behandeld 
werden met bevacizumab (66,3% versus 47,1%) [Chinot 2014[239]]. In een gelijkwaardige 45 
Amerikaanse studie met 978 patiënten, vertaalde een significant voordeel in PFS voor 
patiënten die met bevacizumab behandeld werden (10,7 versus 7.3 maanden) zich eveneens 
niet in algemeen overlevingsvoordeel (15,7 versus 16,1 maanden) [Gilbert 2014109]. 
Daarnaast liet deze studie een snellere achteruitgang in neurocognitie zien in de 
bevacizumabgroep. De onderzoekers duiden dit als vroegtijdige tumorprogressie dan wel 50 
bevacizumab-gerelateerde neurotoxiciteit. 
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Blokkade van integrines αvβ3 en αvβ5 door cilengitide werd onderzocht bij patiënten met 
glioblastomen in een fase III-onderzoek [Reardon 2008273], Stupp 2013333]. In deze 
gerandomiseerde studie werd de toevoeging van cilengitide aan het Stupp-protocol 
onderzocht bij 272 patiënten met nieuw gediagnostiseerde glioblastoom en gemethyleerde 
MGMT status. De mediane overleving was 26.3 maanden in beide armen met hazard ratio 5 
1,02 (95%CI; 0,81-1,29). Mediane PFS was niet significant verschillend (13,5 maanden in de 
cilengitidearm en 10,7 maanden in de controle-arm). Enkelarmige fase II-studies waarbij 
nieuwe medicijnen aan het Stupp-protocol werden toegevoegd, melden een mediane 
overleving tussen 17 en 25 maanden, vergeleken met historische controles [Grossman 
2009117], Butowski 200939], Soffietti 2014321].Hier kunnenechter, gezien het gebrek aan 10 
sluitend fase III-gerandomiseerd onderzoek, nog geen conclusies aan verbonden worden. 
ICT-107 is een autologe dendritische cel vaccin met klasse I peptiden afkomstig van tumor-
geassocieerde antigenen met overexpressie op gliomen [Phuphanich 2013260]. Een placebo-
gecontroleerde, gerandomiseerde fase II- studie heeft het beoogde patiëntenaantal voor 
inclusie in 2013 bereikt. Rindopepimut (CDX-110) induceert tumorspecifieke 15 
immuunrespons in tumoren met een epidermale groeifactor receptor vIII (EGFRvIII) mutatie 
[Babu 20126]. In 2013 is een gerandomiseerde fase III-studie (ACT-IV/EORTC-26112) 
geopend met het streven 700 patiënten te includeren met een nieuwe gediagnostiseerde 
glioblastoom met EGFRvIII mutatie. Tot slot, NovoTTF-100A is een op de behaarde 
hoofdhuid draagbaar toedieningstoestel dat met afwisselende electrogebieden door middel 20 
van lage intensiteit tumorceldeling onderbreekt [Davies 201369]. Dit toestel is door de Food 
and Drug Administration (FDA) goedgekeurd. Deze goedkeuring slaat op de 
veiligheidsaspecten in kader van de toepasbaarheid van het toestel en niet de effectiviteit 
van de behandeling d.m.v. het toestel welke tot op heden niet is aangetoond bij het nieuw 
gediagnostiseerde glioblastoom [Salzberg 2008290]. In 2013 is er een studie gestart (Effect 25 
of NovoTTF-100A together with temozolomide in newly diagnosed glioblastoma multiforme 
(GBM). ClinicalTrials.gov Identifier NTC00916409). 
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Bijlage 1 Kennislacunes 
 
Module Indicatie geriatrisch assessment 
Helpt een geriatrische assessment of screeningstool bij patiënten met een glioom om de 
juiste behandeling te selecteren? 5 
 
Module Beeldvorming ter nadere differentiatie 
Wat is de diagnostische of klinische waarde van geavanceerde beeldvormende technieken in 
ongeselecteerde populaties in vergelijking tot conventionele beeldvorming? 
 10 
Module Beeldvorming ten behoeve van radiotherapie/chirurgie 
Wat is de (kosten)effectiviteit van  geavanceerde beeldvormende en neuronavigatie-
technieken t.b.v. operatieve en  radiotherapieplanning? 
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Bijlage 2 Zoekstrategieën  
 
Module Indicatie geriatrisch assessment 
 
Algemene informatie 5 

 

Zoekopbrengst 

 EMBASE OVID/MEDLINE Ontdubbeld 

SRs 2 0 2 

RCTs 8 6 8 

Observationele studies 19 10 25 

Overige studies 16 14 17 

Totaal 45 30 52 

 

Richtlijn: NVN Gliomen 

Uitgangsvraag: Bij welke patiënten met een glioom en een indicatie voor behandeling is een geriatrisch 

assessment geïndiceerd? 

Database(s): Medline (OVID), Embase Datum: 02-12-2021 

Periode: >2000 Talen: Geen beperking 

Literatuurspecialist: Linda Niesink 

BMI zoekblokken: voor verschillende opdrachten wordt (deels) gebruik gemaakt van de zoekblokken van BMI-

Online https://blocks.bmi-online.nl/ Bij gebruikmaking van een volledig zoekblok zal naar de betreffende link op 

de website worden verwezen. 

Toelichting en opmerkingen: 

→ Voor deze vraag is gezocht op de elementen gliomen/glioblastoom (in het blauw) en geriatrische evaluatie (in 

het groen). 

→ Vanwege de geringe opbrengst zijn ook de overige studiedesigns meegenomen. 

