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Samenvatting

Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de
multidisciplinaire evidence-based klinische richtlijn Hoofd-/halsparagangliomen. Deze
richtlijn heeft betrekking op volwassenen met Hoofd-/halsparagangliomen. Deze richtlijn
heeft als doelstelling dat ongewenste praktijkvariatie wordt teruggedrongen en de zorg
voor deze patiëntengroep wordt verbeterd. Een evidence-based richtlijn draagt bij aan
meer uniformiteit in de diagnostiek, behandeling en follow-up en is waardevol om
zorgverleners te ondersteunen bij een effectieve en veilige behandeling. In deze
samenvatting ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die tot de
aanbevelingen geleid hebben. Lezers van deze samenvatting worden voor deze
informatie verwezen naar de volledige richtlijn. Deze samenvatting van aanbevelingen
staat niet op zichzelf. Bij medische besluitvorming dient rekening te worden gehouden
met de omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Behandeling en procedures met
betrekking tot de individuele patiënt berusten op wederzijdse communicatie tussen
patiënt, arts en andere zorgverleners.

Module 1
Minimale technische vereisten voor het screenen van mogelijk aanwezige HHPGL
1.
Maak een CT of MRI voor het screenen op mogelijk aanwezige HHPGL met de
volgende minimale technische vereisten:
• De scanrange/field of view dient zodanig ingesteld te worden dat de
frequente lokalisaties voor HHPGL in beeld zijn: caudaal van de
carotisbifurcatie tot ruim craniaal van het foramen jugulare.
• MRI/MRA hals:
• gecombineerde hoofdhalsspoel (bijvoorbeeld phased
array coil, synergy coil);
• sequenties: axiale precontrast opnamen (T1 en T2
gewogen) en postcontrast opnamen (T1, eventueel met
vetsupressie) met een maximale coupedikte van 4 mm,
eventueel aanvullende opnamen in andere snede-richting
en PD (proton density) opname;
• MRA: keuze uit verschillende technieken mogelijk: 3D
TOF MRA met contrast, 3D contrast enhanced MRA,
timeresolved MRA;
• CT hals met contrast, bij voorkeur met korte delay voor optimale
delineatie van de hypervasculaire tumoren en vaten
• coupedikte ≤3mm;
• zowel weke delen als bot algoritme.
2. Maak aanvullend een blanco CT van het oor indien een (klinische) verdenking op
een (jugulo)tympanicum tumor bestaat, met de volgende minimale technische
vereisten:
•
positionering: zo nodig lichte hyperextensie zodat de ooglens buiten het
stralingsveld blijft
•
scan range: gehele ossa petrosa
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•

coupedikte 0,5 tot 0,75mm.

Minimale vereisten voor follow-up van een bewezen HHPGL
Voor follow-up door middel van MRI kan het onderzoek ingekort worden tot een MRA.
Verder zie punt 2 hierboven.

Module 2
2.1
Bied alle patiënten met een (verdenking op) HHPGL genoomdiagnostiek aan met één
van de volgende technieken:
• Sequencing;
• Gen panels;
• Whole Exome (Genome) sequencing.
2.2
Voer genoomdiagnostiek uit na pre-test counseling bij patiënten met een verdenking op
of met een bewezen HHPGL.
Voer genoomdiagnostiek uit, na pre-test counseling door de klinisch geneticus, bij
patiënten met een verhoogd risico op dragerschap.
Communiceer afwijkende DNA-uitslagen met de relevante leden van het MDO.
Indien een variant klasse 3, 4 of 5 wordt aangetoond, verwijs naar de klinisch geneticus.
2.3
De afstemming over welke genen onderzocht worden, is de verantwoordelijkheid van de
klinisch genetici/aanvragers en de moleculair genetici samen.
Onderzoek ten minste de volgende genen bij patiënten met HHPGL: SDHA, SDHAF2,
SDHB, SDHC, SDHD.
•
Indien er geen mutatie wordt aangetoond, kan onderzoek van MAX overwogen
worden.
•
Op specifieke indicatie kunnen ook de genen RET, VHL, NF1 en TMEM127
onderzocht worden.
2.4
Verwijs dragers van een kiembaanmutatie naar de afdelingen KNO en endocrinologie
ten behoeve van surveillance.
De tabel beschrijft het surveillanceadvies voor de verschillende kiembaanmutaties.
Tabel 1: Startleeftijd surveillance naar onder andere HHPGL: *
SDHD

Indien de mutatie van paternale herkomst is: 18 jaar, of overweeg
indien de vroegste manifestatie in de familie onder de 20e levensjaar
is, screening vanaf 5 tot 10 jaar voor de leeftijd van vroegste
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SDHB
SDHA
SDHC
SDHAF2

manifestatie.
10 jaar
18 jaar of overweeg vanaf 5 tot 10 jaar voor de vroegste manifestatie
in de familie
18 jaar of overweeg vanaf 5 tot 10 jaar voor de vroegste manifestatie
in de familie
Indien de mutatie van paternale herkomst is: 18 jaar of overweeg
vanaf 5 tot 10 jaar voor de vroegste manifestatie in de familie

Overige
Bepalen in overleg met klinisch geneticus
mutaties
* Voor het surveillanceprotocol, zie module 3.4
Indien een klasse 4 of 5 variant wordt aangetoond, is familieonderzoek (via de klinisch
geneticus) zinvol.

Module 3
3.1
Verwijs elke HHPGLpatient naar de endocrinoloog.
Voer bij iedere patiënt met een HHPGL een endocrinologische analyse uit, gericht op
uiting van catecholamine overproductie op de volgende wijze:
1. Anamnese en lichamelijk onderzoek:
•
Gericht op uitingen van catecholamine overproductie.
2. Laboratoriumdiagnostiek:
•
Bepaal vrije plasma metanefrine, normetanefrine en 3-methoxytyramine.
• Bloedafname vindt idealiter plaats (liggend) uit een
venflon na tenminste 20 min. rust in een prikkelarme
omgeving en vrij van verstorende medicatie en/of
invloeden.
• Een catecholamine-arm dieet is voor bepaling van de
metanefrines niet noodzakelijk.
•
Als alternatief kunnen de metanefrines bepaald worden in de 24-uurs urine.
• Een catecholamine-arm dieet is dan wel gewenst.
•
In geval van directe zittende bloedafname kan bij verhoogde waarden de
diagnostiek herhaald worden na optimaliseren van de afnamecondities.
•
Overweeg bij persisterende verhoging van het plasma normetanefrine een
clonidine-suppressietest.
3. Beeldvormende diagnostiek van buiten het hoofd-/halsgebied:
•
Maak een MRI (of CT) van de thorax/abdomen/bekken gericht op eventueel
sympathisch paraganglioom bij verhoogde (nor)metanefrine en/of 3methoxytyramine.
•
Ter aanvulling kan functioneel beeldvormend onderzoek worden verricht
(MIBG-scan, en PET-scan (DOTA-petides, F-DOPA, FDG), zeker bij negatieve
MRI en CT en/of verdenking op metastasen.
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Verricht bij een SDHB- of MAX-mutatie beeldvormende diagnostiek, ongeacht normale
laboratoriumresultaten (zie module 3.4).
3.2
Streef naar radicale chirurgische resectie bij een endocrien actief HHPGL. Indien dat niet
kan, streef naar maximale debulking.
• Overweeg radiotherapie indien radicale resectie niet mogelijk lijkt; hier is echter
geen klinische wetenschappelijke onderbouwing voor.
• Voorafgaand aan elke interventie dient patiënt ingesteld te worden op adequate
farmacologische adrenerge blokkade.
Bij een HHPGL zonder endocriene activiteit of met uitsluitend overproductie van
dopamine (geïsoleerde verhoging van 3-methoxytyramine) is er vanuit endocrinologisch
oogpunt in tegenstelling tot voorgaande, géén indicatie voor chirurgische of
radiotherapeutische interventie, noch voor voorbereidende farmacologische adrenerge
blokkade.
3.3
Houd patiënten met een erfelijke predispositie onder controle bij de endocrinoloog (zie
module 3.4).
Sluit de endocrinologische consultatie af bij HHPGL zonder endocriene activiteit en/of
zonder erfelijke predispositie; consultatie is in deze gevallen niet meer geïndiceerd.
Voer endocrien onderzoek opnieuw uit indien na >1 jaar na de initiële diagnostiek
(alsnog) een interventie aan een HHPGL wordt overwogen.
Verwijs de patiënt dan opnieuw naar de endocrinologie voor metanefrinebepaling.
3.4
Diagnostiek en behandeling
•
Screen iedere patiënt met erfelijke predispositie* voor paraganglioom met een
endocrinologische analyse op een endocrien actief HHPGL of SPGL.
o
Voer de screening uit zoals beschreven in module 3.1.
o
Indien behandeling noodzakelijk is, raadpleeg module 3.2.
•
Zet onderzoek naar gastrointestinale stromale tumor (GIST), hypofysetumoren en
niercelcarcinoom in bij een SDH-mutatie en indien anamnese en/of lichamelijk
onderzoek hier aanleiding toe geven.
•
De endocrinologische behandeling van erfelijk PGL is conform bij niet-erfelijke
vormen.
Follow-up
•
In geval van een SDHB- of MAX-mutatie:
o
Voer een jaarlijkse endocrinologische follow-up uit bij patiënten met een
SDHB- of MAX-mutatie, bestaande uit een jaarlijks consult endocrinologie
inclusief anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumdiagnostiek
conform de initiële analyse.
▪
Voer driejaarlijks een MRI (of CT) van thorax/abdomen/bekken
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•

•

uit om SPGL te identificeren (ook bij normale
laboratoriumresultaten).
▪ Voer een MRI (of CT) van thorax/abdomen/bekken uit om SPGL
te identificeren bij verhoogde (nor)metanefrine en/of 3methoxytyramine-waarden.
In geval van een SDHA/C/D/AF2- en TMEM127-mutatie:
o
Voer een jaarlijkse endocrinologische follow-up uit bij SDH/C/D/AF2/A- of
TMEM127-mutaties, bestaande uit een jaarlijks consult endocrinologie,
inclusief anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumdiagnostiek
conform de initiële analyse.
o
Verricht uitsluitend beeldvormend onderzoek naar SPGL bij verhoging van
(nor)metanefrine en/of 3-methoxytyramine of op klinische indicatie.
Bij VHL en NF1 mutaties:
o
Volg dezelfde follow-up als bij SDHA/C/D/AF2- en TMEM127-mutaties (zie
hierboven).

*Onder een erfelijke predispositie voor PGL wordt een bewezen mutatie in het
SDHA/B/C/D/AF2-, TMEM127-, MAX-, RET (MEN2), VHL- of NF1-gen verstaan, of een
sterke klinische verdenking daarop.

Module 4
4.1
Behandelopties zijn:
1.
Wait-en-scan beleid (module 4.6).
2.
Chirurgische resectie/debulking (al dan niet bijgestaan door preoperatieve
embolisatie) (module 4.3, 4.4, 4.5).
3.
(stereotactische) bestraling (module 4.2).
4.
Een combinatie van de bovengenoemde opties.
4.2
Uitgangsvraag 1: voor welke patiënten is radiotherapie géén geschikte optie?
In de volgende situaties is radiotherapie in principe NIET de aangewezen behandeling:
1. massawerking van de tumor met mogelijk levensbedreigende consequenties;
2. maligne HHPGL;
3. als er sprake is van een functioneel HHPGL (uitzondering: alleen dopamine
producerende tumoren (tot 30%)). Indien dit veilig kan heeft operatieve
behandeling hierbij de voorkeur. CAVE preoperatieve adrenerge blokkade via de
endocrinologie is noodzakelijk (zie module 3.2).
Uitgangsvraag 2: Hoe dient radiotherapie ingezet te worden bij de behandeling van
hoofd-/hals paragangliomen?
Bespreek bij jonge patiënten (<50 jaar) de complicaties van radiotherapie bij HHPGL en
weeg dit af tegen de (aanzienlijke) risico’s van chirurgie.
•
overweeg primair de mogelijkheid van stereotactische radiotherapie;
•
gebruik, indien het HHPGL hier door grootte of locoregionale uitbreiding rondom
kritieke structuren niet voor geschikt is, een meer gefractioneerd
bestralingsschema;
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•

gebruik In ieder geval een bestralingstechniek met hoge precisie (VMAT, Rapid
Arc, Gammaknife).

Bespreek met alle patiënten die in aanmerking komen voor radiotherapie dat
radiotherapie de volgende complicaties kan hebben:
•
het ontwikkelen van secundaire maligniteiten (met name sarcomen);
•
na bestraling van vasculaire structuren bestaat het risico op complicaties zoals
vaatstenosen. Zo ook bij de carotiden, met mogelijk CVA’s tot gevolg. Afgeleid van
ervaringen met radiotherapie bij patiënten met Hodgkin-lymfoom blijkt de
bestraalde populatie een 2,5 keer hoger risico te hebben in vergelijking met de
normale populatie;
•
kans op verminderde speekselproductie indien een deel van het
speekselkliervolume een substantiële bestralingsdosis ontvangt. Met de huidige
bestralingstechnieken is de kans hierop echter klein.
4.3
Fisch-klasse A:
Behandel patiënten met een Fisch-klasse A tumor chirurgisch.
Informeer patiënten over hun Fisch-klasse.
Fisch-klasse B:
Behandel patiënten met een Fisch-klasse B tumor chirurgisch:
•
Bij hinderlijke klachten waarbij de patiënt het risico van de behandeling op vindt
wegen tegen de te behalen winst van de behandeling.
o Met name bij één of meerdere van volgende klachten:
▪ (pulsatiele) tinnitus;
▪ (conductief) gehoorverlies;
▪ facialisparalyse.
•
Bij aangetoonde groei tijdens een wait-en-scan beleid en met name indien
dreigende progressie naar een Fisch-klasse C tumor bestaat.
Start een wait-en-scan beleid bij patiënten met een Fisch-klasse B tumor indien de
patiënt het risico op iatrogene morbiditeit niet op vindt wegen tegen de huidige
klachten.
Informeer patiënten over hun Fisch-klasse.
Fisch-klasse C en D:
Start initieel een wait-en-scan beleid bij patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor,
tenzij reeds sprake is van bestaande partiële hersenzenuwuitval (met name indien
sprake is van partiële N. IX en/of X uitval).
Behandel patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor met radiotherapie indien:
•
er sprake is van bestaande partiële hersenzenuwuitval van N. IX en/of X, met
verhoogd risico op aspiratie.
•
er sprake is groei tijdens eenwait-en-scan beleid, vooral in geval van (dreigende)
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intracraniële uitbreiding.
Radiotherapie van patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor kan overwogen worden
bij reeds bestaande partiële uitval van overige hersenzenuwen. (zie module 4.2)
Overweeg debulking bij patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor indien:
•
er sprake is van intracraniële uitbreiding met verdrukking van neurologische
structuren waarvoor acute debulking is aangewezen.
•
leeftijd een afweging is om geen radiotherapie toe te passen.
Na debulking dient een wait-en-scan beleid uitgevoerd te worden.
Informeer patiënten over hun Fisch-klasse.
4.4
Shamblin-klasse I en II
Start bij patiënten met een Shamblin-klasse I en II tumor initieel een wait-en-scan
beleid, tenzij reeds sprake van bestaande partiële hersenzenuwuitval (met name indien
sprake is van partiële N. IX en/of X uitval).
Behandel patiënten met een Shamblin-klasse I en II tumor chirurgisch indien:
•
Er groei wordt gezien tijdens het wait-en-scan beleid. Tenzij reeds sprake is van
partiële hersenzenuwuitval (met name in geval van N. IX en/of X uitval), overweeg
dan radiotherapie.
•
Eer sprake is van volledige hersenzenuwuitval e.g. paralyse van betrokken
zenuwen.
Informeer patiënten over hun Shamblin-klasse.
Shamblin-klasse III
Start bij patiënten met een Shamblin-klasse III tumor initieel een wait-en-scan beleid
tenzij reeds sprake is van bestaande partiële hersenzenuwuitval (met name indien
sprake is van partiële N. IX en/of X uitval).
Behandel patiënten met een Shamblin-klasse III tumor met radiotherapie indien er
sprake is van
• reeds bestaande partiële hersenzenuwuitval van n. IX en/of X, met verhoogd risico
op aspiratie.
o CAVE: Ondersteunende maatregelen moeten eventueel genomen worden om
luchtweg veilig te stellen.
• groei tijdens het wait-en-scan beleid.
• reeds bestaande partiële uitval van overige hersenzenuwen.
Overweeg chirurgie indien sprake is van volledige hersenzenuwuitval b.v. paralyse van
betrokken hersenzenuwen en groei van de tumor waarbij het risico op complicaties
hoog wordt ingeschat wanneer men expectatief blijft.
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Informeer patiënten over hun Shamblin-klasse.
4.5
Start bij patiënten met een vagale paraganglioom initieel een wait-en-scan beleid indien
geen sprake is van reeds bestaande partiële N. IX en/of X uitval.
Overweeg patiënten met een vagale paraganglioom radiotherapeutisch te behandelen
(zie module 4.2) indien één of meerdere van onderstaande situaties geldt:
•
er is sprake van reeds bestaande partiële N. IX en/of X uitval;
•
er groei is tijdens het wait-en-scan beleid;
•
er is sprake van hersenzenuwuitval zonder risico op aspiratie, waarbij de patiënt
de risico’s van de behandeling op vindt wegen tegen de huidige klachten.
4.6
Besluit in overleg met de patiënt welke behandeling gevolgd gaat worden.
Pas het wait-en-scan beleid als volgt toe (raadpleeg de behandelmodules voor de
indicaties van het wait-en-scan beleid):
•
•

•
•
•
•

•

•

heroverweeg behandeling indien groei en/of ontwikkeling van klachten wordt
waargenomen. Weeg de risico’s van behandeling af tegen de risico’s van de tumor;
maak bij een bewezen tumor (initieel) jaarlijks een MRI, verlaag de frequentie naar
éénmaal per 2 tot 5 jaar, afhankelijk van het klinisch beloop;
o overweeg bij een Fisch-klasse D tumor of een jongere patiënt om de follow-up
termijn te verkorten, afhankelijk van het op voorhand ingeschatte risico op
complicaties: bijvoorbeeld een MRI scan 6 maanden na de eerstgemaakte
scan.
herhaal bij aangetoonde groei jaarlijks een MRI;
o
afhankelijk van de patiënt (e.g. patiënten van jonge leeftijd) en/of het
klachtenpatroon van de patiënt kan men hier van afwijken.
pas een levenslang wait-en-scan beleid toe, uitgevoerd door de KNO-arts, bij
patiënten met een kiembaanmutatie en/of positieve familieanamnese en bewezen
HHPGL;
pas een levenslang wait-en-scan beleid toe, uitgevoerd door de endocrinoloog
en/of KNO-arts bij patiënten met een kiembaanmutatie en/of positieve
familieanamnese, zonder HHPGL;
overweeg het stoppen van de follow-up bij patiënten met sporadisch
voorkomende tumoren, die niet groeien en klinisch stabiel zijn/ Indien hiervoor
gekozen wordt, instrueer de patiënten duidelijk over het terugkeren naar de
behandelend arts bij ontwikkeling van klachten. Indien gekozen wordt voor het
voortzetten van het wait-en-scan beleid dan kan bijvoorbeeld elke 5 jaar een MRI
scan gemaakt worden;
overweeg na een periode van 10 jaar te stoppen met periodieke radiologische
vervolging indien de patiënt een niet-erfelijke sporadisch voorkomende tumor
heeft die niet groeit en klinisch stabiel is, wanneer er geen aanwijzingen zijn van
residu of recidief welke chirurgisch behandeld is;
pas levenslang follow-up toe bij patiënten met een stabiele tumor die
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radiotherapie hebben ondergaan.
4.7
Tumoren waarbij een groot risico op uitval van hersenzenuwen betrokken bij de
slikactie bestaat zijn:
1. Fisch-classificatie C en D;
2. Shamblin-classificatie 2 en 3;
3. Vagale tumoren.
Indien aan beide zijden één of meer van bovenstaande HHPGL voorkomen, volg dan
deze aanbevelingen:
•
Voorkom bilaterale hersenzenuwuitval.
•
Wees terughoudend met adviseren van chirurgie.
•
Behandel de tumoren één voor één, waarbij na radiotherapie minstens één jaar
tussen beide behandelingen moet verstrijken.
o Indien de primair behandelde tumor chirurgisch behandeld is en er geen
complicaties zijn (met name geen hersenzenuwuitval), kan de tweede ingreep
sneller uitgevoerd worden.
•
Voer een wait-and-scan beleid indien geen hersenzenuwuitval bestaat.
•
Pas radiotherapie toe bij groei of bestaande partiële N. IX en/of X-uitval (zie
module 4.2).
•
Bij groei van kleine tumoren zonder hersenzenuwuitval kan in sommige gevallen
chirurgie overwogen worden.
•
Overweeg chirurgie indien sprake is van volledige hersenzenuwuitval en hierbij
het risico op complicaties op voorhand laag wordt ingeschat.
2 tumoren van hetzelfde type
Indien 2 tumoren van hetzelfde type worden gevonden (I.e. 2x caroticum, 2x vagale, 2x
Fisc- klasse C/D) volg dan onderstaande aanbevelingen:
•
Behandel de betreffende tumor met radiotherapie indien er sprake is van partiële
N. IX en/of X uitval (ongeacht groei).
•
Behandel de betreffende tumor met radiotherapie indien bij één van de tumoren
groei gevonden wordt tijdens een wait-en-scan beleid, ook al is er geen sprake
van reeds bestaande partiële hersenzenuwuitval.
•
Overweeg, indien sprake is van volledige hersenzenuwuitval aan één zijde,
chirurgische behandeling aan deze zijde. De contralaterale tumor dient in dit
geval zo conservatief mogelijk behandeld te worden.
o Indien behandeling noodzakelijk is aan de contralaterale zijde, dient gekozen
te worden voor radiotherapie (zie module 4.2).
•
Behandel als eerste de kleinste tumor met radiotherapie indien groei wordt
gevonden bij beide tumoren zonder dat sprake is van reeds bestaande partiële
unilaterale hersenzenuwuitval van beide HHPGL (zie module 4.2).
o
Indien een jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
hersenzenuwuitval wordt gevonden (met risico op aspiratie) kan de tweede
tumor behandeld worden.
o
Behandel het tweede HHPGL alsof het een solitair voorkomende tumor
betreft.
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•

Behandel als eerste de kleinste/laagst gestadieerde tumor met radiotherapie,
indien beide tumoren groeien en sprake is van bilaterale partiële
hersenzenuwuitval, (zie module 4.2).
o
Indien een jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
hersenzenuwuitval wordt gevonden (met risico op aspiratie) kan de tweede
tumor behandeld worden.

