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Patiënt gerapporteerde uitkomsten bij hersenmetastasen 
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COIMBRA studie

• Doel: leren van iedere patient
• Hoe: het verzamelen van klinische en patient-gerapporteerde gegevens van zoveel mogelijk

patienten met uitzaaiingen in de hersenen
• Wanneer:  sinds april 2019

Onder supervisie van: 

• dr. J.J.C. Verhoeff - Radiotherapeut-oncoloog, associate professor

• prof. dr. H.M. Verkooijen - Klinisch epidemioloog, Hoogleraar Klinische Evaluatie 
Beeldgestuurde Interventies



Hersenmetastasen

• Meest voorkomende tumor van het centrale zenuwstelsel
• Incidentie: 7- 14 personen/100 000 

Afgelopen jaren een stijging door verbeterde technieken en 
systeemtherapie

• 20 – 40% van de patiënten met een primaire tumor 
ontwikkelen een/meerdere hersenmetastase(n)

Behandeling
• Chemotherapie
• Immunotherapie
• Chirurgie
• Bestraling
• Combinatie

 Afhankelijk van prognose, verwachte effect en conditie van patient



Inclusie criteria
• 18 jaar en ouder
• Radiologisch of histologisch bewijs 

hersenmetastase(n)
• of indicatie voor profylactische bestraling
• Verwijzing naar afdeling radiotherapie 

voor schedelbestraling

Exclusie criteria
• Psychische stoornis of cognitieve stoornis 

die het vermogen om de voorlichting 
voldoende te begrijpen belemmert

• Ernstige psychiatrische stoornissen
• Onvoldoende begrip van de Nederlandse 

taal 

In- en exclusiecriteria

300 inclusies 



1. Klinische parameters



2a. Kwaliteit van leven - Patiënt

• Quality of Life Questionnaires Core-30 item (C30) 

• Kwaliteit van leven op 5 gezondheidniveaus (EQ5D)

Algemeen welbevinden

• Multidemensionele vermoeidheidsindex (MVI-20)

Kankergerelateerde uitkomsten, zoals vermoeidheid

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Depressie en angst

• Quality of Life-vragenlijst – Brain Neoplasma (QLQ-BN20)

• Cognitive Failure Questionnaire (CFQ)

Ziekte specifieke symptomen van hersenmetastasen en (nadelige) effecten van de 
behandeling 

• Questionnaire to Assess Health Enhancing Physical Activity (SQUASH)
Fysieke activiteit 

• Utrechtse coping lijst (UCL)

• NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI)

Copinggedrag en persoonlijkheid (enkel baseline)



2b. Kwaliteit van leven - mantelzorger

• Kwaliteit van leven op 5 gezondheidniveaus (EQ5D)

Algemeen welbevinden

• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

Depressie en angst

• Caregiver Strain Index (CSI)

Belasting in relatie tot zorgverlening bij de mantelzorg

• Utrechtse coping lijst (UCL)

• NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI)

Copinggedrag en persoonlijkheid (enkel baseline)



3 maanden na bestralingVoor bestraling

3. Neuropsychologisch onderzoek



Cognitief onderzoek – Raven’s matrices



RT
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Reguliere MRI-hersenen

Ziekenhuisbezoek

Neuropsychologisch onderzoek

Vragenlijsten patient
Vragenlijsten mantelzorger



4. (Eventueel) extra MRI-opnames



5. Benadering deelname nieuw onderzoek



Voorlopige resultaten

300 inclusies

 206 (68%) vragenlijsten
 22 (30%) van de 71  (NPO mogelijk sinds juli 2021)
 210 (70%) benadering scans
 215 (71%) benadering nieuw onderzoek



52

% Primaire tumor

Long Borst

Melanoom Gastro-intestinaal

Nier

0 10 20 30 40 50

1

2 tot 4

5 tot 10

>10

Aantal hersenmetastasen

1 2 tot 4 5 tot 10 >10

Aangedane hersenkwab

Frontaal Parietaal Temporaal

Occipitaal Cerebellum Hersenstam

Voorlopige resultaten - Baseline (N = 97)



Overlevingsdata

N = 76
Mediane overleving: 13,5 maanden



Overlevingsdata - subgroepen

N = 76
Mediane overleving 1-4 metastasen: 15,3 maanden
Mediane overleving >4 metastasen: 19,9 maanden



Voorlopige resultaten - “Ik voel mij fit”

Nee, dat klopt niet

Ja, dat klopt 

P <0.001 N= 64



Voorlopige resultaten - “Heeft u moeite gehad met het 

herinneren van dingen?”

Helemaal niet

Heel erg P = 0.148 N= 61



Voorlopige resultaten
”Hoe zou u uw algehele 
kwaliteit van het leven 
gedurende de afgelopen 
week beoordelen”

P = 0.05 N= 61
Erg slecht

Uitstekend



Voorlopige resultaten - ” Uw gezondheidstoestand vandaag”

P = 0.322 N= 61

Best voorstelbare 
gezondheidstoestand 

Slechtst voorstelbare 
gezondheidstoestand 



Neuropsychologisch onderzoek (N = 16) 
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Verband tussen bestraling van de neurogene gebieden
en de algehele overleving



• 2 regio’s met neurale stam cellen: 
• Subventriculaire zone (SVZ)
• Hippocampus (HPC)

• Functie: neurogenese

Achtergrond



Hypothese

Bestraling van de neurogene gebieden vermindert het herstelvermogen van het brein
met als gevolg een slechtere overleving van patienten met hersenmetastasen. 



Glioblastoom patiënten

 Negatieve associatie: Hogere dosis op de SVZ/HPC en de algehele overleving

PMID 35128399, Danique Bruil



Methode - hersenmetastasen

• Retrospectief cohort, 262 patiënten
• Neurogene gebieden atlassen HPC en SVZ

MRI-T1, afbeelding van de SVZ. 62-jarige patiënt met een metastase in de hersenstam met delineatie van 
de SVZ (links: blauw, paars, rechts: oranje) en HPC (links: rood, rechts: geel)



Analyses

Univariate analyse
• Elke extra Gyop de SVZ verhoogd het risico op overlijden met 3,5%  10Gy – 35%
• Elke extra Gy op de HPC verhoogd het risico op overlijden met 1,4%  10Gy - 14%

Multivariate analyse:
• Gecorrigeerd voor andere variabelen, geen verband tussen dosis en algehele

overleving
• Wel een verband met

• KPS:  hoe hoger, hoe betere overleving
• Immunotherapie: het toevoegen van immunotherapie zorgt voor een langere

overleving



Conclusie

• Bestraling van de neurogene gebieden zorgt niet voor een slechtere algehele
overleving in patienten met hersenmetastasen

 Hoewel er geen rol lijkt te zijn voor het vermijden van de neurogene gebieden in het 
bestralingsplan voor de algehele overleving, is dit voor kwaliteit van leven nog niet
onderzocht! 



Toekomst plannen COIMBRA

• Verdere verdieping neurogene gebieden
• Kwaliteit van leven in een grotere groep
• Analyses in subgroepen
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