→ Resultaten staan in Rayyan. 

Te gebruiken voor richtlijnen tekst: 

In de databases Embase (via embase.com) en Medline (via OVID) is op 02-12-2021 met relevante zoektermen 

gezocht vanaf 2000 naar systematische reviews, RCT’s, en overige studiedesigns over geriatrische evaluatie bij 

patiënten met een glioom/glioblastoom. De literatuurzoekactie leverde 52 unieke treffers op. 

https://blocks.bmi-online.nl/
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Zoekstrategie 

Database Zoektermen 

Embase 

 

 

No. Query Results 

#1  'glioma'/exp OR 'glioblastoma'/exp OR glioma*:ti,ab,kw OR 
glioblastoma*:ti,ab,kw OR oligodendroglioma*:ti,ab,kw OR 
astrocytoma*:ti,ab,kw 

180239 

#2 'geriatric assessment'/exp OR ((geriatric NEAR/3 (evaluation* OR 
assessment*)):ti,ab,kw) OR (('medical decision making'/exp OR 'medical 
decision making':ti,ab,kw) AND ('frail elderly'/exp OR aged:ti,ab,kw OR 
elder*:ti,ab,kw OR frail*:ti,ab,kw OR vulnerab*:ti,ab,kw)) 

27065 

#3 #1 AND #2 AND [2000-2021]/py NOT (('animal'/exp OR 'animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 
'human'/exp) NOT ('conference abstract'/it OR 'conference review'/it OR 
'editorial'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it) 

45 

#4  'meta analysis'/exp OR 'meta analysis (topic)'/exp OR metaanaly*:ti,ab OR 
'meta analy*':ti,ab OR metanaly*:ti,ab OR 'systematic review'/de OR 
'cochrane database of systematic reviews'/jt OR prisma:ti,ab OR 
prospero:ti,ab OR (((systemati* OR scoping OR umbrella OR 'structured 
literature') NEAR/3 (review* OR overview*)):ti,ab) OR ((systemic* NEAR/1 
review*):ti,ab) OR (((systemati* OR literature OR database* OR 'data 
base*') NEAR/10 search*):ti,ab) OR (((structured OR comprehensive* OR 
systemic*) NEAR/3 search*):ti,ab) OR (((literature NEAR/3 review*):ti,ab) 
AND (search*:ti,ab OR database*:ti,ab OR 'data base*':ti,ab)) OR (('data 
extraction':ti,ab OR 'data source*':ti,ab) AND 'study selection':ti,ab) OR 
('search strategy':ti,ab AND 'selection criteria':ti,ab) OR ('data 
source*':ti,ab AND 'data synthesis':ti,ab) OR medline:ab OR pubmed:ab OR 
embase:ab OR cochrane:ab OR (((critical OR rapid) NEAR/2 (review* OR 
overview* OR synthes*)):ti) OR ((((critical* OR rapid*) NEAR/3 (review* OR 
overview* OR synthes*)):ab) AND (search*:ab OR database*:ab OR 'data 
base*':ab)) OR metasynthes*:ti,ab OR 'meta synthes*':ti,ab 

779586 

#5  'randomized controlled trial'/exp OR random*:ti,ab OR (((pragmatic OR 
practical) NEAR/1 'clinical trial*'):ti,ab) OR ((('non inferiority' OR 
noninferiority OR superiority OR equivalence) NEAR/3 trial*):ti,ab) OR 
rct:ti,ab,kw 

1847813 

#6 'case control study'/de OR 'comparative study'/exp OR 'control group'/de 
OR 'controlled study'/de OR 'controlled clinical trial'/de OR 'crossover 
procedure'/de OR 'double blind procedure'/de OR 'phase 2 clinical trial'/de 
OR 'phase 3 clinical trial'/de OR 'phase 4 clinical trial'/de OR 'pretest 
posttest design'/de OR 'pretest posttest control group design'/de OR 'quasi 
experimental study'/de OR 'single blind procedure'/de OR 'triple blind 
procedure'/de OR (((control OR controlled) NEAR/6 trial):ti,ab,kw) OR 
(((control OR controlled) NEAR/6 (study OR studies)):ti,ab,kw) OR (((control 
OR controlled) NEAR/1 active):ti,ab,kw) OR 'open label*':ti,ab,kw OR 
(((double OR two OR three OR multi OR trial) NEAR/1 (arm OR 
arms)):ti,ab,kw) OR ((allocat* NEAR/10 (arm OR arms)):ti,ab,kw) OR 
placebo*:ti,ab,kw OR 'sham-control*':ti,ab,kw OR (((single OR double OR 
triple OR assessor) NEAR/1 (blind* OR masked)):ti,ab,kw) OR 
nonrandom*:ti,ab,kw OR 'non-random*':ti,ab,kw OR 'quasi-
experiment*':ti,ab,kw OR crossover:ti,ab,kw OR 'cross over':ti,ab,kw OR 
'parallel group*':ti,ab,kw OR 'factorial trial':ti,ab,kw OR ((phase NEAR/5 
(study OR trial)):ti,ab,kw) OR ((case* NEAR/6 (matched OR 
control*)):ti,ab,kw) OR ((match* NEAR/6 (pair OR pairs OR cohort* OR 
control* OR group* OR healthy OR age OR sex OR gender OR patient* OR 
subject* OR participant*)):ti,ab,kw) OR ((propensity NEAR/6 (scor* OR 
match*)):ti,ab,kw) OR versus:ti OR vs:ti OR compar*:ti OR ((compar* 
NEAR/1 study):ti,ab,kw) OR (('major clinical study'/de OR 'clinical study'/de 
OR 'cohort analysis'/de OR 'observational study'/de OR 'cross-sectional 
study'/de OR 'multicenter study'/de OR 'correlational study'/de OR 'follow 