Bilateraal voorkomende tumoren
Wanneer sprake is van een combinatie van vagale en caroticum/ jugulare, waarmee
risico op bilateraal hersenzenuwuitval bestaat, volg dan onderstaande aanbevelingen:
•
Behandel eerst het HHPGL die al bestaande partiële N. IX en/of X uitval geeft of
het HHPGL dat groeit en behandel middels radiotherapie (zie module 4.2).
o Indien één jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
hersenzenuwuitval met risico op aspiratie wordt gevonden, kan de tweede
tumor behandeld worden.
o Behandel de tweede tumor alsof het een solitair voorkomende tumor
betreft.
•
Behandel als eerste de niet- vagale tumor met radiotherapie indien beide
tumoren hersenzenuwuitval geven en/of beide groeien (aangezien het niet
behandelen de meeste kans geeft op behoud van N. IX en X functie) (zie module
4.2).
o Indien een jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
hersenzenuwuitval wordt gevonden met risico op aspiratie, kan de tweede
tumor behandeld worden.
•
Behandel het tweede HHPGL alsof het een solitair voorkomende tumor betreft.
o Overweeg, indien er aan één zijde volledige hersenzenuwuitval is,
chirurgische behandeling aan deze zijde. Behandel de contralaterale tumor in
dit geval zo conservatief mogelijk.
o Indien behandeling noodzakelijk is aan de contralaterale zijde, kies dan voor
radiotherapie (zie module 4.2).
Ipsilateraal voorkomende tumoren
•
Behandel ipsilateraal voorkomende tumoren als solitaire tumoren indien de
tumoren duidelijk en met voldoende marge van elkaar gescheiden zijn;
•
Behandel meerdere ipsilateraal voorkomende tumoren tegelijkertijd met
radiotherapie indien de tumoren in elkaar over gaan of zeer nauw gerelateerd
zijn.
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Algemene inleiding
Aanleiding voor het maken van de richtlijn
Hoofd/-halsparagangliomen (HHPGL) komen relatief weinig voor (incidentie 1:100 000).
Deze tumoren laten een indolent groeipatroon zien. Er bestaat weinig wetenschappelijk
bewijs voor de beste behandeling van deze tumoren. De literatuur beslaat case series
met ervaring uit de eigen praktijk en bevindingen die niet vergeleken zijn met een
controlegroep en die niet gerandomiseerd zijn voor een bepaalde
behandelingsmodaliteit. Beschikbare wetenschappelijke gegevens (of literatuur) zijn
vaak gekleurd en vertonen methodologische zwakheden. Hierdoor zijn verschillende
interpretaties en conclusies mogelijk op basis van de literatuur, over de items,
diagnostische work-up, behandeling en follow-up. Daarbij bestaan er geen richtlijnen die
aansluiten op de klinische praktijk en tegelijk een multidisciplinaire aanpak integreren.
Met name ten aanzien van de volgende discussiepunten bestaat in verschillende centra
een verschil in beleid:
•
minimale vereisten voor diagnose en follow-up van HHPGL;
•
het nut van een wait-en-scan beleid om te evalueren of medische interventie
noodzakelijk is, bijvoorbeeld door het aantonen van groei;
•
de zin van screenen van familieleden van aangedane patiënten;
•
de zin van endocrinologische follow-up voor dragers van verschillende
kiembaanmutaties;
•
het nut van radiotherapie voor HHPGL als alternatief voor chirurgie. Met als doel
het reduceren en voorkomen van morbiditeit.

Doel van de richtlijn
De richtlijn HHPGL heeft als doel het geven van wetenschappelijk onderbouwde
adviezen, tot stand gekomen volgens het principe van evidence based medicine. De
richtlijn is bedoeld voor diegenen betrokken bij de zorg rondom HHPGL ten behoeve van
de preventie van morbiditeit en uniformering van diagnostiek, behandeling en follow-up
van HHPGL. De richtlijn geeft, indien mogelijk, een beknopt transparant overzicht van de
huidige beschikbare literatuur als onderbouwing van de geformuleerde aanbevelingen.
Tevens houdt de richtlijn rekening met de praktische invulling voor patiënt en arts. De
richtlijn is geschreven met input vanuit de patiëntenvereniging voor patiënten met
HHPGL.
Niet zelden was er over deelonderwerpen geen (bruikbare) literatuur beschikbaar of was
op basis hiervan geen eenduidige conclusie te trekken. In dat geval heeft de werkgroep
consensus bereikt op basis van expert opinions.

Afbakening van de richtlijn
Deze richtlijn is van toepassing op patiënten met een (verdenking op een) HHPGL die zijn
verwezen vanuit de eerste of tweede lijn. Ten aanzien van diagnostiek en preventie gaat
de richtlijn ook in op de diagnostiek en preventie van familieleden met een verhoogde
kans op een HHPGL.
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Deze richtlijn spitst zich toe op de drie meest voorkomende HHPGL, te weten:
jugulotympanicum tumoren, de caroticum tumoren en de vagale tumoren. Erfelijke en
niet-erfelijke varianten zijn ook meegenomen in de richtlijn. Deze richtlijn gaat niet over
andere typen HHPGL, feochromocytomen of extra-adrenale paragangliomen buiten het
hoofd-/halsgebied of maligne paragangliomen. Hiervoor verwijst de werkgroep naar
Richtlijnen voor diagnostiek en preventie (Het blauwe boekje) uitgebracht onder
verantwoording van StOET/VKGN (https://www.oncoline.nl/stoet).

Beoogde gebruikers van de richtlijn
De richtlijn is ontwikkeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de diagnostiek en
behandeling van patiënten met HHPGL, en bij diagnostiek en preventie van personen
met een verhoogd risico op HHPGL.
Epidemiologie en klinische beschrijving HHPGL
HHPGL zijn relatief vaatrijke tumoren, die ontstaan uit parasympatisch weefsel. Ze
behelzen ongeveer 0,012% van chirurgisch behandelde oncologische aandoeningen en
de geschatte incidentie is 1:100 000 patiënten per jaar (Capatina, 2013).
Er zijn vier anatomisch sub-sites waar deze tumoren met name voorkomen: 60 tot 80%
komt voor rond de carotis: paragangliomen ter plaatse van de carotisbifurcatie. In het
os-temporale ontstaat 10 tot 36% van de tumoren en deze worden jugulotympanicum
tumoren genoemd. Anatomisch wordt onderscheid gemaakt tussen een tympanicum en
jugulare, respectievelijk afkomstig van de plexus tympanicum en de bulbus
jugulare/Jacobson’s nerve of Arnold’s nerve. Pas als er sprake is van erosie van de
bulbus jugulare en de origo niet meer duidelijk is, is er sprake van een
jugulotympanicum. Tot slot ontstaat 5 tot 12% van de tumoren op de nervus vagus.
Deze worden vagale tumoren genoemd (Boedeker, 2013). De klinische presentatie is
afhankelijk van de regionale massawerking en wordt met name bepaald door
compromitatie van aangelegen hersenzenuwen ter plaatse van bovengenoemde subsites. Indien sprake is van hersenzenuwuitval en/of sprake van een weke (pulserende)
cervicale massa dient de diagnose overwogen te worden en beeldvorming te worden
aangevraagd.
Bij 25 tot 56% van deze tumoren gaat het om een erfelijke aanleg. Deze ontstaan
grotendeels door mutaties in genen die deel uitmaken van het succinaat dehydrogenase
complex-eiwit (SDH-complex), onderverdeeld in vijf subtypen: SDHD, SDHB, SDHC, SDHA
en SDHAF2 (Boedeker, 2013). In tegenstelling tot de sporadisch voorkomende tumoren
(tumoren die niet familiair voorkomen en/of waarvoor geen onderliggende oorzakelijke
mutatie gevonden is), kunnen de erfelijke varianten zich multifocaal presenteren en
hebben ze mogelijk een agressiever groeipatroon (Kunst, 2011). Ook zijn HHPGL
beschreven in relatie met NF1 en VHL maar is de evidence voor het krijgen van een
paraganglioom laag. Daarnaast blijken mutaties in het TMEM127, RET (MEN2) en MAXgen HHPGL te kunnen veroorzaken. Alle tot nu toe bekende genen die een relatie of
associatie hebben met een HHPGL erven autosomaal dominant over. Voor SDHD en
SDHAF2 is daarnaast sprake van imprinting en paternale transmissie van de
tumorpredispositie
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Paragangliomen kunnen ook voorkomen in thorax, abdomen of pelvis. Deze worden
beschreven als extra-adrenale sympatische paragangliomen (SPGL). Indien gelokaliseerd
in bijniermerg is er sprake van een feochromocytoom (FEO). Deze vallen buiten de scope
van deze richtlijn. Sympatische paragangliomen en feochromocytomen zijn veelal
hormonaal actief met onder andere overproductie van metanefrines tot gevolg. De
parasympatische hoofd-/halsparagangliomen zijn slechts in 3 tot 5% van de gevallen
hormonaal actief. Indien sprake is van hormonale activiteit heeft dit klinische
consequenties.
Alhoewel HHPGL over het algemeen benigne tumoren zijn, kan een deel maligne
ontaarden. Maligne ontaarding kan bij HHPGL alleen worden vastgesteld op basis van
bevestiging van afstandsmetastasen. De kans hierop is afhankelijk van de anatomische
locatie en genetische achtergrond. Voor zowel vagale tumoren als voor SDHBgeassocieerde tumoren geldt dat er een groter risico op maligne ontaarding is in
vergelijking met overige tumoren (10 versus 5% en 20 tot 30 versus 5% respectievelijk)
(Rinaldo, 2004; Neumann, 2004). Over het algemeen wordt maligne ontaarding zelden
gevonden; in ongeveer 5% van de tumoren.
De definities van de gebruikte classificatiesystemen voor jugulotympanicum en
caroticum tumoren zijn respectievelijk getoond in tabel 1 en 2.
Tabel 1: Fisch classificatie voor jugulotympanicum tumoren
FischBetrokken structuren
klasse
A
Mesotympanum
B

Hypotympanum, mesotympanum en mastoïd zonder erosie van de bulbus jugularis

C

Betrokkenheid van infralabyrinthaire en apicale cellen. Hierbij kan het foramen lacerum en/of de
sinus cavernosus betrokken zijn

D

Extra- of intradurale intracraniële uitbreiding

Tabel 2: Shamblin classificatie voor caroticum tumoren
Shamblin
- Betrokkenheid tumor
klasse
1
Geen nauwe betrokkenheid van tumor met carotiden
2
Nauwe betrokkenheid van de tumor met de carotiden al dan niet met insnoering, maar zonder
volledige encasement van de carotiden
3
Groei volledig rondom carotiden

Afkortingen
IPD
FEO
GIST
HHPGL
PGD
SPGL
MDO

Invasieve prenatale diagnostiek
Feochromocytoom
Gastro-intestinale stromale tumor
Hoofd-/halsparaganglio(o)m(en)
Pre-implantatie genetische diagnostiek
Sympatisch paraganglioom
Multidisciplinair overleg
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Verantwoording
Leeswijzer
Onderstaande tekst wordt na het doorlopen van de commentaar- en autorisatiefase
opgenomen in de Richtlijnendatabase (www.richtlijnendatabase.nl). Verwijzingen naar
aanverwante producten zijn in de huidige versie van de richtlijntekst terug te vinden als
afzonderlijke modules (zie inhoudsopgave bij de richtlijn).

Methodologie richtlijnontwikkeling
Geldigheid
De werkgroep werd opgeheven na het afronden van de richtlijn. Het bestuur van de
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het HoofdHalsgebied (NVKNO) bepaalt in het genoemde jaartal of de betreffende module(s) van
deze richtlijn nog actueel zijn.
Module

Geldigheid

Radiologische aspecten
Genoomdiagnostiek
Endocrinologische aspecten
Behandeling hoofd-/halsparagangliomen

2023
2021
2023
2023

Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep per module een inschatting
gemaakt over de maximale termijn waarop herbeoordeling moet plaatsvinden. . De
geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen
aanleiding zijn een herzieningstraject te starten. Bijvoorbeeld indien nieuwe genen
ontdekt worden die verband houden met HHPGL.
De NVKNO is regiehouder van deze richtlijn en eerstverantwoordelijke op het gebied van
de actualiteitsbeoordeling van de richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende
wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de
verantwoordelijkheid en informeren de regiehouder over relevante ontwikkelingen
binnen hun vakgebied. Bij een herziening acht de werkgroep het relevant om ook de
NVNG (Nucleaire Geneeskunde) en eventueel de NVVH (Heelkunde) te betrekken.
Initiatief
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het HoofdHalsgebied
Autorisatie en commentaarfase
De conceptrichtlijn 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
conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve
richtlijn wordt aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt)
organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel
geaccordeerd.
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Autorisatie
De richtlijn zal worden geautoriseerd door: Nederlandse Vereniging voor Keel-NeusOorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-halsgebied, Nederlandse Internisten
Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor
Radiotherapie en Oncologie, Vereniging Klinische Genetica Nederland, Nederlandse
Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen, Vereniging Klinisch Genetische
Laboratoriumdiagnostiek.
Algemene gegevens
De richtlijnontwikkeling is ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie
Medisch Specialisten (www.kennisinstituut.nl) en is gefinancierd uit de Stichting
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). In 2017 heeft de NVKNO SKMS-budget
aangevraagd om de richtlijn te laten voldoen aan de methodologische standaard om op
de Richtlijnendatabase gepubliceerd te kunnen worden.

Doel en doelgroep
Doel
Het doel van het project is het ontwikkelen van een multidisciplinaire evidence-based
richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met hoofd/halsparagangliomen. Met behulp van deze richtlijn kan de praktijkvariatie worden
teruggedrongen en kan de zorg aan deze patiëntengroep worden verbeterd. Een
evidence-based richtlijn zal bijdragen aan meer uniformiteit in de behandeling en zal
waardevol zijn om zorgverleners te ondersteunen bij een effectieve en veilige
behandeling.
Doelgroep
Deze richtlijn is van toepassing op patiënten met een (verdenking op een) HHPGL die
verwezen zijn vanuit de eerste of tweede lijn.

Samenstelling werkgroep
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2013 een multidisciplinaire werkgroep
ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die
betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met hoofd-/halsparagangliomen (zie hiervoor
de samenstelling van de werkgroep).

Belangenverklaringen
De KNMG-Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling is gevolgd. Alle werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of
ze in de laatste drie jaar directe financiële belangen (betrekking bij een commercieel
bedrijf, persoonlijke financiële belangen, onderzoeksfinanciering) of indirecte belangen
(persoonlijke relaties, reputatiemanagement, kennisvalorisatie) hebben gehad.
Hieronder staat een overzicht van de belangen van werkgroepleden en
klankbordgroepleden. De ondertekende belangenverklaringen zijn op te vragen bij het
secretariaat van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
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Lid commissie kwaliteit van
de Nederlandse Vereniging
voor Keel-, Neus- en
Oorheelkunde
en
Heelkunde van het Hoofdhalsgebied.
Lid
Raad
Opleiding
Federatie
Medisch
Specialisten. Lid landelijke
richtlijncommissie "HoofdHals tumoren· van de
Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren en
Orde
van
Medisch
Specialisten
(SKMS
project).Corresponding
Member: American Head &
Neck
Society
(AHNS)
Lid
werkgroep
HoofdHalstumoren
Universitair
Medisch
Centrum
Groningen. · Voorzitter

Geen.
geen

geen

Gemelde belangen
geen
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Havekes

Werkgroep
Schedelbasischirurgie
Universitair
Medisch
Centrum
Groningen.
Voorzitter Stuurgroep EPO,
Universitair
Medisch
Centrum Groningen. Lid
Nederlandse
Werkgroep
Hoofd-Hals
Tumoren
(NWHHT).
nvt

nvt

geen

Geen

geen
Redacteur
Nederlands
Tijdschrift
voor
KNO,
vacatiekostenvergoeding;
Redacteur
Nederlands
Tijdschrift
voor
Geneeskunde; onbetaald

van der Kleij-Corssmit
Hensen

Internist-endocrinoloog,
MUMC
Laboratoriumspecialist
Klinische
Genetica,
Leids Universitair Medisch
Centrum, afdeling Klinische
Genetica, Laboratorium voor
Diagnostische Genoomanalyse
Internist-Endocrinoloog LUMC
KNO-arts, LUMC, Leiden

Hes

Klinisch geneticus, LUMC

Voorzitter
behoudens
onbetaald

Rijken

KNO-arts/Hoofd-halschirurg,
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Geen

Jansen (JC)

KNO-arts, LUMC

geen

Kaanders

Hoogleraar
Translationele
Radiotherapie
Radboudumc, Nijmegen
Internist-endocrinoloog,
Afdeling Interne Geneeskunde,
sectie
Endocrinologie,
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Internist-endocrinoloog UMC
Utrecht
Internist
endocrinoloog,
werkzaam als staflid afdeling
Interne Geneeskunde sectie
Endocrinologie,
Amsterdam
UMC locatie VUmc
klinisch geneticus, werkzaam
bij het Radboudumc
Laboratoriumspecialist
klinische genetica bij de
afdeling genetica van het

geen

geen
Dienstverband bij het
LUMC, alwaar veel
patiënten met een
paraganglioom
behandeld worden.
Geen
evident
financieel belang bij
richtlijnuitkomsten.
Mogelijk
dat
expertise
als
behandelaar
door
deelname aan de
richtlijn
wordt
ondersteund.
Het LUMC is een
expertisecentrum op
het
gebied
van
paragangliomen
Goed contact met
voorzitter
van
patientenvereniging,
dit
zal
naar
verwachting
geen
verandering
opleveren
in
reputatie
in geringe mate
wordt erkenning van
mijn expertise door
deze
commissie
verstrekt
geen

Geen

Geen

Nvt

Nvt

Aeromedische
Research
Werkgroep, geen inkomsten

Nee

geen

geen

Voorzitter landelijk overleg
borstkankerdiagnostiek
(LOB),
onbetaald

nvt. Ik ben betrokken
bij de diagnostiek
naar
deze

Tops

Dreijerink

van Treijen
Eekhoff

Kets
Mensenkamp

VKGN,
vacatiegeld,

Richtlijn Hoofd-/halsparagangliomen
Autorisatiefase januari 2019

23

Oldenburg
Metselaar
van der Horst-Schrivers

Radboud universitair medisch
centrum (Radboudumc)

Lid
van
diverse
internationale
variantclassificatie
commissies, onbetaald.

Klinisch geneticus, Erasmus MC
KNO-arts
Erasmus MC Rotterdam
Internist-Endocrinoloog, UMCG

Geen
geen

aandoening,
maar
wordt er persoonlijk
niet financieel wijzer
van als dit meer of
minder wordt.
Geen
Geen

geen

geen

Inbreng patiëntenperspectief
Er is aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door de conceptteksten te
bespreken met enkele leden van de patiëntenvereniging van Nederlandse vereniging
voor patiënten met HHPGL (NVPG). De richtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd
aan de betrokken patiëntenvereniging.

Implementatie
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de
implementatie van de richtlijn(module) en de praktische uitvoerbaarheid van de
aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn
in de praktijk kunnen bevorderen of belemmeren. Het implementatieplan is te vinden bij
de aanverwante producten.