12711388 
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Database Zoektermen 

up'/de OR cohort*:ti,ab,kw OR 'follow up':ti,ab,kw OR followup:ti,ab,kw 
OR longitudinal*:ti,ab,kw OR prospective*:ti,ab,kw OR 
retrospective*:ti,ab,kw OR observational*:ti,ab,kw OR 'cross 
sectional*':ti,ab,kw OR cross?ectional*:ti,ab,kw OR multicent*:ti,ab,kw OR 
'multi-cent*':ti,ab,kw OR consecutive*:ti,ab,kw) AND (group:ti,ab,kw OR 
groups:ti,ab,kw OR subgroup*:ti,ab,kw OR versus:ti,ab,kw OR vs:ti,ab,kw 
OR compar*:ti,ab,kw OR 'odds ratio*':ab OR 'relative odds':ab OR 'risk 
ratio*':ab OR 'relative risk*':ab OR 'rate ratio':ab OR aor:ab OR arr:ab OR 
rrr:ab OR ((('or' OR 'rr') NEAR/6 ci):ab))) 

#7  #3 AND #4 – SR’s 2 
#8  #3 AND #5 NOT #7 – RCT’s 8 
#9 #3 AND #6 NOT (#7 OR #8) – Observationele studiedesigns 19 
#10 #7 OR #8 OR #9 29 
#11  #3 NOT (#7 OR #8 OR #9) – Overige studiedesigns 16 

 
 

Medline 

(OVID) 

 

1      exp Glioma/ or Glioblastoma/ or (glioma* or glioblastoma* or oligodendroglioma* or 
astrocytoma*).ti,ab,kf. (122342) 
2     (exp Geriatric Assessment/ or (geriatric adj3 (evaluation* or assessment*)).ti,ab,kf. or (exp 
Clinical Decision-Making/ or 'medical decision making'.ti,ab,kf.)) and (exp Frail Elderly/ or (aged or 
elder* or frail* or vulnerab*).ti,ab,kf.) (22075) 
3     1 and 2 (31) 
4     limit 3 to yr="2000-Current") (30) 
5     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (metaanaly* or meta-analy* or metanaly*).ti,ab,kf. 
or systematic review/ or cochrane.jw. or (prisma or prospero).ti,ab,kf. or ((systemati* or scoping or 
umbrella or "structured literature") adj3 (review* or overview*)).ti,ab,kf. or (systemic* adj1 
review*).ti,ab,kf. or ((systemati* or literature or database* or data-base*) adj10 search*).ti,ab,kf. or 
((structured or comprehensive* or systemic*) adj3 search*).ti,ab,kf. or ((literature adj3 review*) and 
(search* or database* or data-base*)).ti,ab,kf. or (("data extraction" or "data source*") and "study 
selection").ti,ab,kf. or ("search strategy" and "selection criteria").ti,ab,kf. or ("data source*" and 
"data synthesis").ti,ab,kf. or (medline or pubmed or embase or cochrane).ab. or ((critical or rapid) 
adj2 (review* or overview* or synthes*)).ti. or (((critical* or rapid*) adj3 (review* or overview* or 
synthes*)) and (search* or database* or data-base*)).ab. or (metasynthes* or meta-
synthes*).ti,ab,kf.) not (comment/ or editorial/ or letter/ or ((exp animals/ or exp models, animal/) 
not humans/)) (533389) 
6     (exp randomized controlled trial/ or randomized controlled trials as topic/ or random*.ti,ab. or 
rct?.ti,ab. or ((pragmatic or practical) adj "clinical trial*").ti,ab,kf. or ((non-inferiority or 
noninferiority or superiority or equivalence) adj3 trial*).ti,ab,kf.) not (animals/ not humans/) 
(1333637) 
7     Case-control Studies/ or clinical trial, phase ii/ or clinical trial, phase iii/ or clinical trial, phase iv/ 
or comparative study/ or control groups/ or controlled before-after studies/ or controlled clinical 
trial/ or double-blind method/ or historically controlled study/ or matched-pair analysis/ or single-
blind method/ or (((control or controlled) adj6 (study or studies or trial)) or (compar* adj (study or 
studies)) or ((control or controlled) adj1 active) or "open label*" or ((double or two or three or multi 
or trial) adj (arm or arms)) or (allocat* adj10 (arm or arms)) or placebo* or "sham-control*" or 
((single or double or triple or assessor) adj1 (blind* or masked)) or nonrandom* or "non-random*" 
or "quasi-experiment*" or "parallel group*" or "factorial trial" or "pretest posttest" or (phase adj5 
(study or trial)) or (case* adj6 (matched or control*)) or (match* adj6 (pair or pairs or cohort* or 
control* or group* or healthy or age or sex or gender or patient* or subject* or participant*)) or 
(propensity adj6 (scor* or match*))).ti,ab,kf. or (confounding adj6 adjust*).ti,ab. or (versus or vs or 
compar*).ti. or ((exp cohort studies/ or epidemiologic studies/ or multicenter study/ or 
observational study/ or seroepidemiologic studies/ or (cohort* or 'follow up' or followup or 
longitudinal* or prospective* or retrospective* or observational* or multicent* or 'multi-cent*' or 
consecutive*).ti,ab,kf.) and ((group or groups or subgroup* or versus or vs or compar*).ti,ab,kf. or 
('odds ratio*' or 'relative odds' or 'risk ratio*' or 'relative risk*' or aor or arr or rrr).ab. or (("OR" or 
"RR") adj6 CI).ab.)) (5027194) 
8     4 and 5 (0) – SRs 