Werkwijze
AGREE
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch
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), dat een internationaal breed geaccepteerd
instrument is. Voor een stap-voor-stap beschrijving hoe een evidence-based richtlijn tot
stand komt wordt verwezen naar het stappenplan Ontwikkeling van Medisch
Specialistische Richtlijnen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.
Knelpuntenanalyse
Werkgroepleden van verschillende specialismen, leden van de klankbordgroep en de
vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging voor patiënten met HHPGL is gevraagd
allen ten minste 10 vragen op te stellen waarin knelpunten rondom de diagnostiek of
behandeling van HHPGL aan de orde worden gesteld. Hiermee zijn de voornaamste
knelpunten geïdentificeerd.
Uitgangsvragen en uitkomstmaten
De werkgroep stelde de definitieve uitgangsvragen vast. Vervolgens is per uitgangsvraag
beoordeeld welke uitkomstmaat relevant is. Daarbij is gekeken naar gewenste effecten,
maar ook naar ongewenste effecten. Daarin is gedefinieerd wanneer er sprake is
geweest van een klinisch relevant verschil.
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Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Voor een deel van de afzonderlijke uitgangsvragen is aan de hand van specifieke
zoektermen gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende)
elektronische databases. Tevens is aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de
literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie is gezocht naar
studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de
zoekactie gevonden artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De
geselecteerde artikelen zijn gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De
databases waarin is gezocht, de zoekstrategie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te
vinden in de module met desbetreffende uitgangsvraag.
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies zijn systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand opgestelde
methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende studieresultaten
(Risk of Bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen zijn te vinden in de Risk of Bias
(RoB) tabellen. Het gebruikte RoB instrument is een gevalideerd instrument dat wordt
aanbevolen door de Cochrane Collaboration: Newcastle-Ottawa Scale voor
observationeel onderzoek.
Samenvatten van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen zijn overzichtelijk
weergegeven in evidence-tabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur zijn
beschreven in de samenvatting van de literatuur.
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs
A)
Voor interventievragen (vragen over therapie of screening)
De kracht van het wetenschappelijke bewijs is bepaald volgens de GRADE-methode.
GRADE staat voor Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation
(zie http://www.gradeworkinggroup.org/).
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 (Schünemann, 2013).
GRADE
Hoog

Redelijk

Laag

Zeer laag

Definitie
•
er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
•
het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie verandert wanneer er resultaten van
nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.
•
er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect
van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
•
het is mogelijk dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.
•
er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van
behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
•
er is een reële kans dat de conclusie verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig
onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.
•
er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect
van behandeling ligt zoals vermeld in de literatuurconclusie;
•
de literatuurconclusie is zeer onzeker.
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Formuleren van de conclusies
Voor elke relevante uitkomstmaat is het wetenschappelijk bewijs samengevat in een of
meerdere literatuurconclusies waarbij het niveau van bewijs is bepaald volgens de
GRADE-methodiek. De werkgroepleden maakten de balans op van elke interventie
(overall conclusie). Bij het opmaken van de balans zijn de gunstige en ongunstige
effecten voor de patiënt afgewogen. De overall bewijskracht wordt bepaald door de
laagste bewijskracht gevonden bij een van de kritieke uitkomstmaten. Bij complexe
besluitvorming waarin naast de conclusies uit de systematische literatuuranalyse vele
aanvullende argumenten (overwegingen) een rol spelen, is afgezien van een overall
conclusie. In dat geval zijn de gunstige en ongunstige effecten van de interventies samen
met alle aanvullende argumenten gewogen onder het kopje Overwegingen.
Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)
Om te komen tot een aanbeveling, zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijk
bewijs ook andere aspecten belangrijk, zoals de expertise van de werkgroepleden, de
waarden en voorkeuren van de patiënt (patient values and preferences), kosten,
beschikbaarheid van voorzieningen en organisatorische zaken. Deze aspecten worden,
voor zover geen onderdeel van de literatuursamenvatting vermeld en beoordeeld
(gewogen) onder het kopje Overwegingen.
Formuleren van aanbevelingen
De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het
beschikbare wetenschappelijk 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 GRADEmethodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische
literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet à priori uit, en zijn bij een hoge
bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk. De sterkte van de aanbeveling wordt
altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen.
Indicatorontwikkeling
Er werden twee interne kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de
richtlijn in de praktijk te volgen en te versterken (Bijlage 4). Meer informatie over de
methode van indicatorontwikkeling is op te vragen bij het Kennisinstituut van de
Federatie Medisch Specialisten (secretariaat@kennisinstituut.nl).
Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek
waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke
uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk
onderzoek gewenst is om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden. Een overzicht van
de onderwerpen waarvoor (aanvullend) wetenschappelijk van belang wordt geacht, is
als aanbeveling in de bijlage Kennislacunes beschreven (onder aanverwante producten).
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Module 1 Radiologische aspecten
Uitgangsvraag
Wat zijn de minimale technologische vereisten voor CT, MRI en MRA wat betreft de
screening van potentiële en follow-up van bekende HHPGL?

Inleiding
Anatomische beeldvorming is op dit moment het eerste onderzoek voor detectie en
follow-up van HHPGL. Zowel CT als MRI zijn effectieve technieken voor het opsporen van
HHPGL.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, aangezien er geen twijfel bestaat
over de technologische vereisten voor screening en follow-up van bekende HHPGL. De
aanbevelingen zijn gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Niet van toepassing.
Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
De voordelen van CT zijn: snelle acquisitietijd waardoor er minder risico is op
bewegingsartefacten, hoge spatiële resolutie en het aantonen van boterosie
(bijvoorbeeld in het os temporale, ter hoogte van de schedelbasis en de foramina). MRI
heeft een uitstekende weke delen-resolutie en maakt geen gebruik van ioniserende
stralen. Bij verdenking op een (jugulo-) tympanicum (bijvoorbeeld bij een patiënt met
geleidingsverlies, pulsatiele tinnitus en/of otoscopisch ontdekte massa achter het
trommelvlies) is een CT van het oor zonder contrasttoediening het onderzoek van keuze.
Verder bestaat er geen consensus over de geprefereerde onderzoekstechniek en zeker
in de diagnostische fase zijn CT en MRI vaak complementair. CT en MRI van het hoofd/halsgebied worden na intraveneuze contrasttoediening uitgevoerd en kunnen
aangevuld worden met CTA of MRA. IV-toediening van niet-Ionisch contrast is niet
gecontra-indiceerd bij het feochromocytoom en gerelateerde tumoren en vereist geen
voorzorgsmaatregelen (α-blockers). Echografie kan een rol spelen in de evaluatie van
een (pulsatiele) massa in de nek ter differentiatie van een solide versus cysteuze laesie
en ter beoordeling van de vascularisatie. Er wordt geadviseerd af te zien van
cytologische punctie bij een klinische verdenking op een paraganglioom aangezien de
diagnose hiermee niet te stellen is, het mogelijk bloedingen kan opleveren of
catecholamine-release in de hand kan werken. Ter aanvulling kan, naar lokale
beschikbaarheid en gebruik, functioneel beeldvormend onderzoek worden verricht, bij
voorkeur Ga-68 somatostatine receptor targeted PET-CT (Han, 2018; Jha, 2017; Janssen,
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2016). Verdere overwegingen met betrekking tot functionele beeldvorming is te lezen in
module 3.1.

Aanbevelingen
Minimale technische vereisten voor het screenen van mogelijk aanwezige HHPGL
3.
Maak een CT of MRI voor het screenen op mogelijk aanwezige HHPGL met de
volgende minimale technische vereisten:
• De scanrange/field of view dient zodanig ingesteld te worden dat de
frequente lokalisaties voor HHPGL in beeld zijn: caudaal van de
carotisbifurcatie tot ruim craniaal van het foramen jugulare.
• MRI/MRA hals:
• gecombineerde hoofdhalsspoel (bijvoorbeeld phased
array coil, synergy coil);
• sequenties: axiale precontrast opnamen (T1 en T2
gewogen) en postcontrast opnamen (T1, eventueel met
vetsupressie) met een maximale coupedikte van 4 mm,
eventueel aanvullende opnamen in andere snede-richting
en PD (proton density) opname;
• MRA: keuze uit verschillende technieken mogelijk: 3D
TOF MRA met contrast, 3D contrast enhanced MRA,
timeresolved MRA;
• CT hals met contrast, bij voorkeur met korte delay voor optimale
delineatie van de hypervasculaire tumoren en vaten
• coupedikte ≤ 3mm;
• zowel weke delen als bot algoritme.
4. Maak aanvullend een blanco CT van het oor indien een (klinische) verdenking op
een (jugulo)tympanicum tumor bestaat, met de volgende minimale technische
vereisten:
•
positionering: zo nodig lichte hyperextensie zodat de ooglens buiten het
stralingsveld blijft
•
scan range: gehele ossa petrosa
•
coupedikte 0,5 tot 0,75mm
Minimale vereisten voor follow-up van een bewezen HHPGL
Voor follow-up door middel van MRI kan het onderzoek ingekort worden tot een MRA.
Verder zie punt 2 hierboven.
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Module 2 Genoomdiagnostiek
Uitgangsvragen
Hoe dient genetische diagnostiek
hoofd/halsparagangliomen?

plaats

te

vinden

bij

patiënten

met

De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:
2.1 Voor welke patiënten is genetische diagnostiek geïndiceerd?
2.2 Hoe moet genetische diagnostiek vorm krijgen?
2.3 Welke genen dienen te worden onderzocht?
2.4 Vanaf welke leeftijd zou surveillance plaats moeten vinden indien een
kiembaanmutatie gevonden is en vanaf welke leeftijd komen familieleden van
patiënten met een kiembaanmutatie voor DNA-diagnostiek in aanmerking?

2.1 Indicatie genetische diagnostiek
Inleiding
Ter discussie staat aan welke patiënten genetische diagnostiek moet worden
aangeboden.
Er bestaat nu praktijkvariatie in de toepassing van genetische diagnostiek. Veelal wordt
alleen onderzoek ingezet bij blijk van erfelijkheid op basis van positieve
familieanamnese, dan wel het voorkomen van hoofd-/halsparagangliomen. Kennis
hebben van de aanwezigheid van een mutatie is cruciaal voor het goed counselen van
patiënten, onder andere het goed geven van erfelijkheidsvoorlichting, mede aangezien
geassocieerde tumoren voor aanzienlijke morbiditeit kunnen zorgen.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht vanwege de diagnostische aard van
de uitgangsvraag in combinatie met de zeer lage prevalentie van de aandoening.
Zodoende zijn de aanbevelingen zijn gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Niet van toepassing.

Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
De werkgroep is van mening dat alle patiënten met hoofd-/halsparagangliomen in
aanmerking komen voor genetische diagnostiek. Recente onderzoeken hebben laten
zien dat ook bij ogenschijnlijk sporadisch optredende HHPGL een kiembaanmutatie
aangetoond wordt in één van de genen voor erfelijke paragangliomen. Boedeker (2014)
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noemen percentages van 25 tot 56%, gebaseerd op meerdere artikelen. Derhalve
bestaat een aanzienlijke kans op het missen van erfelijke syndromen wanneer
onderzoek alleen ingezet wordt op basis van bijvoorbeeld een positieve
familieanamnese.
De kosten die gemoeid zijn met DNA-diagnostiek verschillen per ingezette methode en
dus per ziekenhuis. Daarbij is genoomdiagnostiek alleen in UMC’s beschikbaar. Er zijn
diverse mogelijkheden van genoomdiagnostiek zoals sequencing van individuele genen,
genpanels en Whole Exome (Genome) Sequencing.

Aanbevelingen
Bied alle patiënten met een (verdenking op) HHPGL genoomdiagnostiek aan met één
van de volgende technieken:
• Sequencing;
• Gen panels;
• Whole Exome (Genome) sequencing.

Literatuur
-
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2.2

DNA-diagnostiek

Uitgangsvraag
Hoe moet DNA-diagnostiek vorm krijgen?

Inleiding
Genetisch onderzoek kan veel vragen opwekken bij de patiënt en diens familie. De
klinische relevantie van DNA-varianten kan lastig zijn om te interpreteren. Hoewel
meerdere partijen DNA-diagnostiek kunnen aanvragen, vereist het ervaring met
dergelijk onderzoek om patiënten te kunnen counselen wanneer DNA-diagnostiek is
ingezet. Derhalve is het niet aan iedere behandelend arts besteed om hier ook
patiëntenvoorlichting over te geven.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, aangezien het duidelijk is in welke
vorm genetisch onderzoek ingezet dient te worden, en de verschillende technieken geen
invloed hebben op de mogelijkheid van diagnosticeren van erfelijke ziekte. Zodoende
zijn de aanbevelingen gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Niet van toepassing.

Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
Een consult bij de klinische genetica is wenselijk om de patiënt voor te bereiden op het
te volgen beleid voor zichzelf, familieonderzoek, een niet-informatieve uitslag, een
Variant of Unknown Significance en onverwachte bevindingen in genen die niet
gerelateerd zijn aan het fenotype waarvoor onderzoek gevraagd wordt.
Een voorwaarde voor adequate genetische diagnostiek is dat de logistiek
(toegangstijden en doorlooptijden) lokaal goed geregeld is, conform de geldende
landelijke normen.
DNA-onderzoek bij symptomatische patiënten wordt bij voorkeur gedaan na pre-test
counseling door de klinisch geneticus. Afhankelijk van de lokale structuur kan de eerste
bepaling door de behandelaar, die deel uitmaakt van een multidisciplinair overleg
waarbij ook een klinisch geneticus participeert, ingezet worden bij symptomatische
patiënten. Indien een variant klasse 3, 4 of 5 wordt aangetoond, dient de behandelend
arts verwijzen naar de klinische genetica.
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Voor asymptomatische patiënten, welke bijvoorbeeld via surveillance of periodiek
(preventief) onderzoek op basis van een familiair voorkomende ziekte voor DNAdiagnostiek in aanmerking komen, dient dit altijd via een klinisch geneticus te lopen. In
toenemende mate zullen gen panels ingezet worden, omdat deze techniek snel en
dynamisch is. Omdat de gen panels dynamisch zijn wat betreft te onderzoeken genen,
lenen ze zich er niet voor om gemeld te worden in een richtlijn.

Aanbevelingen
Voer genoomdiagnostiek uit na pre-test counseling bij patiënten met een verdenking op
of met een bewezen HHPGL.
Voer genoomdiagnostiek uit, na pre-test counseling door de klinisch geneticus, bij
patiënten met een verhoogd risico op dragerschap.
Communiceer afwijkende DNA-uitslagen met de relevante leden van het MDO.
Indien een variant klasse 3, 4 of 5 wordt aangetoond, verwijs naar de klinisch geneticus.

Literatuur
Niet van toepassing.
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2.3

Welke genen

Uitgangsvraag
Welke genen dienen te worden onderzocht?

Inleiding
Er zijn verschillende genen welke onderzocht kunnen worden. De SDHx gerelateerde
tumorsyndromen vormen de grootste groep. De resterende mutaties (MAX en
TMEM127) hebben een lagere prevalentie en/of een typisch fenotype dat genetisch
onderzoek mogelijk overbodig maakt ofwel de kans op het vinden van een
kiembaanmutatie minder waarschijnlijk maakt (zoals in geval van VHL, NF1 en RET
(MEN2) mutaties) (Boedeker, 2014; Menko, 2007; Neuman, 2002). Er bestaat op het
moment praktijkvariatie in welke genen onderzocht dienen te worden. Dit is mede
afhankelijk van het correlerende fenotype.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag goed te kunnen beantwoorden, is een systematische
literatuuranalyse uitgevoerd met de volgende vragen:
Welke genotypen zijn geassocieerd met het ontstaan van hoofd/halsparagangliomen, en welke fenotype hoort hierbij?
P:
I:
C:
O:

patiënten met hoofd/halsparagangliomen;
genotypen die geassocieerd zijn met het ontstaan van hoofd/halsparagangliomen;
genotypen die niet geassocieerd zijn met het ontstaan van hoofd/halsparagangliomen;
associatiematen.
Welke
fenotypen
zijn
hoofd/halsparagangliomen?

P:
I:
C:
O:

geassocieerd

met

het

ontstaan

van

patiënten met hoofd/halsparagangliomen;
fenotypen die geassocieerd zijn met het ontstaan van hoofd/halsparagangliomen;
fenotypen die niet geassocieerd zijn met het ontstaan van hoofd/halsparagangliomen;
associatiematen.

Relevante uitkomstmaten:
De werkgroep acht ieder aangetoond causaal verband tussen genotype en fenotype
relevante informatie. Met name is gekeken naar penetrantie en leeftijd hiervan,
multifocaal of unifocaal voorkomen van de tumoren, mogelijkheid tot maligne
ontaarding en de geassocieerde overige tumoren/ziektebeelden.
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Zoeken en selecteren (Methode)
Er is op 02 oktober 2017 in Medline via de Pubmed database met relevante zoektermen
gezocht naar relevante termen voor hoofd/halsparagangliomen en erfelijkheid. De
zoekstrategie is te vinden in de zoekverantwoording.
Studies zijn geïncludeerd wanneer het primair vergelijkend onderzoek betreft waarin de
PICO is onderzocht en wanneer het artikel in het Nederlands, Engels of Duits geschreven
is. Er is gezocht naar artikelen met beschrijvingen van fenotype-genotype correlaties
voor verschillende genetische subtypen.
Onze zoekstrategie leverde 369 artikelen op, waarvan het originele artikel is
geïncludeerd indien het voldeed aan de inclusiecriteria. Uit de 369 artikelen zijn in totaal
78 artikelen gescreend voor full-text, en uiteindelijk zijn 33 artikelen geïncludeerd in de
studie.
Voor de redenen voor exclusie wordt verwezen naar de exclusietabel.
Risk of Bias is beoordeeld met een Nederlandse variant van de Newcastle-Ottawa scale,
een gevalideerde Risk of Bias tool voor observationeel onderzoek. De
studiekarakteristieken en resultaten zijn geëxtraheerd in evidencetabellen.

Samenvatting literatuur
De geïncludeerde studies zijn cohortstudies welke een genotype/fenotype relaties
beschrijven.
Resultaten
Er zijn vijf tumorsyndromen bekend, genoemd naar de verschillende SDH-mutaties, te
weten SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB en SDHA (respectievelijk bekend als hereditaire PG
syndroom PGL 1 tot en met 5) (Boedeker, 2013). Overige mutaties geassocieerd met
paraganglioom-syndromen zijn de ziekte van Von Hippel Lindau, transmembrane proteïn
127 (TMEM127), RET (MEN2) geassocieerde tumorsyndromen, neurofibromatose type 1
en MYC-geassocieerde factor X (MAX). De relevante informatie is per tumortype
uitgewerkt in onderstaande teksten:
SDHD
In totaal zijn 9 studies geïncludeerd die voldoen aan de inclusiecriteria. Alle studies zijn,
op basis van Risk of Bias en lage extrapoleerbaarheid van resultaten, methodologisch
van zeer lage kwaliteit. Uit de literatuur blijkt dat SDHD de meest voorkomende mutatie
is, zeker in Nederland, en de geassocieerde aandoeningen worden overgegeven door
paternale transmissie (Neumann, 2009; Havekes, 2009). De kans op het ontwikkelen van
een paraganglioma is hoog wanneer het gen paternaal overgeërfd wordt (91 tot 98%)
(Burnichon, 2009; Van Hulsteijn, 2012). Het betreffen meestal multifocaal voorkomende
tumoren (60 tot 79%) (Neumann, 2009; Burnichon, 2009; Van Hulsteijn, 2012; Hensen,
2011; Ricketts, 2010; Neumann, 2004; Havekes, 2009; Hensen, 2010; Boedeker, 2005).
Tevens is er een risico van 8 tot 21% op het ontwikkelen van feochromocytomen of
extra-adrenaal voorkomende PGL (Neumann, 2009; Burnichon, 2009; Hensen, 2011;
Boedeker, 2004;). De kans op maligne ontaarding wordt geschat op ongeveer 8% (range
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0 tot 23%) (Van Hulsteijn, 2012). De gemiddelde leeftijd waarop een tumor zich
ontwikkelt, is ongeveer 25 tot 38 jaar (Burnichon, 2009; Neumann, 2004; Havekes,
2009;).
SDHAF2
In totaal zijn twee studies van zeer lage kwaliteit geïncludeerd. Beide studies beschrijven
een cohort, hetgeen een hoog Risk of Bias geeft. De kans op het ontwikkelen van
paraganglioom is ongeveer 88 tot 100% bij mutaties in dit gen, indien paternaal
overgeërfd (Bayley, 2010; Kunst, 2011). Het zijn meestal multifocaal voorkomende
tumoren (70 tot 91%) (Bayley, 2010; Kunst, 2011). Er zijn nog geen extra-adrenale
paragangliomen of feochromocytomen aangetoond. Ook zijn er geen gevallen van
maligne ontaarding bekend. De gemiddelde leeftijd van klinische presentatie is ongeveer
33 tot 34 jaar. De aandoening wordt overgegeven door paternale transmissie (Bayley,
2010; Kunst, 2011).
SDHC
In totaal zijn 10 studies geïncludeerd. Alle studies zijn, op basis van Risk of Bias en lage
extrapoleerbaarheid van resultaten, methodologisch van zeer lage kwaliteit. Het SDHCgeassocieerde tumorsyndroom komt relatief weinig voor en er is dan ook weinig over
bekend (n = ongeveer 29 patiënten) (Burnichon, 2009; Neumann, 2004; Bordeau, 2016).
De kans op het ontwikkelen van een hoofd/halsparaganglioom werd wisselend geschat
op 12 tot 87,5% (Burnichon, 2009; Neumann, 2004; Schiavi, 2005). De leeftijd waarop
tumoren gevonden worden, is hoger en tussen 38 en 46 jaar. Daarbij zijn ze in 19 tot
31% van de gevallen unifocaal voorkomend. Er zijn extra-adrenale tumoren
feochomoctytomen of maligne ontaardingen waargenomen. Hier is echter een grote
spreiding in aanwezig. De meest recente studies vinden extra-adrenale tumoren in
12,5% tot 44% en maligne ontaarding in 33%. In de overige literatuur wordt dit als zeer
zeldzaam beschouwd (Neumann, 2004; Burnichon, 2009; Neumann, 2004; Bordeau,
2016; Schiavi, 2005; Millar, 2014; Zbuk, 2007; Peczkowska, 2008; López-Jiménez, 2008).
SDHB
In totaal zijn 11 studies geïncludeerd. Alle studies zijn, op basis van Risk of Bias en lage
extrapoleerbaarheid van resultaten, methodologisch van zeer lage kwaliteit. Dit is een
tumorsyndroom met potentieel grote consequenties voor de patiënt gezien de kans op
maligne ontaarding of manifestatie van ziekte elders. Het is de tweede meest
voorkomende vorm in Nederland en België) (Persu, 2008). De kans op het ontwikkelen
van een HHPGL bij deze mutatie is ongeveer 27%. De leeftijd van presentatie is
wisselend van 19 tot 75 jaar (Neumann, 2009; Burnichon, Neumann, 2004; Niemeijer,
2007; Rijken, 2016; Rijken, 2017). In het hoofd-/halsgebied komen tumoren met name
unifocaal voor (87%), 13% is multifocaal (Neumann, 2009). Extra-adrenale tumoren en
feochromoctytomen komen respectievelijk in 13,4 tot 85% en 2,1 tot 52% van de
gevallen voor (Neumann, 2009; Burnichon, 2012; Neumann, 2004; Ricketts, 2010;
Niemeijer, 2017; van Hulsteijn, 2014). De kans op maligne ontaarding is het hoogst in
deze groep, en wordt geschat op ongeveer 17% (van Hulsteijn, 2014).
SDHA
In totaal zijn twee studies van zeer lage kwaliteit geïncludeerd. Beide studies beschrijven
een cohort, hetgeen een hoog Risk of Bias geeft. Het betreft een relatief zeldzaam
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tumorsyndroom. De mutatie is in geval van homozygote mutatie geassocieerd aan het
Leigh-syndroom (Korpershoek, 2011). De kans op het ontwikkelen van een HHPGL is
ongeveer 2,2%, dit werd beschreven bij patiënten tussen de 32 tot 55 jaar (Korpershoek,
2011). Er is weinig bekend over het al dan niet multifocaal voorkomen, de associatie met
overige tumoren en de kans op maligne ontaarding (Korpershoek, 2011; Burnichon,
2010).
VHL
In totaal zijn vier studies van zeer lage kwaliteit geïncludeerd. Alle vier de studies
beschrijven een cohort, hetgeen een hoog Risk of Bias geeft. Er is weinig bekend over de
associatie tussen VHL en paragangliomen. De kans op het ontwikkelen van een
feochromocytoma is ongeveer 10% tot 15% (Boedeker, 2009; Ercolino, 2008; Gross,
1996). De kans op ontwikkeling van paraganglioom (niet nader gespecificeerd) is over
het algemeen 0,53%, en wordt gevonden op een gemiddelde leeftijd van 28 jaar (range
15 tot 42) (Boedeker, 2009; Persu, 2008).
TMEM127
In totaal zijn twee studies van zeer lage kwaliteit geïncludeerd. Beide studies beschrijven
een cohort, hetgeen een hoog Risk of Bias geeft. Ook hier is relatief weinig over bekend.
De kans op het ontwikkelen van een HHPGL is ongeveer 0 tot 4,2%. De tumoren zijn
gevonden tussen de leeftijd 24 tot 51 jaar. Het is nog onduidelijk wat de associatie is met
overige extra-adrenale paragangliomen en feochromocytomen. Er lijkt een risico van
0,9% aanwezig op TMEM127-mutatie bij ogenschijnlijke sporadische (extra-adrenale)
PGL en feochromocytomen (Abermil, 2012; Neumann, 2011). De voorlopige conclusie is
dan ook dat TMEM127 nauwelijks tot geen rol lijkt te spelen bij HHPGL.
MAX
Er is een enkele studie geïncludeerd die op methodologische gronden van zeer lage
kwaliteit is. Er bestaat een verhoogde kans op het ontwikkelen van een (S)PGL of
feochromocytoom in het algemeen. Welk percentage hiervan HHPGL zijn, is onduidelijk
(Burnichon, 2012).
RET (MEN2 syndroom)
In totaal zijn drie studies van zeer lage kwaliteit geïncludeerd. Alle drie de studies
beschrijven een cohort, hetgeen een hoog Risk of Bias geeft. Er bestaat een kleine kans
op het ontwikkelen van HHPGL, er zijn ongeveer 15 patiënten beschreven welke een
gemiddelde leeftijd van 28 jaar hadden ten tijde van diagnose (range 15 tot 42 jaar)
(Boedeker, 2009; Kennedy, 1986). Uiteraard bestaat er een relatie met overige MEN2geassocieerde tumoren. Ongeveer 30 tot 50% van de patiënten met een RET-mutatie
ontwikkelt een feochromocytoom en er is sprake van autosomaal dominante overerving
(Boedeker, 2004).
NF1
In totaal zijn drie studies van zeer lage kwaliteit geïncludeerd. Beide studies beschrijven
een cohort, hetgeen een hoog Risk of Bias geeft. De relatie met HHPGL is zeer zeldzaam.
Er is een enkele maal een HHPGL beschreven (0,1%) (Boedeker, 2009; DeAngelis, 1987).
Er is een risico op van ongeveer 1 tot 14.6% op het ontwikkelen van een
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feochromocytoma hierbij, naast de overige kliniek van NF1 (DeAngelis, 1987;
Zinnamosca, 2011).
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomstmaat genotype/fenotype correlatie is met 3 niveaus
verlaagd, gezien beperkingen in de onderzoeksopzet (Risk of Bias), tegenstrijdige
resultaten (inconsistentie), extrapoleerbaarheid (bias ten gevolge van. indirectheid), het
geringe aantal patiënten (imprecisie) en publicatiebias.

Conclusies

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een paternaal geërfde SDHD-mutatie, zijn er
aanwijzingen datde kans op het ontwikkelen van een HHPGL 91 tot 98%
is. Deze tumoren presenteren zich gemiddeld op een leeftijd van 25 tot 38
jaar, zijn in 60 tot 79% van de gevallen multifocaal voorkomend en de
kans
op
het
ontwikkelen
van
extra-adrenale
paragangliomen/feochromocytomen is geschat op 8 tot 21%. De kans op
maligne ontaarding is geschat op 8%.
Bronnen: (Neumann, 2009; Burnichon, 2009; van Hulsteijn, 2012; Hensen,
2011; Ricketts, 2010; Neumann, 2004; Havekes; 2009; Hensen, 2010;
Boedeker, 2005)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een drager van een paternaal geërfde SDHAF2mutatie zijn er aanwijzingen dat de kans op het ontwikkelen van een
HHPGL 88 tot 100% bedraagt. Deze tumoren presenteren zich gemiddeld
op een leeftijd van 33 tot 34 jaar, zijn in 70 tot 91% van de gevallen
multifocaal voorkomend en er zijn nog geen extra-adrenale
paragangliomen/feochromocytomen gevonden. Er zijn nog geen maligne
gevallen bekend.
Bronnen: (Bayley, 2010; Kunst, 2011)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een SDHC-tumorsyndroom zijn er aanwijzingen datde
kans op het ontwikkelen van een HHPGL12 tot 88% is. Er zijn aanwijzingen
dat deze tumoren zich presenteren op een gemiddelde leeftijd van 38 tot
46 jaar en dat ze in 19 tot 31% van de gevallen unifocaal voorkomen. Er
zijn aanwijzingen dat de kans op het ontwikkelen van extra-adrenale
paragangliomen/feochromocytomen 12,5 tot 44% is en dat kans op
maligne ontaarding ongeveer 33% is.
Bronnen: (Boedeker, 2014; Neumann, 2009; Burnichon, 2009; Neumann,
2004; Bordeau, 2016; Millar, 2014; Zbuk, 2007; Peczkowska, 2008; LopezJimenez, 2008; Schiavi, 2005)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een SDHB-tumorsyndroom, zijn er aanwijzingen dat
de kans op het ontwikkelen van een HHPGL27% is. Er zijn aanwijzingen
dat deze tumoren zich presenteren tussen een leeftijd van 19 tot 75 jaar
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en dat ze in 87% van de gevallen unifocaal voorkomend zijn. Er zijn
aanwijzingen dat de kans op het ontwikkelen van extra-adrenale
paragangliomen of feochromocytomen 13,4-85 respectievelijk 2 tot 52%
is. De kans op maligne ontaarding is geschat op 17%.
Bronnen: (Neumann, 2009; Burnichon, 2009; Neumann, 2004; Bordeau,
2016; Millar, 2014; Niemeijer, 2017; van Hulsteijn, 2014; Rijken, 2016;
Rijken, 2017; Persu, 2008; Rickets, 2010)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een SDHA-tumorsyndroom,, zijn er aanwijzingen dat
de kans op het ontwikkelen van een HHPGL wisselend 2,2% is. Deze
tumoren presenteren zich gemiddeld op een leeftijd van 32 jaar. Het is
onduidelijk hoe vaak deze multifocaal voorkomen, of wat de kans is op
het ontwikkelen van extra-adrenale paragangliomen/feochromocytomen
of maligne ontaarding.
Bronnen: (Korpershoek, 2011; Burnichon, 2010)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een VHL-syndroom, zijn er aanwijzingen dat de kans
op het ontwikkelen van een HHPGL 0,53% is. Deze tumoren presenteren
zich gemiddeld op een leeftijd van 28 jaar. Het is onduidelijk hoe vaak
deze multifocaal voorkomen, of wat de kans is op maligne ontaarding. Er
zijn aanwijzingen dat de kans op ontwikkelen van feochromocyteomen 10
tot 15% is.
Bronnen: (Boedeker, 2009; Ercolino, 2008; Gross, 1996)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een TMEM127-syndroom, zijn er aanwijzingen dat de
kans op het ontwikkelen van een HHPGL0 tot 4% is. Deze tumoren
presenteren zich gemiddeld op leeftijd van 24 tot 51 jaar. Het is
onduidelijk hoe vaak deze multifocaal voorkomen, of wat de kans is op
maligne ontaarding.
Bronnen: (Abermil, 2012; Neumann, 2011)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een MAX-mutatie, zijn er aanwijzingen dat de kans op
het ontwikkelen van een paraganglioom of feochromocytoom verhoogd
is. Het is onduidelijk hoe groot de kans is op het ontwikkelen van een
HHPGL, feochromocytoom of maligne paraganglioom.
Bronnen: (Burnichon, 2012)

Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een RET-mutatie (MEN2-syndroom), zijn er
aanwijzingen dat de kans op het ontwikkelen van een HHPGL klein is. Er
zijn aanwijzingen dat ongeveer 30 tot 50% van de patiënten een
feochromocytoom ontwikkelt.
Bronnen: (Boedeker, 2004; Boedeker, 2009; Kennedy, 1986 )
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Zeer laag
GRADE

Indien sprake is van een NF1-syndroom, zijn er aanwijzingen dat de kans
op het ontwikkelen van een HHPGL zeer klein is. Er zijn aanwijzingen dat
er eenkans is van ongeveer 1 tot 14,6% op het ontwikkelen van een
feochromocytoom.
Bronnen: (DeAngelis, 1987; Zinnamosca, 2011)

Overwegingen
De werkgroep is van mening dat de afstemming over welke genen onderzocht worden,
de verantwoordelijkheid is van de klinisch genetici en de moleculair genetici samen. Bij
HHPGL dienen minimaal de genen SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, te worden
onderzocht.
Bij verdenking op SDHx geassocieerde tumorsyndromen dienen patiënten met HHPGL
DNA-diagnostiek te ondergaan, gezien de klinische consequentie wat betreft het risico
op synchrone (geassocieerde) tumoren en metachrone tumorgroei of het risico op
maligne ontaarding bij bijvoorbeeld SDHB geassocieerde tumoren. Gezien de extreem
lage prevalentie van het MAX-gen hoeft hier niet standaard op gezocht te worden.
Indien geen mutaties in andere PGL-geassocieerde genen worden gevonden, dient dit
wel ingezet te worden. Het fenotype van VHL, RET (MEN2), NF1 en TMEM127
geassocieerde ziekte heeft een andere kliniek zodat het niet bijdragend is in de
diagnostiek naar de oorzaak voor HHPGL.
De technieken om dergelijke diagnostiek uit te voeren, zijn niet in elk ziekenhuis
beschikbaar. Verwijs daarom voor diagnostiek naar klinieken met ervaring in counseling
van patiënten met hoofd-/halsparagangliomen.

Aanbevelingen
De afstemming over welke genen onderzocht worden, is de verantwoordelijkheid van de
klinisch genetici/aanvragers en de moleculair genetici samen.

Onderzoek ten minste de volgende genen bij patiënten met HHPGL: SDHA, SDHAF2,
SDHB, SDHC, SDHD.
•
Indien er geen mutatie wordt aangetoond, kan onderzoek van MAX overwogen
worden.
•
Op specifieke indicatie kunnen ook de genen RET, VHL, NF1 en TMEM127
onderzocht worden.
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Bijlagen bij module 2.3

Evidence-tabellen:
Study
reference
Abermil et al.
2012

Study characteristics

Patient characteristics

Prognostic factor(s)

Follow-up

Outcome measures and effect size

Type of study:
Observation Cohort

Inclusion criteria:
patients
with
paraganglioma
or
pheochromocytoma and
TMEM127 gene

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
TMEM127 mutation

Endpoint
of
follow-up:
Not applicable

Outcome measures and effect size:

Setting:
Center

University

Medical

Country: France
Source of
applicable

For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 6

Exclusion criteria:
No TMEM127 gene

funding:

not
N= 642 patients
Mean age ± SD: 41.6
Range 28-56
Sex: 4 M / 2 F

Boedeker,
2005

Type of study:
Diagnostic study
Setting:
Centre

University

Inclusion
criteria:
Patients with SDHD
mutations.
medical
Exclusion criteria:
SDHD mutation

No

Country: Germany

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
SDHD
tumor
presence

Reasons
for
incomplete
outcome data
described?
Other study setup
For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 0

Comments

six mutations (0.9%) were identified. Three of them at young age at
diagnosis, bilateral PCC, or family history. The three others with an
apparently sporadic presentation.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
HNPGL presence (100%)

N= 10
Source of
reported

funding:

None
Mean age ± SD: 36
(range 33-46)
Other
important
characteristics
(confounders and effect
modifiers):

Reasons
for
incomplete
outcome data
described?
Not applicable.
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Bordeau et
al. 2016

Type of study:
Diagnostiek study
Setting:
Centre

University

Inclusion
criteria:
Patients
with
SDHC
mutations.
medical
Exclusion criteria:
SDHD mutation

No

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
SDHC
mutation
presence

Country: France

For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 0

N= 29
Source of
reported

Burnichon et
al. 2012

funding:

None

Other
important
characteristics
(confounders and effect
modifiers):
Inclusion
criteria:
Patients
with
paraganglioma

Type of study:
Diagnostiek study
Setting:
Centre

University

medical
Exclusion criteria:
parganglioma

No

Country: France

Burnichon,
2009

funding:

Type of study:
Diagnostiek study
Setting:
Centre

University

medical
Exclusion criteria:
parganglioma

No

Country: France
N= 445
Source of
reported

funding:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
SDHC
mutation
presence

None
Other
important
characteristics
(confounders and effect
modifiers):
Selected
cohort.
Inclusion
criteria:
Patients
with
paraganglioma

None
Other
important
characteristics
(confounders and effect

Thirteen of 29 patients (44.8%) carried a germline mutation. The same
heterozygous nonsense mutation at codon 133 of exon 5 of the SDHC
gene (c.397C>T, p.[Arg133Ter]) was found in nine patients, representing
69.2% of the patients having a germline mutation. Seventy percent of
these patients had head and neck PGLs. Twenty percent had multiple and
30% had malignant PGLs.

Not applicable.

MAX related tumor
growth

N= 1694
Source of
reported

Reasons
for
incomplete
outcome data
described?

Mean age ± SD: 42
(range 23-81)

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 0
Reasons
for
incomplete
outcome data
described?

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
SDHC
mutation
presence
SDH(x) related tumor
growth

Not applicable.
For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 0
Reasons
for
incomplete
outcome data
described?

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
Sixteen MAX pathogenic mutations were identified in 23 index patients.
All had adrenal tumors, including 13 bilateral or multiple PCCs within the
same gland (P <0.001), 15.8% developed additional tumors at
thoracoabdominal sites, and 37% had familial antecedents. Age at
diagnosis was lower (P = 0.001) in MAX mutation carriers compared with
nonmutated cases. Two patients (10.5%) developed metastatic disease. A
mutation affecting MAX was found in five tumors, four of them confirmed
as somatic (1.65%). MAX tumors were characterized by substantial
increases in normetanephrine, associated with normal or minor increases
in metanephrine.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
A large variety of SDH germline mutations were found by direct
sequencing in 220 patients and by QMPSF and MLPA in 22 patients (9.1%):
130 in SDHD, 96 in SDHB, and 16 in SDHC. Mutation carriers were younger
and more frequently had multiple or malignant paraganglioma than
patients without mutations. A head and neck paraganglioma was present
in 97.7% of the SDHD and 87.5% of the SDHC mutation carriers, but in only
42.7% of the SDHB carriers. A thoracic-abdominal or pelvic location was
present in 63.5% of the SDHB, 16.1% of the SDHD, and in 12.5% of the
SDHC mutation carriers. Multiple paragangliomas were diagnosed in
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modifiers):
cohort.
DeAngelis et
al. 1987

Type of study: Case report

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Neurofibromatosis

Country: ?

Exclusion criteria: No NF
mutation

Source of funding: ?

N= 1

Type of study: Case report

Inclusion
criteria:
Patients suffering NF
tumors

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Neurofibromatosis

Country: ?

Exclusion criteria: No NF
mutation

Source of funding: ?

N= 1

Setting:
Cetner

Gross et al.
1996

Not applicable.

Inclusion
criteria:
Patients suffering NF
tumors

Setting:
Cetner

Ercolino et al.
2008

Selected

University

University

Type of
description
Setting:
Cetner

Medical

Medical

study:

Cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients suffering VHL
disease

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Exclusion criteria:
pheo/PGL disease

Mutation analysis

No

Country: Israel
N= 7
Source of funding: ?
Havekes,
2009

Type of
description
Setting:
Cetnter

study:

Cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHD
related disease

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Exclusion criteria:
SDHD mutation

Mutation 46ithin46l

Country: Netherlands
N= 28
Source of funding: ?

No

Endpoint
of
follow-up: n.a.

66.9% of the SDHD mutation carriers. A malignant paraganglioma was
documented in 37.5% of the SDHB, 3.1% of the SDHD, and none of the
SDHC mutation carriers.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 1 (100%)
Endpoint
of
follow-up: n.a.

A pheochromocytoma, a glomus jugulare tumor, and multiple pulmonary
paragangliomas were found in a patient with neurofibromatosis.

For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 1 (100%)
Endpoint
of
follow-up: n.a.

A pheochromocytoma, a glomus jugulare tumor, and multiple pulmonary
paragangliomas were found in a patient with neurofibromatosis.

For how many
participants
were no
complete
outcome data
available?
N (%): 1 (100%)
Endpoint
of
follow-up: n.a.

Seven subjects of generations I and II had pheochromocytoma, in five of
seven, the tumors were both adrenal and extaadrenal. One also had a
carotid body chemodectoma and one had a malignant adrenal tumor and
abdominal paraganglioma. In patients with chemodectoma, a cerebellar
hemangioblastomea came manifest. Referring to VHL.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
Twenty-eight out of the 93 patients were included in our study and
underwent additional imaging for pheochromocytomas/extra-adrenal
paragangliomas. In 11 out of the 28 patients intra-adrenal
pheochromocytomas were found. Extra-adrenal paragangliomas were
discovered in eight patients. These tumors were detected during initial
screening in 63% of cases, whereas 37% were detected after repeated
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Hensen
2010

,

Type of
description
Setting:
Cetner

study:

Cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHD
related disease

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Exclusion criteria:
SDHD mutation

Mutation 47ithin47l

No

Endpoint
of
follow-up: n.a.

biochemical screening. One patient was diagnosed with a biochemically
silent
pheochromocytoma.
The
high
prevalence
of
pheochromocytomas/extra-adrenal paragangliomas in patients with
SDHD-associated HNP warrants regular screening for tumors in these
patients.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Endpoint
of
follow-up: n.a.

The risk of paraganglioma and phaeochromocytoma formation, and the
risk of developing associated symptoms were investigated in 243 family
members with the SDHD.D92Y founder mutation. Evaluating clinical signs
and symptoms alone, the penetrance reached a maximum of 57% by the
age of 47 years. When MRI detection of occult paragangliomas was
included, penetrance was estimated to be 54% by the age of 40 years,
68% by the age of 60 years and 87% by the age of 70 years. Multiple
tumors were found in 65% and phaeochromocytomas were diagnosed in
8% of paraganglioma patients. Malignant paraganglioma was diagnosed in
one patient (3%). Although the majority of carriers of a paternally
inherited SDHD mutation will eventually develop head and neck
paragangliomas, we find a lower penetrance than previous estimates from
studies based on predominantly index cases.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Endpoint
of
follow-up: n.a.

The large majority of the patients carried mutations in SDHD (83%), and
the p.Asp92Tyr Dutch founder mutation in SDHD alone accounted for 72%
of all patients with HNPGL. A mutation in SDHAF2 was found in 4%,
mutations in SDHB in 3% and a mutation in SDHC was identified in a single
patient (0·4%). Over 80% of patients presented with positive family
history, of whom 99·5% carried a mutation in an SDH gene. SDH
mutations were also found in 56% of isolated patients, chiefly in SDHD
(46%), but also in SDHB (8%) and SDHC (2%). The clinical parameters of
these different subgroups are discussed: including the age at diagnosis,
associated pheochromocytomas, tumour multifocality and malignancy
rate.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Country: Netherlands
N= 243
Source of funding: ?

Hensen, 2011

Type of
description
Setting:
Cetner

study:

Cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHD
related disease

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Exclusion criteria:
SDHD mutation

Mutation 47ithin47l

No

Country: Netherlands
N= 236
Source of funding: ?

Kennedy et
al. 1986

Type of study: Case report
Setting:
Cetner

University

Medical

Country: USA

Inclusion
criteria:
Patients suffering MEN
syndrome

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Exclusion criteria: Other
than MEN 47ithin47l

Mutation 47ithin47l

Carotid body paraganglioma in patiënt with MEN syndrome.
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Korpershoek
et al. 2011

Source of funding: ?
Type of study:
description
Setting:
Center

University

Cohort

N= 1
Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHA
syndrome

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Endpoint
of
follow-up: n.a.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Endpoint
of
follow-up: n.a.

Six tumors were immunohistochemically negative for SDHA. Four tumors
from Dutch patients showed a germline c.91C → T SDHA gene mutation
(p.Arg31X). Another tumor (from France) carried a germline SDHA
missense mutation c.1753C → T (p.Arg585Trp). Loss of the wild-type
SDHA allele was confirmed by loss of heterozygosity analysis. Sequence
analysis of 35 SDHA immunohistochemically positive tumors did not
reveal additional SDHA mutations
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Endpoint
of
follow-up: n.a.

Among the 57 family members, 23 were linkage positive including 7 riskfree carriers (maternal imprinting). Of the 16 at-risk individuals, 11 had a
total of 24 tumors with primarily carotid (71%) and vagal locations (17%).
Multifocality of tumors was prominent (91%). Malignancy was not
detected. The average age at onset was 33 years, and many patients
(42%) were asymptomatic prior to screening. SDHAF2 mutation analysis
confirmed the findings of the previously performed linkage analysis
without detection of discrepancies.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Medical
Exclusion criteria: Other
than SDHA 48ithin48l

Mutation 48ithin48l

Country: Netherlands
N= 6
Source of funding: ?
Kunst et al.
2011

Type of
description
Setting:
Center

study:

Cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients
suffering
SDHAF2 syndrome

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Exclusion criteria: Other
than SDHAF2 syndroma

Mutation 48ithin48l

Country: Netherlands
N= 6
Source of funding: ?

LópezJiménez et al.
2008

Type of
description
Setting:
Center

study:

Cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients
suffering
SDHAF2 syndrome

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:

Exclusion criteria: Other
than SDHAF2 syndroma

Mutation 48ithin48l

A new mutation (c.256–257insTTT) affecting the SDHC gene in a
60‐year‐old‐patient with a single head and neck paraganglioma, and
without familial antecedents of the disease. Control population analyses
did not detect this variant but revealed a novel SDHC polymorphism that
exhibited a frequency of 0·3% (3/1020).