9     (4 and 6) not 8 (6) – RCTs 

10    (4 and 7) not (8 or 9) (10) – Observationele studiedesigns 

11     8 or 9 or 10 (16) 

12     4 not 11 (14) – Overige studiedesigns 
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Module Behandeling ouderen/kwetsbaren 
 5 
Algemene informatie 

 
Zoekopbrengst 
 EMBASE OVID/MEDLINE Ontdubbeld 

SRs 41 32 45 

RCTs 57 65 64 

Totaal 98 84 109 

 
Zoekstrategie 10 
Database Zoektermen 

Embase 
 
 

No. Query Results 

#1  'glioma'/exp OR 'glioblastoma'/exp OR glioma*:ti,ab,kw OR 
glioblastoma*:ti,ab,kw OR oligodendroglioma*:ti,ab,kw OR 
astrocytoma*:ti,ab,kw 

180555 

#2 'aged'/exp/mj OR 'frail elderly'/exp OR aged:ti,ab,kw OR elder*:ti,ab,kw 
OR geriatr*:ti,ab,kw OR 'older patient*':ti,ab,kw OR frail*:ti,ab,kw OR 
vulnerab*:ti,ab,kw 

1514452 

#3 #1 AND #2 AND [2018-2021]/py NOT (('animal'/exp OR 'animal 
experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 'nonhuman'/exp) NOT 

862 

Richtlijn: NVN Gliomen 

Uitgangsvraag: Is het zinvol om een geriatrische evaluatie uit te voeren bij oudere (kwetsbare) patiënten met een 
glioblastoom die potentieel in aanmerking komen voor behandeling?/ Met welke aandachtspunten dient 
rekening gehouden te worden specifiek in de behandeling van ouderen/kwetsbare patiënten met een glioom? 

Database(s): Medline (OVID), Embase Datum: 13-12-2021 

Periode: >2018 Talen: Geen beperking 

Literatuurspecialist: Linda Niesink 

BMI zoekblokken: voor verschillende opdrachten wordt (deels) gebruik gemaakt van de zoekblokken van BMI-
Online https://blocks.bmi-online.nl/ Bij gebruikmaking van een volledig zoekblok zal naar de betreffende link op 
de website worden verwezen. 

Toelichting en opmerkingen: 
 
→ Voor deze vraag is gezocht op de elementen gliomen/glioblastoom (in het blauw) en ouderen (kwetsbare) 
patiënten (in het groen). 
 
→ de genoemde sleutelartikelen van Hanna (2020), Nassiri (2020) en da Cunha (2019) zitten in de 
zoekopbrengst. 
 
→ Resultaten staan in Rayyan. 
 

Te gebruiken voor richtlijnen tekst: 
In de databases Embase (via embase.com) en Medline (via OVID) is op 13-12-2021 met relevante zoektermen 
gezocht vanaf 2018 naar systematische reviews en RCT’s over oudere (kwetsbare) patiënten met een 
glioom/glioblastoom. De literatuurzoekactie leverde 109 unieke treffers op. 

https://blocks.bmi-online.nl/
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Database Zoektermen 

'human'/exp) NOT ('conference abstract'/it OR 'conference review'/it OR 
'editorial'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it) 

#4  'meta analysis'/exp OR 'meta analysis (topic)'/exp OR metaanaly*:ti,ab OR 
'meta analy*':ti,ab OR metanaly*:ti,ab OR 'systematic review'/de OR 
'cochrane database of systematic reviews'/jt OR prisma:ti,ab OR 
prospero:ti,ab OR (((systemati* OR scoping OR umbrella OR 'structured 
literature') NEAR/3 (review* OR overview*)):ti,ab) OR ((systemic* NEAR/1 
review*):ti,ab) OR (((systemati* OR literature OR database* OR 'data 
base*') NEAR/10 search*):ti,ab) OR (((structured OR comprehensive* OR 
systemic*) NEAR/3 search*):ti,ab) OR (((literature NEAR/3 review*):ti,ab) 
AND (search*:ti,ab OR database*:ti,ab OR 'data base*':ti,ab)) OR (('data 
extraction':ti,ab OR 'data source*':ti,ab) AND 'study selection':ti,ab) OR 
('search strategy':ti,ab AND 'selection criteria':ti,ab) OR ('data 
source*':ti,ab AND 'data synthesis':ti,ab) OR medline:ab OR pubmed:ab 
OR embase:ab OR cochrane:ab OR (((critical OR rapid) NEAR/2 (review* 
OR overview* OR synthes*)):ti) OR ((((critical* OR rapid*) NEAR/3 
(review* OR overview* OR synthes*)):ab) AND (search*:ab OR 
database*:ab OR 'data base*':ab)) OR metasynthes*:ti,ab OR 'meta 
synthes*':ti,ab 

781816 

#5  'randomized controlled trial'/exp OR random*:ti,ab OR (((pragmatic OR 
practical) NEAR/1 'clinical trial*'):ti,ab) OR ((('non inferiority' OR 
noninferiority OR superiority OR equivalence) NEAR/3 trial*):ti,ab) OR 
rct:ti,ab,kw 

1850708 

#6  #3 AND #4 – SR’s 41 
#7  #3 AND #5 NOT #6 – RCT’s 57 
#8 #6 OR #7  98 

 
 

Medline 
(OVID) 
 

1      exp Glioma/ or Glioblastoma/ or (glioma* or glioblastoma* or 
oligodendroglioma* or astrocytoma*).ti,ab,kf. (122536) 
2      exp Aged/ or exp Frail Elderly/ or (aged or elder* or geriatr* or 'older 
patient*' or frail* or vulnerab*).ti,ab,kf. (1108485) 
3     1 and 2 (2625) 
4     limit 3 to yr="2018-Current") (766) 
5     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (metaanaly* or meta-analy* 
or metanaly*).ti,ab,kf. or systematic review/ or cochrane.jw. or (prisma or 
prospero).ti,ab,kf. or ((systemati* or scoping or umbrella or "structured 
literature") adj3 (review* or overview*)).ti,ab,kf. or (systemic* adj1 
review*).ti,ab,kf. or ((systemati* or literature or database* or data-base*) 
adj10 search*).ti,ab,kf. or ((structured or comprehensive* or systemic*) adj3 
search*).ti,ab,kf. or ((literature adj3 review*) and (search* or database* or 
data-base*)).ti,ab,kf. or (("data extraction" or "data source*") and "study 
selection").ti,ab,kf. or ("search strategy" and "selection criteria").ti,ab,kf. or 
("data source*" and "data synthesis").ti,ab,kf. or (medline or pubmed or 
embase or cochrane).ab. or ((critical or rapid) adj2 (review* or overview* or 
synthes*)).ti. or (((critical* or rapid*) adj3 (review* or overview* or 
synthes*)) and (search* or database* or data-base*)).ab. or (metasynthes* or 
meta-synthes*).ti,ab,kf.) not (comment/ or editorial/ or letter/ or ((exp 
animals/ or exp models, animal/) not humans/)) (535168) 
6     (exp randomized controlled trial/ or randomized controlled trials as topic/ 
or random*.ti,ab. or rct?.ti,ab. or ((pragmatic or practical) adj "clinical 
trial*").ti,ab,kf. or ((non-inferiority or noninferiority or superiority or 
equivalence) adj3 trial*).ti,ab,kf.) not (animals/ not humans/) (1336039) 
7     4 and 5 (32) – SRs 
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Database Zoektermen 

8     (4 and 6) not 7 (65) – RCTs 
9     7 or 8 (84) 
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Module Beeldvorming ter nadere differentiatie en 
Module Beeldvorming ten behoeve van chirurgie/radiotherapie  
 
Voor beide is dezelfde zoekstrategie gehanteerd. 
 5 
Algemene informatie 

 
Zoekopbrengst 

 EMBASE OVID/MEDLINE Ontdubbeld 

SRs 210 162 248 

Totaal 210 162 248 

Richtlijn: NVN Gliomen 

Uitgangsvragen: Wat is de gewenste beeldvorming bij patiënten met een verdenking glioom 
ter vaststelling van de diagnose? 

Wat is de plaats van nieuwe radiologische technieken bij patiënten met een glioom t.b.v. 
planning van behandeling? 
 

Database(s): Medline (OVID), Embase Datum: 24-01-2022 

Periode: >2014 Talen: Geen beperking 

Literatuurspecialist: Linda Niesink 

BMI zoekblokken: voor verschillende opdrachten wordt (deels) gebruik gemaakt van de 
zoekblokken van BMI-Online https://blocks.bmi-online.nl/ Bij gebruikmaking van een 
volledig zoekblok zal naar de betreffende link op de website worden verwezen. 

Toelichting en opmerkingen: 
 
→ Voor deze vraag is gezocht op de elementen gliomen/glioblastoom (in het blauw) en 
geavanceerde beeldvorming ( PET /DTI/fMRI/MRS/CEST/ASL/DSC/DCE/MRS) (in het 
groen). 
 
→ Vanwege de grote opbrengst zijn alleen de systematische reviews nu meegenomen. 
 
→ Resultaten staan in Rayyan. 
 

Te gebruiken voor richtlijnen tekst: 
In de databases Embase (via embase.com) en Medline (via OVID) is op 24-01-2022 met 
relevante zoektermen gezocht vanaf 2014 naar systematische reviews over 
geavanceerde beeldvorming bij patiënten met een glioom/glioblastoom. De 
literatuurzoekactie leverde 248 unieke treffers op. 

https://blocks.bmi-online.nl/
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Zoekstrategie 

Database Zoektermen 

Embase 
 
 

No. Query Results 

#1  'glioma'/exp OR 'glioblastoma'/exp OR glioma*:ti,ab,kw 
OR glioblastoma*:ti,ab,kw OR 
oligodendroglioma*:ti,ab,kw OR astrocytoma*:ti,ab,kw 

182615 

#2 'positron emission tomography'/exp/mj OR 'functional 
magnetic resonance imaging'/exp/mj OR 'diffusion 
tensor imaging'/exp OR 'nuclear magnetic resonance 
spectroscopy'/exp/mj OR 'chemical exchange saturation 
transfer'/exp OR 'dynamic susceptibility contrast'/exp 
OR 'dynamic contrast-enhanced magnetic resonance 
imaging'/exp OR 'arterial spin labeling'/exp OR 
'perfusion weighted imaging'/exp OR 'intraoperative 
imaging'/exp OR 'positron emission 
tomograph*':ti,ab,kw OR (((functional OR perfusion) 
NEAR/2 'magnetic resonance imaging'):ti,ab,kw) OR 
'diffusion tensor imag*':ti,ab,kw OR 'magnetic 
resonance spectroscop*':ti,ab,kw OR 'chemical 
exchange saturation transfer':ti,ab,kw OR 'dynamic 
susceptibility contrast':ti,ab,kw OR 'dynamic contrast 
enhanced':ti,ab,kw OR 'arterial spin labeling':ti,ab,kw OR 
((intraoperative NEAR/3 (imaging OR 
ultrasound*)):ti,ab,kw) OR pet:ti,kw OR fmri:ti,kw OR 
dti:ti,kw OR mrs:ti,kw OR cest:ti,kw OR dsc:ti,kw OR 
dce:ti,kw OR asl:ti,kw 