Country: Spain
N= 6
Millar et al.
2014

Source of funding: ?
Type of study: Case report

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHC
syndrome

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation 48ithin48l

Country: Canada

Exclusion criteria: Other
than SDHC 48ithin48l

Source of funding: ?

N=1

Setting:
Center

University

Medical

Endpoint
of
follow-up: n.a.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
We report the first case of a functional cardiac paraganglioma associated
with an intronic frameshift SDHC gene mutation.

Richtlijn Hoofd-/halsparagangliomen
Autorisatiefase januari 2019

48

Neumann et
al. 2009

Type of study:
49ithin49ling
Setting:
Center

University

Cohort

Inclusion
Patients
SDHD/B

criteria:
suffering

Medical

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

of

n.a.

Of 598 patients, 30.6% had SDHx germline mutations: 34.4% in SDHB,
14.2% SDHC, and 51.4% SDHD. Predictors for an SDHx mutation are family
history [odds ratio (OR), 37.9], previous pheochromocytoma (OR, 10.9),
multiple HNP (OR, 10.6), age <or=40 years (OR, 4.0), and male gender (OR,
3.5).

Exclusion criteria: Not
suffering SDHD/B

Country: Germany
N=598
Neumann et
al. 2011

Source of funding:?
Type of study:
49ithin49ling
Setting:
Center

Neumann,
2004

University

Cohort

Inclusion
Patients
TMEM127

criteria:
suffering

Medical

Country: Germany

Exclusion criteria: Not
suffering
TMEM127
mutation

Source of funding:?

N=48

Type of study:
49ithin49ling
Setting:
Center

University

Cohort

Inclusion
Patients
SDHD/B

criteria:
suffering

Medical

of

n.a.

of

n.a.

Exclusion criteria: Not
suffering SDHD/B
N=49

Source of funding:?

Type of study:
49ithin49ling
Setting:
Center

University

Cohort

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHB

Medical

Exclusion criteria: Not
suffering SDHB

Country: Netherlands
Source of funding:?

N=194

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
Of the 48 eligible patients with extraadrenal paraganglial tumors, two
(4.2%) were found to have TMEM127 mutations. One patient had multiple
head and neck paraganglioma and one retroperitoneal extraadrenal and
adrenal tumor.

Country: Germany

Niemeijer et
al. 2017

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

of

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
A total of 49 (12%) of 417 registrants carried SDHB or SDHD mutations.
In addition, 28 SDHB and 23 SDHD mutation carriers were newly detected
among relatives of these carriers. Comparison of 53 SDHB and 47 SDHD
total mutation carriers showed similar ages at diagnosis but differences in
penetrance and of tumor manifestations. Head and neck paragangliomas
(10/32 vs 27/34, respectively, P_.001) and multifocal (9/32 vs 25/34,
respectively, P_.001) tumors were more frequent in carriers of SDHD
mutations. In contrast, SDHB mutation carriers have an increased
frequency of malignant disease (11/32 vs 0/34, P_.001). Renal cell cancer
was observed in 2 SDHB mutation carriers and papillary thyroid cancer in
1 SDHB mutation carrier and 1 SDHD mutation carrier.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

n.a.
We included 194 SDHB mutation carriers consisting 65 (33.5%) index
patients and 129 (66.5%) relatives. Mean age was 44.8 ± 16.0 years.
Median duration of follow-up was 2.6 years (range: 0-36). Sixty persons
(30.9%) carried the exon 3 deletion and 46 (23.7%) the c.423 + 1G > A
mutation. Fifty-four mutation carriers (27.8%) had one or multiple head
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Peczkowska
et al. 2008

Type of study: Case Report
Setting:
Center

University

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHC

Medical
Exclusion criteria: Not
suffering SDHC

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

of

n.a.

Country: Germany
N=1
Persu et al.
2008

Source of funding:?
Type of study:
description
Setting:
Center

University

Cohort

Inclusion
Patients
SDHD/B

criteria:
suffering

Medical

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

of

N=1
Source of funding:?

Type of
description
Setting:
Center

study:

Cohort

University

Medical

Inclusion
Patients
SDHD/B

Exclusion criteria: Not
suffering SDHD/B

Country:
N=358
Source of funding:?

criteria:
suffering

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Right adrenal pheochromocytoma and left adrenal incidentaloma, as part
of a familial pheochromocytoma-paraganglioma syndrome associated
with a germline mutation in SDHC (gene encoding succinate
dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15 kDa).
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

n.a.

Exclusion criteria: Not
suffering SDHD/B

Country:

Ricketts,
2010

and neck paragangliomas, 4 (2.1%) had a pheochromocytoma and 26
(13.4%) had one or more sympathetic paragangliomas. Fifteen patients
(7.7%) developed metastatic paraganglioma and 17 (8.8%) developed
non-paraganglionic tumors. At study close, there were 111 (57.2%)
unaffected mutation carriers. Statistical analyses showed no significant
differences in the number and location of head and neck paragangliomas,
sympathetic paragangliomas or pheochromocytomas, nor in the
occurrence of metastatic disease or other tumors between carriers of the
two founder SDHB mutations (exon 3 deletion vs c.423 + 1G > A).
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

Endpoint
follow-up:
n.a.

of

Fifty-six unrelated patients were included (36 head and neck
paragangliomas, including six familial cases and 30 sporadic cases; 18
abdominal pheochromocytoma/paraganglioma and two paraganglioma of
the cauda equina). The overall prevalence of mutations was 41% (n = 23
including 19 head and neck paragangliomas and four abdominal
pheochromocytoma/paraganglioma), mainly due to SDH mutations. While
SDHD mutations were found in all patients with familial head and neck
paragangliomas, in sporadic cases, the prevalence of SDHB mutations (n =
8, 27%) was twice that of SDHD mutations (n = 4, 13%). Patients
harbouring SDHB mutations had unilateral late-onset head and neck
tumours without evidence of recurrence or malignancy.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
Risks in 358 patients with SDHB (n=295) and SDHD (n=63) mutations. Risks
of HNPGL and pheochromocytoma in SDHB mutation carriers were 29%
and 52%, respectively, at age 60 years and 71% and 29%, respectively, in
SDHD mutation carriers. Risks of malignant pheochromocytoma and renal
tumors (14% at age 70 years) were higher in SDHB mutation carriers; 55
different mutations (including a novel recurrent exon 1 deletion) were
identified. No clear genotype–phenotype correlations were detected for
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Rijken et al.
2016

Type of
description
Setting:
Center

study:

Cohort

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHB

University

Medical

Exclusion criteria: Not
suffering SDHDB

Country: Netherlands

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

of

n.a.

N= 153

Source of funding:?

Rijken et al.
2017

Type of
description
Setting:
Center

study:

Cohort

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHB

University

Medical

Exclusion criteria: Not
suffering SDHDB

Country: Netherlands

of

n.a.

N= 195

Source of funding:?

Schiavi et al.
2005

Type of
description
Setting:

study:

Cohort

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHC

University

Medical

Exclusion criteria: Not

n.a.

of

SDHB mutations. Analysis of the largest cohort of SDHB/D mutation
carriers has enhanced estimates of penetrance and tumor risk and
supports in silicon protein structure prediction analysis for functional
assessment of mutations. The differing effect of the SDHD p.Pro81Leu on
HNPGL and pheochromocytoma risks suggests differing mechanisms of
tumorigenesis in SDH‐associated HNPGL and pheochromocytoma.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
Subsequently, evaluation of the family identified several unaffected
mutation carriers, asymptomatic and symptomatic PGL patients, and
patients presenting with early‐onset malignant pheochromocytoma. The
calculated penetrance of the SDHB mutation in this kindred is lower than
the risk suggested for SDHB mutations in the literature. This may
represent a characteristic of this particular SDHB mutation, but may also
be a reflection of the inclusion of relatively large numbers of
asymptomatic mutation carriers in this family and adequate statistical
correction for ascertainment bias. The low penetrance of SDHB mutations
may obscure the hereditary nature of SDHB‐linked disease and is
important in the 51ithin51ling of SDHB‐linked patients. Risk estimates
should preferably be based on the specific mutation involved.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
This estimator addresses ascertainment bias and missing data on pedigree
size and structure. A total of 195 SDHB mutation carriers were included,
carrying 27 different SDHB mutations. The 2 most prevalent SDHB
mutations were Dutch founder mutations: a deletion in exon 3 (31% of
mutation carriers) and the c.423+1G>A mutation (24% of mutation
carriers). One hundred and twelve carriers (57%) displayed no physical,
radiological or biochemical evidence of PGL or PHEO. Fifty-four patients
had a head and neck PGL (28%), 4 patients had a PHEO (2%), 26 patients
an extra-adrenal PGL (13%). The overall penetrance of SDHB mutations is
estimated to be 21% at age 50 and 42% at age 70 when adequately
corrected for ascertainment. These estimates are lower than previously
reported penetrance estimates of SDHB-linked cohorts. Similar disease
risks are found for different SDHB germline mutations as well as for male
and female SDHB mutation carriers.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
The prevalence of SDHC carriers was 4% in HNP but 0% in
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Center

suffering SDHDC

Country: Collaboration

N= 195

Source of funding:?

Van
Hulsteijn,
2012

Type of
description
Setting:
Center

study:

Cohort

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHB

University

Medical

Exclusion criteria: Not
suffering SDHDB

Country: Netherlands

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation analysis

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation
analysis;
screening for PGL
presence.

Endpoint
follow-up:

of

n.a.

N= 47

Source of funding:?

Zbuk et al.
2007

Type of study: Case Report
Setting:
Center

University

Inclusion
criteria:
Patients suffering SDHC

Medical
Exclusion criteria: Not
suffering SDHDC

of

n.a.

pheochromocytoma index cases. None of the SDHC mutation carriers had
signs of pheochromocytoma. We compared HNPs in 22 SDHC mutation
carriers with the HNPs of SDHB (n = 15) and SDHD (n = 42) mutation
carriers and with 90 patients with sporadic HNPs. Location, number of
tumors, malignancy, and age were different: more carotid body tumors
were found in SDHC (13/22 [59%]) than in sporadic HNPs (29/90 [32%], P
= .03), as well as fewer instances of multiple tumors in SDHC (2/22) than
in SDHD (24/42; P<.001), 0 malignant tumors in SDHC vs 6/15 in SDHB (P =
.002), and younger age at diagnosis in SDHC than in sporadic HNPs (45 vs
52 years; P = .03).
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
Mean follow-up was 3.6 ± 3.6 years. Twenty-seven persons (57 %) carried
the SDHB c.423+1 G>A mutation and seven persons (15 %) the SDHB
c.201-4429_287-933del (exon 3 deletion) mutation. No differences were
found in the clinical phenotype of carriers of these two specific SDHB
mutations. By end of follow-up, 49 % of SDHB mutation carriers displayed
no biochemical or radiological evidence of manifest disease, i.e. they were
unaffected carriers. Three persons (6 %) had been diagnosed with a
pheochromocytoma (PCC), four with a sympathetic PGL (sPGL) (9 %), 18
with a HNPGL (38 %), and two persons (4 %) had developed a malignant
paraganglioma, i.e. metastatic disease. In conclusion, the two main Dutch
SDHB founder mutations do not differ in clinical expression and result in a
relatively mild phenotype. Over one-third of SDHB mutation carriers
develop HNPGL, with sPGL/PCC in only 15 % and malignancy in only 4 %.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
37 year old female, papillary thyroid cancer,
w52ithinyears paraganglioma of left carotid body.

and

Country: USA
N= 1
Source of funding:?
Zinnamosca
et al. 2011

Type
of
description
Setting:
Center

study:

cohort

Inclusion
criteria:
Patients suffering NF1

University

Medical

Exclusion criteria: Not
suffering nf1

Country: Italy

N= 48

n.a.

of

Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
In NF1 patients, 11 (29.3%) had arterial hypertension, 7 (14.6%) had a
PHEO. Four (57%) NF1 patients with PHEO were symptomatic at the
diagnosis. In PHEO-NF1 patients, we revealed a lower BMI and WC values
with respect to NF1 patients without PHEO and normal subjects (NSs)
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Source of funding:?

Abermil et al.
2012

Type
of
description
Setting:
Center

study:

cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients
suffering
pheochromocytoma
Exclusion criteria: Not
suffering PGL/Pheo’s

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation
analysis;
TMEM127

Endpoint
follow-up:

Describe prognostic
factor(s) and method
of measurement:
Mutation
analysis;
TMEM127

Endpoint
follow-up:

of

n.a.

Country: France
N= 642
Source of funding:?

Bayley et al.
2010

Type
of
description
Setting:
Center

study:

cohort

University

Medical

Inclusion
criteria:
Patients
suffering
pheochromocytoma
Exclusion criteria: Not
suffering PGL/Pheo’s

Country: France
N= 642
Source
of
funding:Dutch
cancer Society; European
Union 6th Framework program,
Fondo
Investigaciones
Sanitarias, Fundación Mutua
Madrileña, and Red Temática
de Investigación Cooperativa
en Cáncer

of

(p < 0.05), respectively. The nocturnal non-dipping pattern at the ABPM
was present in 40.4% of NF1 patients, and in particular this phenomenon
was present in PHEO-NF1 patients (71.4%). Left ventricular mass index
and intima media thickness were significantly higher in NF1 patients as
compared to NS (p < 0.05), particularly in NF1-PHEO patients (p < 0.05).
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):
In our cohort six mutations (0.9%) were identified. Three of them
(p.Ala47Asp, p.Gln64HisfsX18, p.Tyr164X) were found in patients
exhibiting clinical criteria for a hereditary disease (young age at diagnosis,
bilateral PCC, or family history). The three others (p.Gln157X,
p.Val68SerfsX13, p.Val90Met) were detected in patients with an
apparently sporadic presentation. No mutation was found among patients
with PGL, and no large chromosomal rearrangement spanning the
TMEM127 gene was detected.
Outcome measures and effect size (include 95%CI and p-value if
available):

n.a.
Analysis of germline or somatic mutations of SDHAF2, and no gross gene
deletions were noted in the subset of apparently sporadic patients
analysed. Investigation of the Spanish family identified a pathogenic
germline DNA mutation of SDHAF2, 232G-->A (Gly78Arg), identical to the
Dutch kindred.
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Risk of Bias assessment

Abermil et al.
2012
Bayley et al. 2010
Boedeker et al.
2005
Bourdeau et al.
2012
Burnichon et al.
2009
Burnichon et al.
2009
Burnichon et al.
2012
DeAngelis et al.
1987
Ercolino et al.
2008
Gross et al. 1996
Havekes et al.
2009
Hensen et al.
2010
Hensen et al.
2011
Kennedy et al.
1986
Korpershoek et
al. 2011
Kunst et al. 2011
Lopez-Jimenez et
al. 2007
Millar et al. 2014
Neumann et al.
2004

Bias due to a non-representative or illdefined sample of patients?1

Bias due to insufficiently long, or incomplete follow-up, or
differences in follow-up between treatment groups?2

Bias
due
to
ill-defined
or
inadequately measured outcome ?3

Bias due to inadequate adjustment for all
important prognostic factors?4

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely

(unlikely/likely/unclear)
Likely

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely

Unlkely
Likely

Likely
Unlikely

Unlikely
Unlikely

Unlikely
Likely

Unlikely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely

Likely

Likely

Unlikely

Unlikely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely

Likely

Likely

Likely
Likely

Likely
Unlikely

Likely
Unlikely

Likely
Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely
Unlikely

Likely
Likely

Unlikely
Unlikely

Unlikely
Unlikely

Likely
Unlikely

Likely
Unlikely

Unlikely
Unlikely

Unlikely
Unlikely
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Neumann et al. Unlikely
Unlikely
Likely
Unlikely
2009
Neumann et al. Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely
2011
Niemeijer et al. Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely
2017
Peckowska et al. Unlikely
Likely
Unlikely
Unlikely
2007
Ricketts et al. Unlikely
Likely
Likely
Unlikely
2010
Ricketts et al. Unlikely
Likely
Unlikely
Unlikely
2010
Rijken et al. 2016
Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely
Rijken et al. 2017
Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely
Schiavi et al. Likely
Likely
Unlikely
Likely
2005
Van Hulsteijn et Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely
al. 2012
Van Hulsteijn et Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely
al. 2014
Zbuk et al. 2007
Unlikely
Likely
Unlikely
Unlikely
Zinnamosca et al. Unlikely
Unlikely
Unlikely
Unlikely
2011
1.
Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and unexposed from different
populations.
2.
2 Bias is likely if: the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups; or length of follow-up
differs between treatment groups or is too short. The Risk of Bias is unclear if: the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported.
3.
Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes (detection or information
bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome measures, like the assessment of an X-ray,
blinding of outcome assessment is necessary.
4.
Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis.
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Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal
Redenen van exclusie
Astuti et al. 2001
Badenhop 2004
Bayley et al. 2006
Baysal et al. 2000
Benn et al. 2003
Bickmann et al. 2014
Boedeker 2012
Boedeker 2014
Bugalho et al. 2016
Cascon et al. 2009
Casey et al. 2017
Chen et al. 2017
Dwight et al. 2013
Erlic et al. 2009
Gaal et al. 2009
Ghayee et al. 2009
Hao et al. 2009
Havekes et al. 2007
Hensen et al. 2009
Hoekstra et al. 2016
Imperiale et al. 2012
Isaacson et al. 2016
Jafri et al. 2013
Kim et al. 2014
Knie et al. 2016
Lima et al. 2010
Luchetti et al. 2015
Macias et al. 2014
Marvin et al. 2009
Merlo et al. 2013
Myssiorek 2008
Neumann et al. 2002
Neumann et al. 2009
Niemann et al. 2003
Otani et al. 2017
Papaspyrou et al. 2008
Pasine et al. 2009
Persu et al. 2009
Piccini et al. 2012
Prontera et al. 2008
Qi et al. 2012
Shiwa et al. 2015
Taschner et al. 2001
Tracy & Wein 2013
Tufton e tal. 2017
Valesco et al. 2005
Van der Mey et al. 1989
Yim et al. 2017
Zheng et al. 2012

No clinical study
No clinical study
No genotype/phenotype correlation
No clinical study
No clinical study
Case reports
Review
Review
No clinical study, radiological study
No clinical study
No HHPGL
No clinical study
Case report
No genotype/phenotype correlation
No clinical study
No genotype/phenotype correlation
No clinical study
No clinical study
No clinical study
No clinical study
Case report
Case report
No genotype/phenotype correlation
Case report
No clinical study, radiological study
No genotype/phenotype correlation
No clinical study
No clinical study
No genotype/phenotype correlation
No clinical study
Review
No genotype/phenotype correlation
No genotype/phenotype correlation
Case report
No HHPGL
Case report
No genotype/phenotype correlation
No genotype/phenotype correlation
No genotype/phenotype correlation
Review
No HHPGL
Case report
No clinical study
Case Report
Case report
No clinical study
No clinical study
Radiological study
No genotype/phenotype correlation

Zoekverantwoording
Er is een systematische literatuurstudie verricht op 2 oktober 2017. Er is gezocht op de
PubMed database naar artikelen met onderstaande zoekstrategie. Er zijn MesH terms
gebruikt.
(Genetics [Title/Abstract] OR Hereditary [Title/Abstract] OR Tumor syndrome [Title/Abstract] OR Tumour
syndrome [Title/Abstract] OR Succinate dehydrogenase [MeSH Terms] OR Succinate dehydrogenase
[Title/Abstract] OR SDH [Title/Abstract] OR SDHD [Title/Abstract] OR SDHAF2 [Title/Abstract] OR SDHC

Richtlijn Hoofd-/halsparagangliomen
Autorisatiefase januari 2019

56

[Title/Abstract] OR SDHB [Title/Abstract] OR SDHA [Title/Abstract] OR VHL [Title/Abstract] OR TMEM127
[Title/Abstract] OR RET [Title/Abstract] OR NF1 [Title/Abstract] OR MAX [Title/Abstract]) AND (((((((Tumour
[Title/Abstract] OR Tumour [MeSH Terms] OR Tumour [Title/Abstract] OR Tumour [MeSH Terms] OR Tumours
[Title/Abstract] OR Tumours [MeSH Terms] OR Tumours [Title/Abstract] OR Tumours [MeSH Terms]))) AND
((Carotid body [Title/Abstract] OR Carotid body [MeSH Terms] OR Vagal body [Title/Abstract] OR Vagal body
[MeSH Terms])))) OR ((((Jugulare [Title/Abstract] OR Jugulare [MeSH Terms] OR Caroticum [Title/Abstract] OR
Caroticum [MeSH Terms] OR Carotis [Title/Abstract] OR Carotis [MeSH Terms] OR Vagale [Title/Abstract] OR
Vagale [MeSH Terms] OR temporale [Title/Abstract] OR temporale [MeSH Terms] OR jugulotympanicum
[Title/Abstract] OR jugulotympanicum [MeSH Terms] OR tympanicum [Title/Abstract] OR tympanicum [MeSH
Terms]))) AND ((Glomus [Title/Abstract] OR Glomus [MeSH Terms])))) OR ((((Head and neck [Title/Abstract] OR
Head and neck [MeSH Terms] OR Cervical [Title/Abstract] OR Cervical [MeSH Terms] OR Temporal [Title/Abstract]
OR Temporal [MeSH Terms] OR Jugular [Title/Abstract] OR Jugular [MeSH Terms] OR Tympanic [Title/Abstract]
OR Tympanic [MeSH Terms] OR jugulotympanic [Title/Abstract] OR jugulotympanic [MeSH Terms] OR Carotid
[Title/Abstract] OR Carotid [MeSH Terms] OR Carotis [Title/Abstract] OR Carotis [MeSH Terms] OR Vagal
[Title/Abstract] OR Vagal [MeSH Terms]))) AND ((paraganglioma [Title/Abstract] OR paraganglioma [MeSH Terms]
OR paragangliomas [Title/Abstract] OR paragangliomas [MeSH Terms] OR chemodectoma [Title/Abstract] OR
chemodectoma [MeSH Terms] OR chemodectomas [Title/Abstract] OR chemodectomas [MeSH Terms] OR
glomus tumour [MeSH Terms] OR glomus tumour [Title/Abstract] OR glomus tumours[Title/Abstract] OR glomus
tumours [MeSH Terms] OR glomus tumour [MeSH Terms] OR glomus tumour [Title/Abstract] OR glomus
tumours[Title/Abstract] OR glomus tumours [MeSH Terms]))))
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2.4

Surveillance na kiembaanmutatie

Uitgangsvraag
Vanaf welke leeftijd zou surveillance plaats moeten vinden indien een kiembaanmutatie
gevonden is, en vanaf welke leeftijd komen familieleden van patiënten met een
kiembaanmutatie voor DNA-diagnostiek in aanmerking?