342740 

#3 #1 AND #2 AND [2014-2022]/py NOT (('animal'/exp OR 
'animal experiment'/exp OR 'animal model'/exp OR 
'nonhuman'/exp) NOT 'human'/exp) NOT ('conference 
abstract'/it OR 'conference review'/it OR 'editorial'/it OR 
'letter'/it OR 'note'/it) 

3895 

#4  'meta analysis'/exp OR 'meta analysis (topic)'/exp OR 
metaanaly*:ti,ab OR 'meta analy*':ti,ab OR 
metanaly*:ti,ab OR 'systematic review'/de OR 'cochrane 
database of systematic reviews'/jt OR prisma:ti,ab OR 
prospero:ti,ab OR (((systemati* OR scoping OR umbrella 
OR 'structured literature') NEAR/3 (review* OR 
overview*)):ti,ab) OR ((systemic* NEAR/1 review*):ti,ab) 
OR (((systemati* OR literature OR database* OR 'data 
base*') NEAR/10 search*):ti,ab) OR (((structured OR 
comprehensive* OR systemic*) NEAR/3 search*):ti,ab) 
OR (((literature NEAR/3 review*):ti,ab) AND 
(search*:ti,ab OR database*:ti,ab OR 'data base*':ti,ab)) 
OR (('data extraction':ti,ab OR 'data source*':ti,ab) AND 
'study selection':ti,ab) OR ('search strategy':ti,ab AND 
'selection criteria':ti,ab) OR ('data source*':ti,ab AND 
'data synthesis':ti,ab) OR medline:ab OR pubmed:ab OR 
embase:ab OR cochrane:ab OR (((critical OR rapid) 

793276 
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NEAR/2 (review* OR overview* OR synthes*)):ti) OR 
((((critical* OR rapid*) NEAR/3 (review* OR overview* 
OR synthes*)):ab) AND (search*:ab OR database*:ab OR 
'data base*':ab)) OR metasynthes*:ti,ab OR 'meta 
synthes*':ti,ab 

#5  #3 AND #4 – SR’s 210 
 

 

Medline 
(OVID) 
 

1     exp Glioma/ or Glioblastoma/ or (glioma* or glioblastoma* or 
oligodendroglioma* or astrocytoma*).ti,ab,kf. (122342) 
2     exp *Positron Emission Tomography Computed Tomography/ or exp 
*Magnetic Resonance Imaging/ or exp Diffusion Tensor Imaging/ or exp 
Magnetic Resonance Spectroscopy/ or 'positron emission 
tomograph*'.ti,ab,kf. or ((functional or perfusion) adj2 'magnetic resonance 
imaging').ti,ab,kf. or 'diffusion tensor imag*'.ti,ab,kf. or 'magnetic resonance 
spectroscop*'.ti,ab,kf. or 'chemical exchange saturation transfer'.ti,ab,kf. or 
'dynamic susceptibility contrast'.ti,ab,kf. or 'dynamic contrast 
enhanced'.ti,ab,kf. OR 'arterial spin labeling'.ti,ab,kf. OR (intraoperative adj3 
(imaging OR ultrasound*)).ti,ab,kf. OR pet.ti,kf. or fmri.ti,kf. OR dti.ti,kf. OR 
mrs.ti,kf. OR cest.ti,kf. OR dsc.ti,kf. OR dce.ti,kf. or asl.ti,kf. (572122) 
3     1 and 2 (10032) 
4     limit 3 to yr="2014-Current") (4747) 
5     (meta-analysis/ or meta-analysis as topic/ or (metaanaly* or meta-
analy* or metanaly*).ti,ab,kf. or systematic review/ or cochrane.jw. or 
(prisma or prospero).ti,ab,kf. or ((systemati* or scoping or umbrella or 
"structured literature") adj3 (review* or overview*)).ti,ab,kf. or (systemic* 
adj1 review*).ti,ab,kf. or ((systemati* or literature or database* or data-
base*) adj10 search*).ti,ab,kf. or ((structured or comprehensive* or 
systemic*) adj3 search*).ti,ab,kf. or ((literature adj3 review*) and (search* 
or database* or data-base*)).ti,ab,kf. or (("data extraction" or "data 
source*") and "study selection").ti,ab,kf. or ("search strategy" and "selection 
criteria").ti,ab,kf. or ("data source*" and "data synthesis").ti,ab,kf. or 
(medline or pubmed or embase or cochrane).ab. or ((critical or rapid) adj2 
(review* or overview* or synthes*)).ti. or (((critical* or rapid*) adj3 (review* 
or overview* or synthes*)) and (search* or database* or data-base*)).ab. or 
(metasynthes* or meta-synthes*).ti,ab,kf.) not (comment/ or editorial/ or 
letter/ or ((exp animals/ or exp models, animal/) not humans/)) (543069) 
6     4 and 5 (162) – SRs 

 

 
 
 
 
 5 

 
 
 
 

10 
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Bijlage 3 Risk of bias tables en evidence tables 
 
Module Behandeling ouderen/kwetsbaren 
 
Evidence tables 5 
Overall survival: time from randomisation to death from any cause 

Study n id t1 t2 effect 

(log[Hazard 

Ratio] 

se 

ARTE 2018 75 ARTE 2018 RT40  RT40+ bevacizumab 

(BEV_RT) 

0,077 0,259

1 

AVAglio 

2014 

73 AVAglio 

2014 

chemoradiothera

py (CRT) 

bevacizumab 

chemoradiotherapy 

(BEV_CRT) 

-0,1863 0,279

4 

Keime-

Guibert 

2007 

81 Keime-

Guibert 

2007 

RT60 

(radiotherapy) 

Supportive care (Supp 

care) 

-0,755 0,246

4 

Malmstro

m 2012 

83 Malmstro

m 2012 

RT60 TMZ -1,0498 0,260

6 

Malmstro

m 2012 

82 Malmstro

m 2012 

RT40 TMZ -0,3285 0,186 

Malmstro

m 2012 

81 Malmstro

m 2012 

RT60 RT40 -0,5276 0,238

1 

Perry 

2017 

562 Perry 

2017 

RT40  chemoradiotherapy 

(CRT) 

-0,4005 0,091

5 

Roa 2004 95 Roa 2004 RT60  RT40  -0,1165 0,209

7 

Wick 2012 373 
 

RT60  TMZ  0,0862 0,132

9 

 

Risk of bias table 

Comparison Num

ber of 

studi

es 

Withi

n-

study 

bias 

Report

ing 

bias 

Indirect

ness 
Impreci

sion 
Heteroge

neity 
Incoher

ence 
Confide

nce 

rating 

Reason(s) for downgrading 

BEV_CRT:CRT 1 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

CRT:RT40 1 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 
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Comparison Num

ber of 

studi

es 

Withi

n-

study 

bias 

Report

ing 

bias 

Indirect

ness 
Impreci

sion 
Heteroge

neity 
Incoher

ence 
Confide

nce 

rating 

Reason(s) for downgrading 

RT40:RT40+BEV_

RT 
1 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

RT40:RT60 2 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

RT40:TMZ 1 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

RT60:Supp care 1 No 

conce

rns 

Low 

risk 
Some 

concern

s 

Some 

concern

s 

Some 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Indirectness","Imprecision","H

eterogeneity"] 

RT60:TMZ 2 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Some 

concern

s 

Some 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision","Heterogenei

ty"] 

BEV_CRT:RT40 0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

BEV_CRT:RT40+

BEV_RT 
0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

BEV_CRT:RT60 0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

BEV_CRT:Supp 

care 
0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

BEV_CRT:TMZ 0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

CRT:RT40+BEV_

RT 
0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

CRT:RT60 0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

CRT:Supp care 0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 
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Comparison Num

ber of 

studi

es 

Withi

n-

study 

bias 

Report

ing 

bias 

Indirect

ness 
Impreci

sion 
Heteroge

neity 
Incoher

ence 
Confide

nce 

rating 

Reason(s) for downgrading 

CRT:TMZ 0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

RT40:Supp care 0 No 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Imprecision"] 

RT40+BEV_RT:R

T60 
0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

RT40+BEV_RT:Su

pp care 
0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

RT40+BEV_RT:T

MZ 
0 Some 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Within-study 

bias","Imprecision"] 

Supp care:TMZ 0 No 

conce

rns 

Low 

risk 
No 

concern

s 

Major 

concern

s 

No 

concerns 
No 

concern

s 

Very 

low 
["Imprecision"] 

 

 

 

Research question: What are the favorable and unfavorable effects of 
oncologic treatment (including radiotherapy, chemotherapy, systemic 5 

therapy, neurosurgery) compared to no treatment in elderly (frail) 
patients with new diagnosed glioblastoma, who qualify for treatment? 
Study 

referen

ce 

Was the 

allocation 

sequence 

adequately 

generated? 

 

 

 

 

 

 

 

Was the 

allocation 

adequately 

concealed? 

 

 

 

 

 

 

 

Blinding: 

Was 

knowledge 

of the 

allocated 

interventio

ns 

adequately 

prevented

? 

Were 

patients 

blinded? 

Were 

healthcare 

Was loss 

to follow-

up 

(missing 

outcome 

data) 

infrequen

t? 

 

 

 

 

 

Are 

reports 

of the 

study 

free of 

selective 

outcome 

reportin

g? 

 

 

 

 

Was the 

study 

apparent

ly free of 

other 

problem

s that 

could 

put it at 

a risk of 

bias? 

 

 

 

Overall risk of 

bias 

If 

applicable/necess

ary, per outcome 

measure 
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providers 

blinded? 

Were data 

collectors 

blinded? 

Were 

outcome 

assessors 

blinded? 

Were data 

analysts 

blinded?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keime-

Guibert, 

2007 

Definitely 

yes; 

 

Reason: 

Central 

randomizati

on, 

stratified 

according to 

treatment 

centre. 

Definitely 

yes; 

 

Reason: 

Central 

randomizati

on, 

stratified 

according to 

treatment 

centre. 

Defenitely 

no 

 

Reason: 

Knowledge 

of the 

allocated 

interventio

n was not 

prevented.  

Defenitel

y no 

 

Reason: 

High 

attrition 

rates in 

the 

EORTC 

QLQ-C30. 