Inleiding
Surveillance is relevant bij familie van dragers met een kiembaanmutatie. Het doel is om
tumoren vroegtijdig op te sporen, opdat deze nog zonder veel morbiditeit behandeld
kunnen worden. Er bestaat praktijkvariatie in de toepassing van surveillance en
preventief periodiek onderzoek voor presymptomatische diagnostiek.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht vanwege de lage prevalentie van de
aandoening in combinatie met een meer ‘organisatie van zorg’ gerelateerde
uitgangsvraag. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Niet van toepassing.

Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
Indien een kiembaanmutatie is aangetoond, dienen patiënten verwezen te worden naar
de afdeling KNO en endocrinologie ten behoeve van surveillance. De werkgroep
adviseert om in elk geval vanaf het 18e jaar deel te gaan nemen aan het
surveillanceprogramma (uitgezonderd SDHB) of 5 tot 10 jaar voor de vroegste
manifestatie. Dit is niet met evidence onderbouwd. De werkgroep volgt hiermee de
StOET/VKGN richtlijn (Blauwe boekje, bladzijde 90 tot 93). De startleeftijd voor de SDHBgroep is afwijkend ten opzichte van andere kiembaanmutaties vanwege ernstiger beloop
(of de kans daarop), tegenover de mogelijk minder grote penetrantie. De penetrantie
voor SDHA is vooralsnog niet duidelijk. Derhalve wordt surveillance wel geadviseerd bij
deze tumoren, tot evidence daar meer uitsluitsel over kan geven.
Indien een kiembaanmutatie wordt aangetoond, is familieonderzoek geïndiceerd.

Aanbevelingen
Verwijs dragers van een kiembaanmutatie naar de afdelingen KNO en endocrinologie
ten behoeve van surveillance.
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De tabel beschrijft het surveillanceadvies voor de verschillende kiembaanmutaties.
Tabel 1: Startleeftijd surveillance naar onder andere HHPGL: *
SDHD

SDHB
SDHA
SDHC
SDHAF2

Indien de mutatie van paternale herkomst is: 18 jaar, of overweeg
indien de vroegste manifestatie in de familie onder de 20e levensjaar
is, screening vanaf 5 tot 10 jaar voor de leeftijd van vroegste
manifestatie.
10 jaar
18 jaar of overweeg vanaf 5 tot 10 jaar voor de vroegste manifestatie
in de familie
18 jaar of overweeg vanaf 5 tot 10 jaar voor de vroegste manifestatie
in de familie
Indien de mutatie van paternale herkomst is: 18 jaar of overweeg
vanaf 5 tot 10 jaar voor de vroegste manifestatie in de familie

Overige
Bepalen in overleg met klinisch geneticus
mutaties
* Voor het surveillanceprotocol, zie module 3.4
Indien een klasse 4 of 5 variant wordt aangetoond, is familieonderzoek (via de klinisch
geneticus) zinvol.

Literatuur
StOET/VKGN. (https://www.oncoline.nl/stoet).
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Module 3 Endocrinologische aspecten
Uitgangsvragen
Hoe dient endocrinologische diagnostiek ingezet te worden bij patiënten met hoofd/halsparagangliomen?
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:
3.1 Hoe dient de diagnostische work-up bij patiënten met HHPGL georganiseerd te
worden?
3.2 Wanneer en hoe dient behandeling ingezet te worden bij patiënten met endocrien
actief HHPGL?
3.3 Hoe dient endocrinologische follow-up georganiseerd te worden bij patiënten met
een HHPGL?
3.4 Hoe dient de endocrinologische diagnostische work-up, behandeling en follow-up
georganiseerd te worden bij een erfelijke predispositie voor een PGL-syndroom?

3.1 Diagnostische work-up

Inleiding
Endocrinologische analyse bij HHPGL is gericht op het vaststellen van endocriene
activiteit van de tumor(en), dat wil zeggen overproductie van de catecholaminen
(nor)adrenaline en dopamine. Daarbij kunnen paragangliomen ook in de rest van het
lichaam voorkomen, waardoor aanvullende beeldvorming van thorax/abdomen/bekken
geïndiceerd kan zijn. Er bestaat praktijkvariatie over of en de manier waarop
endocrinologische activiteit wordt vastgelegd bij patiënten met hoofd/halsparagangliomen.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. Een onderzoek naar de effectiviteit
van diagnostische work-up is niet uitgevoerd, aangezien het duidelijk is dat dit een
meerwaarde heeft. Zodoende zijn de aanbevelingen gebaseerd op de overwegingen van
de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Niet van toepassing.
Resultaten
Niet van toepassing.
Bewijskracht van de literatuur
Niet van toepassing.
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Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
Een kleine minderheid (1 tot 2%) van de HHPGL vertoont overproductie van
(nor)adrenaline (Erickson, 2011). Zowel anesthesie als tumorresectie kunnen leiden tot
catecholamine release en daarmee tot complicaties als hypertensieve crisis, cardiale
arrhytmieeën, cardiogene shock, longoedeem en cerebrale hemorrhagie. Om dit te
voorkomen, is preoperatieve blokkade met alfa- en beta-adrenerge medicatie
geïndiceerd. Eveneens is intensieve hemodynamische bewaking peri-operatief
geïndiceerd. Een screening op endocriene activiteit is dus aangewezen bij elke patiënt
met HHPGL. Overigens wordt bij (maximaal) 30% van de patiënten met HHPGL
overproductie van dopamine beschreven (Duinen, 2010). Overproductie van dopamine
door HHPGL is in het algemeen asymptomatisch. Het is controversieel of er bij
geïsoleerde dopamineproductie een indicatie is voor adrenerge blokkade peri-operatief.
In het algemeen wordt hiervan afgezien.
Analyse van catecholamine overproductie kan het best plaatsvinden middels bepaling
van de plasmavrije metanefrines: normetanefrine, metanefrine en 3-methoxytyramine,
metabolieten van respectievelijk noradrenaline, adrenaline en dopamine in plasma
(Lenders, 2014; Eisenhofer, 2011). Een goed alternatief is het bepalen van de
gefractioneerde urinemetanefrines. Sensitiviteit en specificiteit van het
laboratoriumonderzoek zijn hoog, respectievelijk 97% en 90% (Lenders, 2014). In geval
van een erfelijke predispositie (zie verderop) is de laboratoriumdiagnostiek tevens
gericht op het detecteren van SPGL inthorax, abdomen en bekken.
Beeldvormende diagnostiek van thorax, abdomen en bekken is dan ook aangewezen bij
verhoogde metanefrines en/of 3-methoxytyramine. Dit vindt plaats in de vorm van een
MRI of CT thorax/abdomen/bekken. Ter aanvulling kan, naar lokale beschikbaarheid en
gebruik, functioneel beeldvormend onderzoek worden verricht (MIBG-scan en PET-scan
(DOTA-petides, F-DOPA, FDG), zeker bij negatieve MRI en CT en/of verdenking op
metastasen (Timmers, 2012; Han, 2018; Janssen, 2016; Jha, 2017).

Aanbevelingen
Verwijs elke HHPGLpatient naar de endocrinoloog.
Voer bij iedere patiënt met een HHPGL een endocrinologische analyse uit, gericht op
uiting van catecholamine overproductie op de volgende wijze:
1.
Anamnese en lichamelijk onderzoek:
•
Gericht op uitingen van catecholamine overproductie.
2. Laboratoriumdiagnostiek:
•
Bepaal vrije plasma metanefrine, normetanefrine en 3-methoxytyramine.
• Bloedafname vindt idealiter plaats (liggend) uit een
venflon na tenminste 20 min. rust in een prikkelarme
omgeving en vrij van verstorende medicatie en/of
invloeden.
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•

3.

Een catecholamine-arm dieet is voor bepaling van de
metanefrines niet noodzakelijk.
•
Als alternatief kunnen de metanefrines bepaald worden in de 24-uurs urine.
• Een catecholamine-arm dieet is dan wel gewenst.
•
In geval van directe zittende bloedafname kan bij verhoogde waarden de
diagnostiek herhaald worden na optimaliseren van de afnamecondities.
•
Overweeg bij persisterende verhoging van het plasma normetanefrine een
clonidine-suppressietest.
Beeldvormende diagnostiek van buiten het hoofd-/halsgebied:
•
Maak een MRI (of CT) van de thorax/abdomen/bekken gericht op eventueel
sympathisch paraganglioom bij verhoogde (nor)metanefrine en/of 3methoxytyramine.
•
Ter aanvulling kan functioneel beeldvormend onderzoek worden verricht
(MIBG-scan, en PET-scan (DOTA-petides, F-DOPA, FDG), zeker bij negatieve
MRI en CT en/of verdenking op metastasen.

Verricht bij een SDHB- of MAX-mutatie beeldvormende diagnostiek, ongeacht normale
laboratoriumresultaten (zie module 3.4).
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3.2 Behandeling bij patiënten met endocrien actieve hoofd-/halsparagangliomen

Uitgangsvraag
3.2 Wanneer en hoe dient behandeling ingezet te worden bij patiënten met endocrien
actief HHPGL?

Inleiding
De risico’s van een hormonaal actieve tumor zijn in het vorige hoofdstuk benoemd. Het
is van belang een hormonaal actieve tumor te behandelen. Behoudens medicamenteuze
therapie lijkt massareductie (debulking) van de hormonaal actieve tumor de
aangewezen therapie. Radicale chirurgie kan echter, zeker in het hoofd-halsgebied,
gepaard gaan met groot risico op ernstige complicaties. Een alternatieve
behandelingsmodaliteit met mogelijk minder iatrogene schade is radiotherapie. Er zijn
echter aanwijzingen dat radiotherapie hormonale activiteit niet doet verminderen. In
deze module wordt uitgezocht welke behandelingsmodaliteit geschikt is voor de
behandeling van een endocrien actief paraganglioom.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag goed te kunnen beantwoorden, is een systematische
literatuuranalyse uitgevoerd met de volgende vraag:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van radiotherapie ten opzichte van chirurgie bij
patiënten met hormonaal actieve hoofd-/halsparagangliomen?
P:
I:
C:
O:

patiënten met hormonaal actieve hoofd-/halsparagangliomen;
radiotherapie;
chirurgie;
verminderde hormonale activiteit, mortaliteit, iatrogene morbiditeit, kwaliteit van
leven.

Relevante uitkomstmaten
De werkgroep acht het verminderen van hormonale activiteit (met name vermindering
van plasma catecholaminespiegels) relevante informatie.
Zoeken en selecteren (Methode)
Er is op 3 januari 2018 in Medline via de Pubmed database gezocht met relevante
zoektermen voor (hoofd-/hals)paragangliomenbehandeling en vermindering van
hormonale activiteit. De zoekstrategie is te vinden in de zoekverantwoording.
Studies zijn geïncludeerd wanneer het primair vergelijkend onderzoek betreft waarin de
PICO is onderzocht en wanneer het artikel in het Nederlands, Engels of Duits geschreven
is. Er werd een follow-up van ten minste één jaar gehanteerd na chirurgie en na
radiotherapie. Er werd een sample-size van >10 tumoren per behandeltak gehanteerd
voor vergelijkend onderzoek en een sample-size van >50 tumoren voor niet-vergelijkend
onderzoek.
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Onze zoekstrategie leverde 62 artikelen op, waarvan het originele artikel is geïncludeerd
indien het voldeed aan de inclusiecriteria. Uit de 62 artikelen zijn in totaal 8 artikelen
gescreend voor full-text, maar geen studie kon geïncludeerd worden. Voor de redenen
voor exclusie wordt verwezen naar de exclusietabel.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er zijn geen adequate studies beschreven die de effectiviteit van chirurgie en
radiotherapie beschrijven.

Resultaten
De huidige zoekstrategie heeft geen goed vergelijkend onderzoek opgeleverd naar de
effectiviteit van radiotherapie voor behandeling van hormonaal actieve paragangliomen.
Er zijn drie case reports bekend die effectiviteit van radiotherapie op hormonale
activiteit beschrijven. Tulesca (2016). beschrijven succesvolle reductie van
dopaminespiegels na bestraling middels gammaknife van een hormonaal actief residu
van eerder geopereerd carotid body paraganglioom. Er zijn geen overige studies bekend
over dit onderwerp. Ook Soh (2012) beschrijven dopaminereductie na conventionele
gefractioneerde bestraling van een carotid body paraganglioom. Castrucci (2010)
beschrijven een vermindering van catecholaminespiegels na verwijdering van een
jugulair paraganglioom, eveneens na gammaknife behandeling.
Buiten deze case reports bestaat geen bewijs voor effectiviteit van radiotherapie als
behandeling voor hormonale activiteit van hoofd-/halsparagangliomen.
Bewijskracht van de literatuur
Er is geen bewijs voor effectiviteit van radiotherapie als behandeling voor hormonaal
actieve hoofd-/halsparagangliomen.

Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
Een kleine minderheid (1 tot 2%) van de HHPGL vertoont overproductie van
(nor)adrenaline. In geval van verhoogde metanefrines dient men in principe te streven
naar radicale chirurgische resectie van het HHPGL. Dit ter behandeling van symptomen
geassocieerd met overproductie van catecholamine en om endocriene complicaties in
de toekomst te voorkomen. Indien radicale resectie niet mogelijk is, is debulking
mogelijk zinvol ter reductie van de catecholamineproductie. Uiteraard dient het
'endocriene belang' afgewogen te worden tegen de kans op chirurgische complicaties.
Een gunstig effect van radiotherapie van HHPGL op de endocriene activiteit is
beschreven in case reports (Tulesca, 2016; Soh, 2012; Castrucci; 2010).
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Geïsoleerde verhoging van de dopamine metaboliet 3-methoxytyramine vormt geen
argument voor resectie van een HHPGL, omdat de endocriene activiteit waarschijnlijk
niet klinisch relevant is.
De behandeling van gemetastaseerd HHPGL ligt buiten het bereik van deze richtlijn.

Aanbevelingen
Streef naar radicale chirurgische resectie bij een endocrien actief HHPGL. Indien dat niet
kan, streef naar maximale debulking.
• Overweeg radiotherapie indien radicale resectie niet mogelijk lijkt; hier is echter
geen klinische wetenschappelijke onderbouwing voor.
• Voorafgaand aan elke interventie dient patiënt ingesteld te worden op adequate
farmacologische adrenerge blokkade.
Bij een HHPGL zonder endocriene activiteit of met uitsluitend overproductie van
dopamine (geïsoleerde verhoging van 3-methoxytyramine) is er vanuit endocrinologisch
oogpunt in tegenstelling tot voorgaande, géén indicatie voor chirurgische of
radiotherapeutische interventie, noch voor voorbereidende farmacologische adrenerge
blokkade.
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Bijlagen bij module 3.2

Zoekverantwoording
Database
Medline
(OVID)
2014
januari
2018

Embase
(Elsevier)

-

Zoektermen
1
exp Paraganglioma/ or paragangliom*.ab,ti. or exp Glomus Tumor/ or ((glomus*
or 'carotid body' or 'vagal* body' or jugulare or caroticum or temporal) adj2
(tumor* or tumour*)).ab,ti. or chemodectom*.ab,ti. or exp Carotid Body Tumor/
or exp Glomus Jugulare Tumor/ (28386)
2
exp Radiotherapy/ or exp Radiosurgery/ or exp Particle Accelerators/ or
radiotherap*.ab,ti. or radiation*.ab,ti. or x-ray*.ab,ti. or radioisotope*.ab,ti. or
radiosurger*.ab,ti. or 'gamma knife'.ab,ti. or cyberknife.ab,ti. or 'linear
accelerator'.ab,ti. or linac.ab,ti. (843378)
3
((hormone adj3 (activ* or action*)) or producing or secret*).ab,ti. or exp
Catecholamines/ or catecholamin*.ab,ti. or metanephrin*.ab,ti. or exp
Chromogranin A/ or chromogranin*.ab,ti. or dopamin*.ab,ti. or adrenalin*.ab,ti.
or noradrenalin*.ab,ti.. (1154933)
4
1 and 2 and 3 (221)
5
limit 4 to yr="2014 -Current" (34)
6
limit 5 to english language (31)

Totaal
67

= 31 (25 uniek)
('paraganglioma'/exp OR 'carotid body tumor'/exp OR 'glomus tympanicum tumor'/exp
OR 'chemodectoma'/exp OR ((('carotid body' OR 'vagal* body' OR jugular* OR
glomusjugular* OR jugulotympanic OR caroticum OR temporal OR cervical OR 'head and
neck') NEAR/2 (paragangliom* OR tumor* OR tumour*)):ab,ti) OR chemodectom*:ab,ti)
AND ('radiotherapy'/exp OR radiotherap*:ab,ti OR 'radiation*':ab,ti OR 'x-ray*':ab,ti OR
'radioisotope*':ab,ti OR radiosurger*:ab,ti OR 'gamma knife':ab,ti OR cyberknife:ab,ti OR
'linear accelerator'/exp OR 'linear accelerat*':ab,ti OR linac:ab,ti)
AND ('hormone action'/exp OR ((hormon* NEAR/3 (activ* OR action*)):ab,ti) OR
producing:ab,ti OR secret*:ab,ti OR 'catecholamine'/exp OR catecholamin*:ab,ti OR
metanephrin*:ab,ti OR 'chromogranin a'/exp OR chromogranin*:ab,ti OR dopamin*:ab,ti
OR adrenalin*:ab,ti OR noradrenalin*:ab,ti)
AND [english]/lim AND [2014-2018]/py NOT 'conference abstract':it
= 59 (58 uniek)

Exclusietabel
Tabel: Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal
Redenen van exclusie
Abdelhady et al, 2017
Geen hoofd-/halsparagangliomen
Corssmit & Romijn, 2014
Geen evidence voor behandeling hormonale activiteit
Ezzat Abdel-Aziz et al, 2015 Geen evidence voor behandeling hormonale activiteit
Fishbein et al, 2016
Geen evidence voor behandeling hormonale activiteit
Gunawardane et al, 2017
Geen evidence voor behandeling hormonale activiteit
Lenders et al, 2014
Geen evidence voor behandeling hormonale activiteit
Tulesca et al, 2016
Case report
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3.3 Endocrinologische follow-up

Uitgangsvragen
3.3 Hoe dient endocrinologische follow-up georganiseerd te worden bij patiënten met
een HHPGL?

Inleiding
Er bestaat praktijkvariatie in hoe de follow-up georganiseerd wordt na behandeling van
endocrien actieve paragangliomen. De vraag is of routinematig endocrien onderzoek
dient te worden ingezet.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht omdat niet de follow-up zelf ter
discussie staat, maar alleen de optimale organisatie hiervan. Zodoende zijn de
aanbevelingen gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Niet van toepassing.
Resultaten
Niet van toepassing.
Bewijskracht van de literatuur
Niet van toepassing.

Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
Het is evident om in alle gevallen van behandeling van een hormonaal actief
paraganglioom de effectiviteit van de behandeling te controleren. Dit kan door middel
van postoperatief controle van de metanefrines. Indien geen verdere endocriene
activiteit wordt vastgesteld en er geen sprake is van erfelijke predispositie, lijkt
endocrinologische follow-up niet geïndiceerd. Endocrinologische follow-up lijkt wel
geïndiceerd indien:
1.
Er een hereditaire predispositie is en dus een verhoogd risico op groei van nieuwe
catecholamineproducerende tumoren (zie 3.4).
2.
Er evidente tumorprogressie optreedt (op basis van gedocumenteerde groei en
symptomatologie) en dus het risico op overproductie van catecholamine
toeneemt.
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3.

Er alsnog een chirurgische of radiotherapeutische interventie gaat plaatsvinden
van een HHPGL >1 jaar na de initiële endocriene analyse.

Aanbevelingen
Houd patiënten met een erfelijke predispositie onder controle bij de endocrinoloog (zie
module 3.4).
Sluit de endocrinologische consultatie af bij HHPGL zonder endocriene activiteit en/of
zonder erfelijke predispositie; consultatie is in deze gevallen niet meer geïndiceerd.
Voer endocrien onderzoek opnieuw uit indien na >1 jaar na de initiële diagnostiek
(alsnog) een interventie aan een HHPGL wordt overwogen.
Verwijs de patiënt dan opnieuw naar de endocrinologie voor metanefrinebepaling.

Literatuur
Niet van toepassing
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3.4 Erfelijke predispositie voor een PGL-syndroom

Uitgangsvraag
3.4 Hoe dient de endocrinologische diagnostische work-up, behandeling en follow-up
georganiseerd te worden bij een erfelijke predispositie voor een PGL-syndroom?

Inleiding
Onder een erfelijke predispositie voor een PGL-syndroom wordt een bewezen mutatie in
het SDHB/C/D/AF2/(A)-, TMEM127-, MAX-, VHL, RET (MEN2) of NF1-gen verstaan, of
een sterke klinische verdenking daarop. Bij een mutatie in het SDHB/C/D/AF2/(A)-, en
MAX-gen is er een verhoogde kans op HHPGL behoudens bij maternale imprinting
(SDHD/AF2, zie module genoomdiagnostiek). In alle gevallen is er een verhoogde kans
op (S)PGL dan wel een FEO, eveneens behoudens bij maternale imprinting (SDHD/AF2,
zie module genoomdiagnostiek). Bij SDHB en MAX-mutaties is er bovendien een
verhoogde kans op maligne (S)PGL (Favier, 2014) en niercelcarcinoom. Ook wordt bij
patiënten met een SDHx mutatie niet-endocrien actieve SPGL beschreven (Pasini, 2009).
Deze bevindingen leiden tot een gedifferentieerd beleid wat betreft de diagnostische
tumorscreening bij een hereditaire predispositie. Er is praktijkvariatie in hoe de work-up
en follow-up georganiseerd worden. De genotype-fenotype correlaties zoals beschreven
in module 2 zijn hierbij leidend.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht. Een onderzoek naar de diagnostische
work-up, behandeling en follow-up van de behandeling van patiënten met een erfelijke
predispositie voor een PGL-syndroom is niet uitgevoerd, aangezien het duidelijk is hoe
dit georganiseerd dient te worden. Zodoende zijn de aanbevelingen gebaseerd op de
overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Niet van toepassing.
Resultaten
Niet van toepassing.
Bewijskracht van de literatuur
Niet van toepassing.