 

 

Definitel

y yes; 

 

Reason: 

All 

relevant 

and 

predefin

ed 

outcome

s were 

reported 

Probably 

yes; 

 

Reason: 

No other 

problem

s noted. 

HIGH (quality of 

life, cognitive 

functioning) 

 

LOW (progression 

free survival, 

overall survival) 
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Module Beeldvorming ter nadere differentiatie  
 
Risk of bias assessment diagnostic accuracy studies (QUADAS II, 2011) 
 
Study 
reference 

Patient selection  
 
 

Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

Floeth, 2006 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Unclear 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes (WHO classification) 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
No, one patient refused but the 
lesion regressed with 
antibiotics. 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
No. Of 14 included patients, 11 
received FDG-PET.  
 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
Unclear 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
Unclear 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
Unclear 
 

CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: HIGH 

 

Lau, 2010 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
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Study 
reference 

Patient selection  
 
 

Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Low 
 
 

of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes (WHO classification) 
 
 
 

condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

and reference standard? 
No, clinical follow up at 4-6 
months, resultant 
histopathology were compared 
with PET-findings. 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
No, in 9/21 patients 
clinical/imaging course 
determined accuracy. 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
No. of 21 patients, 3 did not 
received histology and were 
excluded of analysis. 

the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
Unclear 
 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: HIGH 

 

Pauliet, 2009 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 
Did all patients receive a 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
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Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

Yes/No/Unclear 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes (WHO classification) 
 
 
 

results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 
 

index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
Unclear 
 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW  
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

 

Pichler, 2010 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
Yes 
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes (WHO classification) 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
No, since a few months were 
not enough in three patients to 
obtain reference standard. 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
No, three patients died after a 
few months because of rapid 
progression. No autopsy. 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
No, 28/88 patients did not 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
Unclear 
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Study 
reference 

Patient selection  
 
 

Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

receive histological examination 
and diagnosis was based on 
longitudinal observation. 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
88 were evaluated, but PDG 
versus FET was only done in 23 
patients. 
 

 

CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: HIGH 

 

Plotkin, 2010 Was a consecutive or random 
sample of patients enrolled? 
Yes 
 
Was a case-control design 
avoided? 
Yes 
 
Did the study avoid 
inappropriate exclusions? 
No, all patients had diagnosed 
brain tumors or suspected 
recurrence of a known low-
grade glioma.  
 
 

Were the index test results 
interpreted without knowledge 
of the results of the reference 
standard? 
Yes 
 
If a threshold was used, was it 
pre-specified? 
Yes (WHO classification) 
 
 
 

Is the reference standard likely 
to correctly classify the target 
condition? 
Yes 
 
Were the reference standard 
results interpreted without 
knowledge of the results of the 
index test? 
Unclear 
 
 
 

Was there an appropriate 
interval between index test(s) 
and reference standard? 
Unclear 
 
Did all patients receive a 
reference standard? 
Yes 
 
Did patients receive the same 
reference standard? 
Yes 
 
Were all patients included in the 
analysis? 
Yes 

Are there concerns that the 
included patients do not match 
the review question? 
Unclear 
 
Are there concerns that the 
index test, its conduct, or 
interpretation differ from the 
review question? 
No 
 
Are there concerns that the 
target condition as defined by 
the reference standard does not 
match the review question? 
Unclear 
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Patient selection  
 
 

Index test Reference standard Flow and timing Comments with respect to 
applicability 

 CONCLUSION: 
Could the selection of patients 
have introduced bias? 
 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION: 
Could the conduct or 
interpretation of the index test 
have introduced bias? 
 
RISK: LOW 
 

CONCLUSION: 
Could the reference standard, 
its conduct, or its interpretation 
have introduced bias? 
 
RISK: UNCLEAR 

CONCLUSION 
Could the patient flow have 
introduced bias? 
 
 
RISK: LOW 
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Risk of bias table 

Study 

referenc

e 

 

Was the 

allocation 

sequence 

adequatel

y 

generated

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was the 

allocation 

adequately 

concealed? 

 

 

 

 

 

 

Blinding: 

Was 

knowledge 

of the 

allocated 

intervention

s adequately 

prevented? 

 

Were 

patients 

blinded? 

 

Were 

healthcare 

providers 

blinded? 

Were data 

collectors 

blinded? 

Were 

outcome 

assessors 

blinded? 

Were data 

analysts 

blinded?  

Was loss to 

follow-up 

(missing 

outcome 

data) 

infrequent

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are reports of 

the study free 

of selective 

outcome 

reporting? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was the 

study 

apparentl

y free of 

other 

problems 

that could 

put it at a 

risk of 

bias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overall risk of bias 

If 

applicable/necessary

, per outcome 

measure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willems, 

2006 

 

 

Definitely 

yes 

 

Reason: A 

computer 

generated 

allocation 

Unknown 

 

Reason: no 

information 

on 

allocation 

conceilmen

t provided 

Definitely no 

 

Reason:  

No blinding. 

Definitely 

no 

 

Reason: A 

high 

amount of 

missing 

cases, 

34/45 

analyzed 

for extent 

of 

resection, 

65% of 

participant

s reported 

on quality 

of life data. 

Probably no 

 

Reason: Not 

registered at 

ClinicalTrials.gov

. Primary and 

secondary 

outcomes 

reported as 

prespecified; 

however all 

measures of 

dispersion were 

missing, and 

only indicated in 

bar graphs. 

Probably 

no 

 

Reason:   

 

HIGH concerns (all 

outcomes) 
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