Conclusies
Niet van toepassing.
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Overwegingen
Onder een erfelijke predispositie voor PGL wordt verstaan: een bewezen mutatie in het
SDHA/B/C/D/AF2-, TMEM127-, MAX-, VHL- of NF1-gen, of een sterke klinische
verdenking daarop.
Diagnostiek en behandeling
De endocrinologische diagnostiek bij een erfelijk PGL-syndroom bestaat uit een consult
ter screening op symptomen en meting van de metanefrines. In geval van verhoging
wordt een MRI (of CT) van thorax, abdomen en bekken verricht ter lokalisatie van SPGL.
Aanvullende nucleair geneeskundige scans zijn optioneel. In geval van een SDHB of MAXmutatie en de verhoogde kans op maligne SPGL, eventueel zonder hormonale
overproductie, wordt sowieso radiologische thorax, abdomen en bekken-screening
geadviseerd, ook bij normale metanefrinewaarden (Favier, 2014).
Overigens is er bij SDHx-mutaties buiten PGL een licht verhoogde kans op andere
tumoren (gastrointestinale stromale tumor (GIST), hypofysetumoren en
niercelcarcinoom (Pasini, 2008; Evenepoel, 2015). Het nut van aanvullende periodieke
screening op deze tumoren is niet onderzocht.
De associatie tussen HHPGL-ontwikkeling en VHL en NF1 is dermate laag en onduidelijk,
dat er weinig bekend is over hoe follow-up georganiseerd dient te worden en er ook
geen advies gegeven wordt. Het is belangrijk ook de prognose en behandeling van de
andere ziektebeelden die gepaard gaan met deze mutaties met de patiënt te bespreken
en hier begeleiding bij te bieden.
De endocrinologische behandeling van erfelijk PGL is conform bij niet-erfelijke vormen.
Follow-up
Er zijn geen studies naar het nut en de kosteneffectiviteit van periodieke tumorscreening
bij hereditaire predispositie voor PGL. Op basis van expert opinion wordt jaarlijks
endocrien onderzoek geadviseerd. Dit om tumoren in een vroeg stadium op te sporen.
Het jaarlijks onderzoek bestaat uit een consult en meting van de metanefrines. Bij
verhoging wordt overgegaan tot beeldvorming zoals eerder beschreven. In geval van een
SDHB- en MAX-mutatie wordt bovendien 3-jaarlijkse beeldvorming van thorax, abdomen
en bekken geadviseerd.

Aanbevelingen
Diagnostiek en behandeling
•
Screen iedere patiënt met erfelijke predispositie* voor paraganglioom met een
endocrinologische analyse op een endocrien actief HHPGL of SPGL.
o
Voer de screening uit zoals beschreven in module 3.1.
o
Indien behandeling noodzakelijk is, raadpleeg module 3.2.
•
Zet onderzoek naar gastrointestinale stromale tumor (GIST), hypofysetumoren en
niercelcarcinoom in bij een SDH-mutatie en indien anamnese en/of lichamelijk
onderzoek hier aanleiding toe geven.
•
De endocrinologische behandeling van erfelijk PGL is conform bij niet-erfelijke
vormen.
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Follow-up
•
In geval van een SDHB- of MAX-mutatie:
o
Voer een jaarlijkse endocrinologische follow-up uit bij patiënten met een
SDHB- of MAX-mutatie, bestaande uit een jaarlijks consult endocrinologie
inclusief anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumdiagnostiek
conform de initiële analyse.
▪
Voer driejaarlijks een MRI (of CT) van thorax/abdomen/bekken
uit om SPGL te identificeren (ook bij normale
laboratoriumresultaten).
▪ Voer een MRI (of CT) van thorax/abdomen/bekken uit om SPGL
te identificeren bij verhoogde (nor)metanefrine en/of 3methoxytyramine-waarden.
•
In geval van een SDHA/C/D/AF2- en TMEM127-mutatie:
o
Voer een jaarlijkse endocrinologische follow-up uit bij SDH/C/D/AF2/A- of
TMEM127-mutaties, bestaande uit een jaarlijks consult endocrinologie,
inclusief anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumdiagnostiek
conform de initiële analyse.
o
Verricht uitsluitend beeldvormend onderzoek naar SPGL bij verhoging van
(nor)metanefrine en/of 3-methoxytyramine of op klinische indicatie.
• Bij VHL en NF1 mutaties:
o
Volg dezelfde follow-up als bij SDHA/C/D/AF2- en TMEM127-mutaties (zie
hierboven).
*Onder een erfelijke predispositie voor PGL wordt een bewezen mutatie in het
SDHA/B/C/D/AF2-, TMEM127-, MAX-, RET (MEN2), VHL- of NF1-gen verstaan, of een
sterke klinische verdenking daarop.
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Evenepoel, L., et al., Toward an improved definition of the genetic and tumor spectrum associated with SDH
germ-line mutations. Genet Med, 2015. 17(8): p. 610-20.
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Module 4 Behandeling hoofd-/halsparagangliomen
Uitgangsvraag
Hoe kan HHPGL behandeld worden?
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen
4.1 Welke behandelingsmodaliteiten zijn er voor HHPGL?
4.2 Hoe dient radiotherapie ingezet te worden bij de behandeling van HHPGL en voor
welke patiënten is radiotherapie géén geschikte optie?
4.3 Hoe dienen jugulotympanicum tumoren van verschillende Fisch-klasse behandeld
te worden?
4.4 Hoe dienen carotid body paragangliomen van verschillende Shamblin-klasse
behandeld te worden?
4.5 Hoe dienen vagale paragangliomen behandeld te worden?
4.6 Hoe dient een wait-en-scan beleid voor een HHPGL vorm te krijgen?
4.7 Hoe dient gehandeld te worden bij patiënten met multipele HHPGL-tumoren?

4.1 Behandelingsmodaliteiten voor hoofd/-halsparagangliomen

Inleiding
Er zijn verschillende behandelingsmodaliteiten beschreven voor de behandeling van
HHPGL. Allereerst wordt een wait-en-scan beleid genoemd, waarbij patiënten door
routinematige radiologische follow-up gecontroleerd worden ter beoordeling van
locoregionale uitbreiding. Verder bestaat de optie van excisie/debulking, radiotherapie
en embolisatie. Er bestaat praktijkvariatie in de toepassing van bovenstaande
behandelmodaliteiten.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, aangezien het duidelijk is welke
behandelingsmodaliteiten beschikbaar zijn voor de behandeling van deze tumoren. De
aanbevelingen zijn gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Niet van toepassing.
Resultaten
Niet van toepassing.

Conclusie
Niet van toepassing.
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Overwegingen
Gebaseerd op expert opinion is besloten dat de behandelingsopties zijn:
1.
Wait-en-scan beleid (zie module 4.6).
2.
Chirurgische resectie/debulking (zie module 4.3 tot en met 4.5).
3.
(stereotactische) bestraling (zie module 4.2).
4.
Combinatie van de bovengenoemde.
Embolisatie lijkt een goede optie wat betreft het reduceren van bloedverlies en
operatietijd, wanneer gevolgd door chirurgische resectie. Als monotherapie lijkt het
geen passende optie, gezien de matige lokale controle (63 tot 78%) en kans op ernstige
complicaties (1 tot 3% CVA) (Alarai, 2012; Gartrell, 2012; Warren, 2011; Power, 2012; li,
2010; Ozyer, 2010).

Aanbevelingen
Behandelopties zijn:
5.
Wait-en-scan beleid (module 4.6).
6.
Chirurgische resectie/debulking (al dan niet bijgestaan door preoperatieve
embolisatie) (module 4.3, 4.4, 4.5).
7.
(stereotactische) bestraling (module 4.2).
8.
Een combinatie van de bovengenoemde opties.
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jugular foramenlesions with ethylene vinyl alcohol. Otol Neurotol. 2012;33(7):1270-5.
Li J, Wang S, Zee C, et al. Preoperative angiography and transarterial embolization in the management of
carotidbody tumour: a single-center, 10-year experience. Neurosurgery. 2010 Oct;67(4):941-8; discussion
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4.2 Radiotherapie bij hoofd-/halsparagangliomen

Uitgangsvraag
4.2 Hoe dient radiotherapie ingezet te worden bij de behandeling van HHPGL en voor
welke patiënten is radiotherapie géén geschikte optie?

Inleiding
Chirurgie is een veel genoemd alternatief voor de behandeling van HHPGL. Echter, de
complicaties die ermee gepaard gaan zijn nog onvoldoende gerapporteerd. Afhankelijk
van het tumor type en klasse geeft zowel radiotherapie als chirurgie hoge kans op locale
controle. Bij grotere tumoren lijkt chirurgie een hogere kans op hersenzenuwuitval te
geven na behandeling in vergelijking met radiotherapie. Hiertegenover staat dat de
lange termijn effecten van radiotherapie veelal onbekend zijn. Met name voor jongere
patiënten (<50 jaar), dienen de potentiële (langetermijn)effecten van radiotherapie
afgewogen te worden tegen de risico’s van chirurgie. Er is op dit moment geen
eenduidigheid over de toepassing van radiotherapie in de behandeling van hoofd/halsparagangliomen. Ook zijn er verschillende scenario’s waarin radiotherapie geen
goede optie is. Verder is gesuggereerd dat radiotherapie niet geschikt zou zijn voor
hormonaal actieve tumoren, daar de hormonale activiteit hiermee niet (voldoende) af
zou nemen.

Zoeken en selecteren
Uitgangsvraag 1: Voor welke patiënten is radiotherapie géén geschikte optie?
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht naar de toepasbaarheid van
radiotherapie voor massareductie (debulking) of maligne tumoren. De aanbevelingen
hierover zijn gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.
Wel is een literatuurstudie uitgevoerd ter analyse voor de toepasbaarheid van
radiotherapie voor de behandeling van hormonaal actieve tumoren. Om de
uitgangsvraag goed te kunnen beantwoorden, is een systematische literatuuranalyse
uitgevoerd met de volgende vraag (details van de zoekstrategie zijn weergegeven in de
zoekverantwoording):
Is radiotherapie geschikt voor behandeling van hormonaal actieve hoofd/halsparagangliomen wat betreft lokale controle, complicaties en vermindering
van hormonale activiteit?
P:
I:
C:
O:

patiënten met hormonaal actief paraganglioom;
radiotherapie als primaire behandelmodaliteit;
chirurgie als primaire behandelmodaliteit;
lokale controle, complicaties, vermindering hormonale activiteit.

Relevante uitkomstmaten
De werkroep acht lokale controle, hersenzenuwschade na behandeling, complicaties en
afname van hormonale activiteit belangrijke uitkomstmaten.

Richtlijn Hoofd-/halsparagangliomen
Autorisatiefase januari 2019

74

Definities
Lokale controle na radiotherapie: regressie van de tumor of stagnatie van groei na
behandeling gedurende de gehele follow-up periode van ten minste 6 maanden.
Afname hormonale activiteit: significante afname van hormoonspiegels in plasma-serum
of 24-uurs urine.
Hersenzenuwschade gerelateerd aan de behandeling: achteruitgang van functie na
behandeling in vergelijking met voor behandeling.
Complicaties gerelateerd aan de behandeling: wondinfectie, de potentieel
levensbedreigende complicaties, zoals CSF-lekkage, aspiratie pneumonie (al dan niet
gevolgd door tracheotomie), cerebrovasculaire accidenten, overlijden door tumor,
overlijden door complicatie.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via PubMed), Embase en Cochrane library is met relevante
zoektermen gezocht naar systematische reviews, RCT’s en observationeel onderzoek
met relevante termen voor jugulotympanicum tumoren, chirurgie en radiotherapie. De
hele zoekstrategie is te vinden in de zoekverantwoording.
Studies zijn geïncludeerd wanneer het primair vergelijkend onderzoek betreft waarin de
PICO is onderzocht en wanneer het artikel in het Nederlands, Engels of Duits geschreven
is. Er werd een follow-up van ten minste één jaar gehanteerd na radiotherapie. Er werd
een sample-size van >10 tumoren gehanteerd. Onze zoekstrategie leverde 67 artikelen
op. De artikelen zijn gescreend op de in- en exclusie criteria. Voor de redenen voor
exclusie wordt verwezen naar de exclusietabel.
Uit de 67 artikelen zijn 7 artikelen beoordeeld voor full-text review, er zijn geen artikelen
geïncludeerd in de literatuuranalyse.
Uitgangsvraag 2: Hoe dient radiotherapie ingezet te worden bij de behandeling van
HHPGL?
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, want de beschikbare technieken voor
behandeling van deze tumoren zijn bekend. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de
overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Niet van toepassing.
Resultaten
Niet van toepassing.

Conclusies
Niet van toepassing.
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Overwegingen
Uitgangsvraag 1: voor welke patiënten is radiotherapie géén geschikte optie?
Er zijn situaties waarin chirurgie onvermijdelijk is. Het betreft dan met name situaties
waarin acuut debulking van tumormassa vereist is door massawerking van de tumor.
Een voorbeeld hiervan is compressie van belangrijke intracraniële structuren.
Radiotherapie is meestal niet in staat de vereiste massavermindering te bewerkstelligen,
want daarbij kan reactief oedeem ontstaan.
Indien sprake is van een maligne paraganglioom, is het advies de primaire tumor
alsmede de metastase chirurgisch te verwijderen. Dit met name omdat maligne
paragangliomen slecht te controleren zijn met radiotherapie en verschillende studies
suggereren dat de 5-jaarsoverleving beter is na chirurgie. Hier is echter geen bewijs voor
(Lee, 2008). Indien chirurgie niet mogelijk is, wordt voor radiotherapie gekozen. Ook bij
palliatie is er een rol voor radiotherapie.
Een volgende indicatie voor chirurgie is de behandeling van hormonaal actieve tumoren,
met uitzondering van de dopamineproducerende tumoren (tot 28%; Boedeker, 2013).
Ondanks het lage level van evidence hebben verschillende studies aangetoond dat
massareductie van hormonaal actieve tumoren geassocieerd is met reductie van
hormonale activiteit. Daarbij hebben enkele case-reports ‘’aangetoond’’ dat
hormoonproducerende tumoren actief blijven na radiotherapie, mogelijk kan echter wel
reductie van de hormoonspiegels bereikt worden. Het resultaat is echter onzeker
(Castruccio, 2010). De symptomen van deze tumoren kunnen echter doorgaans ook
goed medicamenteus behandeld worden. Dit is dus geen absolute indicatie voor
chirurgie (zie ook module 3 Eendocrinologisch aspecten).
Uitgangsvraag 2: Hoe dient radiotherapie ingezet te worden bij de behandeling van
HHPGL?
Het risico op nieuwe maligniteiten ten gevolge van bestraling van paragangliomen in het
hoofd-halsgebied is onduidelijk, onder meer omdat dit een follow-up van minimaal 20
tot 30 jaar behoeft. Studies met een dergelijk lange follow-up zijn er niet, zeker niet met
de nieuwe gefractioneerde en stereotactische behandelmethoden. Echter, er wordt
gesteld dat een risico bestaat tot 30 jaar na de behandeling op het ontwikkelen van
osteo- en fibrosarcomen van ongeveer 0,1 tot 3% (Suarez en meerdere auteurs. 2012 I
en II). Recente literatuur heeft dit niet kunnen bevestigen vanwege een te korte followupduur.
Daarnaast bestaat bij de bestraling van vaatstructuren het risico op stenosering, zo ook
bij bestraling van de carotis bij HHPGL-behandeling. Het risico hierop is niet geheel
duidelijk, maar Suarez et al. beschrijft in zijn series dat de kans op CVA’s dientengevolge
rond de 2% liggen voor grote jugulaire-tumoren en rond de 3% voor grote caroticumtumoren. Ook hier is echter niet duidelijk tot wanneer deze complicaties verwacht
kunnen worden en hoe vaak. Het is aannemelijk dat er een progressief risico bestaat
mettertijd, en dat de omvang van het risico mede bepaald wordt door andere bekende
risicofactoren voor cardiovasculair lijden zoals roken, hypertensie, diabetes mellitus en
hypercholesterolemie.
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Het voordeel van stereotactische radiotherapie in vergelijking met conventionele
gefractioneerde technieken is dat patiënten in principe slechts enkele malen (1 tot 5
keer) behandeld hoeven te worden. Derhalve adviseert de werkgroep om wanneer het
mogelijk is de HHPGL te behandelen met stereotactische radiotherapie, dit de eerste
keuze te laten zijn. Hierbij moet wel genoemd worden dat dit hogere eisen stelt aan de
geografische precisie (er is risico op het niet- of niet-volledig bestralen van de tumor ten
koste van gezond omliggend weefsel) en het is niet makkelijk te corrigeren door de hoge
dosis per fractie. Ook zijn vele tumoren te groot voor eenmalige behandeling. Alhoewel
het controversieel is, wordt nu als vuistregel wordt aangehouden dat tumoren tot 3,5
cm behandeld kunnen worden met een eenmalige dosis middels radiochirurgie of
stereotactische radiotherapie. Dit is afhankelijk van de organs at risk (OAR) vlakbij de
tumor en de totale dosis. Bij tumoren groter dan 3,5 cm kunnen gefractioneerde
behandelmethoden overwogen worden om het risico op serieuze complicaties te
verlagen.
In ieder geval dient er gebruik gemaakt te worden van een bestralingstechniek met hoge
precisie (VMAT, Rapid Arc of Gammaknife).

Aanbevelingen
Uitgangsvraag 1: voor welke patiënten is radiotherapie géén geschikte optie?
In de volgende situaties is radiotherapie in principe NIET de aangewezen behandeling:
4. massawerking van de tumor met mogelijk levensbedreigende consequenties;
5. maligne HHPGL;
6. als er sprake is van een functioneel HHPGL (uitzondering: alleen dopamine
producerende tumoren (tot 30%)). Indien dit veilig kan heeft operatieve
behandeling hierbij de voorkeur. CAVE preoperatieve adrenerge blokkade via de
endocrinologie is noodzakelijk (zie module 3.2).
Uitgangsvraag 2: Hoe dient radiotherapie ingezet te worden bij de behandeling van
hoofd-/hals paragangliomen?
Bespreek bij jonge patiënten (<50 jaar) de complicaties van radiotherapie bij HHPGL en
weeg dit af tegen de (aanzienlijke) risico’s van chirurgie.
•
overweeg primair de mogelijkheid van stereotactische radiotherapie;
•
gebruik, indien het HHPGL hier door grootte of locoregionale uitbreiding rondom
kritieke structuren niet voor geschikt is, een meer gefractioneerd
bestralingsschema;
•
gebruik In ieder geval een bestralingstechniek met hoge precisie (VMAT, Rapid
Arc, Gammaknife).
Bespreek met alle patiënten die in aanmerking komen voor radiotherapie dat
radiotherapie de volgende complicaties kan hebben:
•
het ontwikkelen van secundaire maligniteiten (met name sarcomen);
•
na bestraling van vasculaire structuren bestaat het risico op complicaties zoals
vaatstenosen. Zo ook bij de carotiden, met mogelijk CVA’s tot gevolg. Afgeleid van
ervaringen met radiotherapie bij patiënten met Hodgkin-lymfoom blijkt de
bestraalde populatie een 2,5 keer hoger risico te hebben in vergelijking met de
normale populatie;
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•

kans op verminderde speekselproductie indien een deel van het
speekselkliervolume een substantiële bestralingsdosis ontvangt. Met de huidige
bestralingstechnieken is de kans hierop echter klein.
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4.3 Jugulotympanicum-tumoren

Uitgangsvraag
4.3 Hoe dienen jugulotympanicum-tumoren van verschillende Fisch-klasse behandeld
te worden?

Inleiding
Er bestaat geen consensus over de behandeling van jugulotympanicum-tumoren. De
tumoren zijn op te delen per Fisch-klasse. Dat geeft een indruk van de uitbreiding van
deze tumoren. Het risicoprofiel verschilt per Fisch-klasse. Het is onduidelijk welke
behandelingsmodaliteit ingezet dient te worden per Fisch-klasse.
De belangrijkste modaliteiten zijn een wait-en-scan-beleid, chirurgie en radiotherapie.
Chirurgie heeft als potentieel risico dat de kans op iatrogene morbiditeit aanzienlijk is.
Dit risico lijkt echter afhankelijk van de omvang van de tumor/e.g. Fisch-klasse. De
risico’s van gefractioneerde vormen van radiotherapie zijn nog grotendeels onbekend,
maar de kans op necrose van omliggende structuren lijkt <1%, evenals het risico op
irradiatiegeïnduceerde tumoren zoals sarcomen. Hierdoor bestaat praktijkvariatie in hoe
deze tumoren behandeld dienen te worden. In deze module wordt onderzocht wat de
beste behandelmodaliteit is (chirurgie versus radiotherapie) voor patiënten met een
jugulotympanaal paraganglioom.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag goed te kunnen beantwoorden is een systematische
literatuuranalyse uitgevoerd met de volgende vraag (details van de zoekstrategie zijn
weergegeven in zoekverantwoording):
Wat is de beste behandelingsmodaliteit, chirurgie versus radiotherapie, voor
behandeling van jugulotympanicum tumoren van verschillende Fisch klasse, wat
betreft lokale controle en complicaties?
P:
I:
C:
O:

patiënten met jugulotympanaal paraganglioom;
radiotherapie als primaire behandelmodaliteit;
chirurgie als primaire behandelmodaliteit;
lokale controle, complicaties, herstel hersenzenuwenfunctie.

Er is niet gekeken naar de effectiviteit van een wait-en-scan analyse, omdat de adviezen
uitgaan van tumoren die behandeling behoeven. In de regel zullen dit de groeiende
tumoren zijn, ofwel wanneer tumorgeïnduceerd lijden maakt dat behandeling
geïndiceerd is.
Relevante uitkomstmaten
De werkroep acht lokale controle, hersenzenuwschade na behandeling,
hersenzenuwherstel na behandeling en complicaties belangrijke uitkomstmaten.
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Definities
De volgende definities zijn gehanteerd:
Chirurgie: poging tot radicale excisie (exclusief debulking).
Lokale controle na chirurgische behandeling: geen (radiologisch) bewijs voor tumor.
Lokale controle na radiotherapeutische behandeling: regressie van de tumor, of
stagnatie van groei na behandeling gedurende de gehele follow-up periode van ten
minste 6 maanden.
Hersenzenuwschade gerelateerd aan de behandeling: achteruitgang van functie na
behandeling in vergelijking met voor behandeling.
Zenuwherstel gerelateerd aan de behandeling: geobjectiveerde verbetering van
zenuwfunctie na behandeling, in vergelijking met voor de behandeling (hierbij is ook
verbetering van conductief verlies en tinnitus meegenomen).
Complicaties gerelateerd aan de behandeling: wondinfectie, de potentieel
levensbedreigende complicaties, zoals CSF-lekkage, aspiratie pneumonie (al dan niet
gevolgd door tracheotomie), cerebrovasculaire accidenten, overlijden door tumor,
overlijden door complicatie.
Zoeken en selecteren (Methode)
In de databases Medline (via PubMed), Embase en Cochrane library is op 2 oktober 2017
met relevante zoektermen gezocht naar systematische reviews, RCT’s en observationeel
onderzoek met relevante termen voor jugulotympanicum-tumoren, chirurgie en
radiotherapie. De hele zoekstrategie is te vinden in de zoekverantwoording.
Studies zijn geïncludeerd wanneer het primair vergelijkend onderzoek betreft waarin de
PICO is onderzocht en wanneer het artikel in het Nederlands, Engels of Duits geschreven
is. Er werd een follow-up van ten minste één jaar gehanteerd na chirurgie en na
radiotherapie. Er werd een sample-size van >10 tumoren per behandeltak gehanteerd
voor vergelijkend onderzoek en een sample-size van >50 tumoren voor niet vergelijkend
onderzoek.
Onze zoekstrategie leverde 3.841 artikelen op. De artikelen zijn gescreend op de in- en
exclusiecriteria. Voor de redenen voor exclusie wordt verwezen naar de exclusietabel.
Uit de 3.841 artikelen zijn 131 artikelen beoordeeld voor full-text review, en uiteindelijk
14 artikelen geïncludeerd in de literatuuranalyse. Er waren geen RCT’s beschikbaar over
dit onderwerp, en een minimaal aantal studies met een controlegroep. Risk of Bias is
beoordeeld met een Nederlandse variant van de Newcastle-Ottawa scale, een
gevalideerde Risk of Bias tool voor observationeel onderzoek. De studiekarakteristieken
en resultaten zijn geëxtraheerd in evidence-tabellen.

Samenvatting literatuur
Fisch-klasse A tumoren
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Er is een enkele studie beschreven, van lage kwaliteit (retrospectieve niet-vergelijkende
cohortstudie) die de resultaten van chirurgie van 44 Fisch-klasse A tumoren beschrijft
(Sanna, 2010). Na een follow-up van gemiddeld 33,4 maanden (range 6 tot 194
maanden) werd 100% lokale controle gezien zonder complicaties. De resultaten op het
gehoor, postoperatief, zijn hierin niet gestratificeerd beschreven voor Fisch-klasse A. Er
zijn geen studies gevonden die de effecten beschrijven van radiotherapie op deze type
tumoren.
Fisch-klasse B tumoren
Er is een enkele studie beschreven van zeer lage kwaliteit (retrospectieve cohortstudie)
die de resultaten van chirurgie van 24 Fisch-klasse B tumoren beschrijft (Sanna, 2010).
Na een follow-up van gemiddeld 7,3 jaar wordt 100% lokale controle gevonden. Twee
patiënten hadden een House-Brackman graad 2 tot 3 direct postoperatief, beide
normaliseerden op de lange termijn. Er zijn geen studies gevonden die de effecten van
radiotherapie op deze type tumoren beschrijven.
Fisch-klasse C tumoren
Er zijn 6 studies die Fisch-klasse C tumoren beschrijven. Er zijn 2 retrospectieve
cohortstudies die resultaten van chirurgie en radiotherapie beschrijven (Saringer, 2002;
Huy, 2009). Daarbij zijn 4 grote retrospectieve niet-vergelijkende cohortstudies
gevonden die resultaten van chirurgie voor deze type tumoren adequaat beschrijven.
Door het ontbreken van adequate controlegroepen, zijn deze studies desalniettemin van
zeer lage kwaliteit (Lope Ahmad, 2012; Pareschi, 2003; Briner, 1999).
De studie van Saringer (2002) beschrijft de resultaten van beide behandelmodaliteiten.
Veertien Fisch-klasse C tumoren werden geëxcideerd, waarbij lokale controle werd
waargenomen in 64% na gemiddeld 10,5 jaar. Blijvende facialisuitval werd
waargenomen in een enkele patiënt en er zijn geen overige complicaties gevonden. Na
bestraling van 11 Fisch-klasse C tumoren werd 100% lokale controle gevonden na 8,3
jaar, zonder hersenzenuwuitval of complicaties.
Huy beschrijft in 2009 resultaten van conventionele radiotherapie voor 45 klasse C
tumoren, waarbij lokale controle is waargenomen in 96% van de gevallen, bij een
gemiddelde follow-up van 50 maanden (range 18 maanden tot 13 jaar). Er is geen
hersenzenuwuitval waargenomen. In 16% van de gevallen verbetert pre-operatief
aanwezige hersenzenuwuitval na bestraling. Bij één patiënt is 6 jaar na bestraling een
CVA opgetreden op basis van stenose van de carotis. Deze resultaten zijn vergeleken
met chirurgische resultaten van 47 patiënten met C en D tumoren (niet gestratificeerd
per tumorklasse). De gemiddelde follow-up was 66 maanden (range 17 maanden tot 14
jaar) en lokale controle werd ‘’bereikt’’ in 86% van de gevallen. Hersenzenuwuitval is
gezien in 30% van de gevallen (10 keer N. VII, en 4 keer aspiratie op basis van n. X uitval).
Tevens zijn 7 gevallen van CSF lekkage beschreven en 5 keer een meningitis (23% overall
complicatierisico).
Lope Ahmad beschreef in 2012 de resultaten van chirurgie na 54 Fisch-klasse C tumoren.
In 93% van de gevallen werd lokale controle bereikt. Hersenzenuwuitval wordt gezien in
70% van de gevallen en complicaties anders dan hersenzenuwuitval zijn hierin niet
beschreven.
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Pareschi beschreef in 2003 de resultaten van chirurgie na 37 Fisch-klasse C tumoren.
Lokale controle wordt waargenomen in alle gevallen na een gemiddelde follow-up van
4,9 jaar. Het is onduidelijk hoeveel hersenzenuwuitval is waargenomen voor klasse C
tumoren alleen. In 11% van de gevallen zijn complicaties opgetreden: een CVA met
permanente hemiplegie, hersenzenuwuitval en tweemaal een aspiratiepneumonie.
Fisch-klasse D tumoren:
Er zijn in totaal 6 artikelen geselecteerd voor deze analyse. Er is een studie die de
resultaten van chirurgie met radiotherapie vergelijkt (Saringer, 2002). Daarbij zijn 5
retrospectieve studies gevonden die de resultaten van chirurgie, en 2 die de resultaten
van radiotherapie voor deze type tumoren beschrijven in een niet-vergelijkende
studieopzet (Weng, 2013; Moe, 2000; Lope Ahmad, 2012; Nonaka, 2013; Majoub, 2015;
Gerosa, 2006). Door het ontbreken van adequate controlegroepen zijn deze studies
desalniettemin van zeer lage kwaliteit.
Saringer (2002) vergeleek de resultaten van 12 klasse D tumoren behandeld met
radiotherapie en 16 klasse D tumoren behandeld met chirurgie. Radiotherapie levert
100% lokale controle op en chirurgie in 33% van de gevallen na een follow-up van
gemiddeld 7,3 jaar. In dit tijdsbestek wordt na radiotherapie in 19% hersenzenuwuitval
gezien. Na chirurgie is dit in 50% van de gevallen. Er worden geen complicaties
waargenomen na chirurgie. Na radiotherapie is één CVA waargenomen na behandeling.
Weng (2013) beschrijft resultaten na chirurgie voor 89 tumoren met een gemiddelde
follow-up van 42,7 maanden. Lokale controle wordt waargenomen in 89% van de
gevallen, hersenzenuwuitval wordt gezien in 64% en complicaties zijn waargenomen in
25%. Er zijn 14 CVA’s waargenomen, 18 keer een CSF-lekkage en één keer een
tracheotomie.
Moe (2000) beschrijft resultaten voor chirurgie voor 86 tumoren, met een gemiddelde
follow-up van 2,1 jaar (range 2 tot 11 jaar). Lokale controle wordt gezien bij 84%; per
tumor-excisie zijn gemiddeld 3 hersenzenuwen aangedaan. Complicaties worden gezien
in 20% van de gevallen, betreffende een CVA, 11 keer CSF lekkage en 5 wondinfecties.
De volgende serie is van Lope Ahmad (2012) die na excisie van 67 tumoren in 73% van
de gevallen lokale controle beschrijft. Hersenzenuwuitval wordt in 33% van de gevallen
gezien na een follow-up van gemiddeld 88 maanden. Complicaties zijn niet goed
gestratificeerd per tumor-groep in deze studie.
De laatste chirurgische serie is van Nonaka (2013), die voor 39 Fisch-klasse D tumoren
lokale controle in 62% vindt. Hersenzenuwuitval doet zich voor in 79% van de gevallen
en complicaties in 18% (3 keer CSF lekkage en 4 keer een wondinfectie).
Resultaten van radiotherapie zijn onderzocht door Majdoub (2015), die voor 27 klasse D
patiënten, na een mediane follow-up van 11 jaar (range 5,3 tot 22 jaar) 100% lokale
controle beschrijft, zonder hersenzenuwuitval of complicaties.
Vergelijkbare resultaten van radiotherapie zijn beschreven door Gerosa (2006), die voor
18 klasse D tumoren lokale controle in 94% van de gevallen beschrijft.
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Hersenzenuwuitval is beschreven in één patiënt (6%) en er zijn geen complicaties
beschreven na een follow-up van gemiddeld 5 jaar.
Bewijskracht in de literatuur
Op 3 studies na zijn de resultaten afkomstig uit niet-vergelijkend cohortonderzoek. Nietvergelijkend onderzoek valt buiten de GRADE-methodiek. Zodoende is de bewijskracht
zonder GRADE beoordeeld.
In veel studies was het onduidelijk wat de inclusiecriteria waren/ wat de criteria waren
voor behandeling of de keuze van de behandeling. Ook werd er niet gecorrigeerd voor
mogelijke confounding. In geval van radiotherapie is het onduidelijk wat een relevante
follow-up termijn zou zijn. De studies geven een behoorlijk homogeen beeld wat betreft
de resultaten per behandeling (chirurgie of radiotherapie). De behandelingen gebruikt in
de studies zijn vergelijkbaar met de Nederlandse praktijk. Er is vrijwel geen directe
vergelijking gemaakt tussen de behandelresultaten van chirurgie en radiotherapie. De
studies hebben lage aantallen patiënten geïncludeerd en beschrijven vermoedelijk niet
alle (langetermijn)complicaties.

Conclusies
Fisch-klasse A (Lokale controle)
Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor goede lokale controle voor Fisch-klasse A tumoren
na chirurgie. Er zijn geen resultaten beschreven voor radiotherapie.
Bronnen: (Sanna, 2010)
Fisch-klasse A (Zenuwuitval)

Geen
GRADE

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor zenuwuitval na chirurgie van
Fisch-klasse A tumoren. Er zijn geen resultaten beschreven voor
radiotherapie.
Bronnen: (Sanna, 2010)
Fisch-klasse A (Complicaties)

Geen
GRADE

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor complicaties na chirurgie van
Fisch-klasse A tumoren. Er zijn geen resultaten beschreven voor
radiotherapie.
Bronnen: (Sanna, 2010)
Fisch-klasse B (Lokale controle)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor goede lokale controle voor Fisch-klasse B tumoren
na chirurgie. Er zijn geen resultaten beschreven voor radiotherapie.
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Bronnen: (Sanna, 2010)
Fisch-klasse B (Zenuwuitval)
Geen
GRADE

Er zijn incidentele aanwijzingen voor een risico op een tijdelijke n. VII laesie
na chirurgie van Fisch-klasse B tumoren. Er zijn geen resultaten beschreven
voor radiotherapie.
Bronnen: (Sanna, 2010)

Fisch-klasse B (Complicaties)
Geen
GRADE

Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op complicaties na
chirurgische behandeling van Fisch-klasse B tumoren. Er zijn geen
resultaten beschreven voor radiotherapie.
Bronnen: (Sanna, 2010)

Fisch-klasse C (Lokale controle)
Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat radiotherapie een hogere mate van lokale controle
geeft bij Fisch-klasse C tumoren ten opzichte van chirurgische behandeling.
Bronnen: (Saringer, 2002; Huy, 2009; Lope Ahmad, 2012; Pareschi, 2003;
Briner, 1999; Nonaka, 2013
Fisch-klasse C (Zenuwuitval)

Geen
GRADE

Chirurgie geeft in vergelijking tot radiotherapie een hoog risico op
zenuwuitval bij de behandeling van Fisch-klasse C tumoren.
Bronnen: (Saringer, 2002; Huy, 2009; Lope Ahmad, 2012; Pareschi, 2003;
Briner, 1999; Nonaka, 2013
Fisch-klasse C (Complicaties)

Geen
GRADE

Chirurgie geeft in vergelijking tot radiotherapie een zeer hoog risico op
complicaties bij de behandeling van Fisch-klasse C tumoren.
Bronnen (Saringer, 2002; Huy, 2009; Lope Ahmad, 2012; Pareschi, 2003;
Briner, 1999; Nonaka, 2013
Fisch-klasse D (Lokale controle)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen dat radiotherapie een hogere mate van lokale controle
geeft bij Fisch-klasse D tumoren ten opzichte van chirurgische behandeling.
Bronnen: (Saringer, 2002; Weng, 2013; Moe, 2000; Lope-Ahmad, 2012;
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Majoub, 2015; Gerosa, 2006)
Fisch-klasse D (Zenuwuitval)
Geen
GRADE

Chirurgie geeft in vergelijking tot radiotherapie een zeer hoog risico op
zenuwuitval bij de behandeling van Fisch-klasse D tumoren.
Bronnen: (Saringer, 2002; Weng, 2013; Moe, 2000; Lope-Ahmad, 2012;
Majoub, 2015; Gerosa, 2006)
Fisch-klasse D (Complicaties)

Geen
GRADE

Chirurgie geeft in vergelijking tot radiotherapie een zeer hoog risico op
complicaties bij de behandeling van Fisch klasse D tumoren.
Bronnen: (Saringer, 2002; Weng, 2013; Moe, 2000; Lope-Ahmad, 2012;
Majoub, 2015; Gerosa, 2006)

Overwegingen
Fisch-klasse A tumoren
De werkgroep is van mening dat de chirurgische behandeling van kleine tympanicum
tumoren relatief veilig verloopt. Dit wordt onderschreven door de literatuur. Zo wordt
gross tumor removal in 100% van de gevallen bereikt en worden geen ernstige
complicaties beschreven. Om deze reden wordt geadviseerd deze tumoren in beginsel
chirurgisch te benaderen om progressie naar hogere tumorklasse met een hoger risico
op iatrogene morbiditeit te voorkomen. Er zijn geen studies gevonden die de resultaten
van radiotherapie beschrijven voor deze groep en gebruik hiervan wordt voor deze
tumoren niet geadviseerd, tenzij er belangrijke contraindicaties zijn voor chirurgie.
Fisch-klasse B tumoren
De werkgroep is van mening dat chirurgisch ingrijpen geïndiceerd is, met name indien
sprake is van bewezen groei tijdens een wait-en-scan beleid, of als er klachten bestaan
zoals gehoorverlies of tinnitus en de patiënt de risico’s van de ingreep op vindt wegen
tegen de klacht. Het risico op facialisuitval dient hierbij voldoende besproken te worden.
Er zijn geen studies gevonden die de resultaten van radiotherapie voor deze groep
betrouwbaar weergeven. Het gebruik van radiotherapie wordt voor deze tumoren
daarom in principe niet geadviseerd. Echter, wanneer de patiënt niet in aanmerking
komt voor chirurgie maar interventie geboden is door de ervaren ziektelast van de
patiënt, is radiotherapie te overwegen. Het risico op radiatieschade op de cochlea is
hierbij echter aanzienlijk.
Fisch-klasse C en D tumoren
De werkgroep is van mening dat een initieel wait-en-scan beleid in principe altijd
geïndiceerd is. Met name omdat deze tumoren zo langzaam groeien en soms spontaan
in regressie raken (Jansen, 2000). Verschillende studies beschrijven dat in 20 tot 60% van
de gevallen tumorgroei wordt waargenomen. Additionele behandeling is nodig in 0 tot
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5% van de gevallen door progressie van bestaande hersenzenuwuitval (Bradshaw en
Jansen, 2005; Carlson, 2015; Prassad, 2011; Kunzel, 2012).
Echter, wanneer inderdaad progressie van de tumor wordt waargenomen (radiologisch
of aan de hand van klinische symptomen), is de werkgroep van mening dat
radiotherapeutisch ingrijpen de beste optie is. Na chirurgie is de kans op lokale controle
(met name bij Fisch-klasse D tumoren) relatief klein, en in vrijwel alle gevallen wordt
nadien hersenzenuwuitval gevonden. Ook zijn meer overige complicaties gevonden in de
chirurgiegroep, zoals CSF-lekkage, tracheotomie ten gevolge van N. X laesie en
wondinfecties. In de chirurgiegroep zijn tevens meerdere CVA’s gevonden na
behandeling, waarbij na radiotherapie een enkele CVA is gevonden. De
langetermijneffecten van radiotherapie zijn echter nog onduidelijk, alhoewel de studie
van Majdoub (2015) tot gemiddeld 11 jaar geen complicaties laat zien. Gezien het hoge
risico op hersenzenuwuitval na chirurgie is de werkgroep van mening dat indien sprake
is van reeds bestaande hersenzenuwuitval, chirurgie vermeden dient te worden, met
name in het geval van uitval van zenuwen betrokken bij de slikactie. Derhalve is het
advies in het geval van partiële uitval van n. X (en in mindere mate n. IX) tevens met
radiotherapie in te grijpen.
Leeftijd dient te worden meegewogen in de behandelkeuze, aangezien de
langetermijneffecten van radiotherapie potentieel ernstig zijn (er is een verhoogd risico
op CVA’s jaren na bestraling en er bestaat een risico op radiatie-geïnduceerde tumoren).
Daar de langetermijneffecten van radiotherapie tot aan ten minste 30 jaar na bestraling
verwacht mogen worden, dient bij een leeftijd van jonger dan 40 jaar debulking als
alternatieve behandelingsmodaliteit overwogen te worden. De residuale tumormassa
dient vervolgd te worden door een wait-en-scan beleid en kan eventueel aanvullend
later met radiotherapie behandeld worden
Tevens is debulking te overwegen wanneer de verwachting is dat massareductie
verlichting van klachten kan geven, (i.e. bloeding, drukgevoel) (Kunzel, 2012; Huy, 2009;
Saringer, 2002; Miller, 2009; Willen, 2005).
Chirurgie dient alleen geadviseerd te worden wanneer hersenzenuwuitval volledig is, en
overige vaat-zenuwstructuren niet “at risk” zijn bij de gekozen chirurgische techniek.

Aanbevelingen
Fisch-klasse A:
Behandel patiënten met een Fisch-klasse A tumor chirurgisch.
Informeer patiënten over hun Fisch-klasse.
Fisch-klasse B:
Behandel patiënten met een Fisch-klasse B tumor chirurgisch:
•
Bij hinderlijke klachten waarbij de patiënt het risico van de behandeling op vindt
wegen tegen de te behalen winst van de behandeling.
o Met name bij één of meerdere van volgende klachten:
▪ (pulsatiele) tinnitus;
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•

▪ (conductief) gehoorverlies;
▪ facialisparalyse.
Bij aangetoonde groei tijdens een wait-en-scan beleid en met name indien
dreigende progressie naar een Fisch-klasse C tumor bestaat.

Start een wait-en-scan beleid bij patiënten met een Fisch-klasse B tumor indien de
patiënt het risico op iatrogene morbiditeit niet op vindt wegen tegen de huidige
klachten.
Informeer patiënten over hun Fisch-klasse.
Fisch-klasse C en D:
Start initieel een wait-en-scan beleid bij patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor,
tenzij reeds sprake is van bestaande partiële hersenzenuwuitval (met name indien
sprake is van partiële N. IX en/of X uitval).
Behandel patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor met radiotherapie indien:
•
er sprake is van bestaande partiële hersenzenuwuitval van N. IX en/of X, met
verhoogd risico op aspiratie.
•
er sprake is groei tijdens eenwait-en-scan beleid, vooral in geval van (dreigende)
intracraniële uitbreiding.
Radiotherapie van patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor kan overwogen worden
bij reeds bestaande partiële uitval van overige hersenzenuwen. (zie module 4.2)
Overweeg debulking bij patiënten met een Fisch-klasse C of D tumor indien:
•
er sprake is van intracraniële uitbreiding met verdrukking van neurologische
structuren waarvoor acute debulking is aangewezen.
•
leeftijd een afweging is om geen radiotherapie toe te passen.
Na debulking dient een wait-en-scan beleid uitgevoerd te worden.
Informeer patiënten over hun Fisch-klasse.
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Bijlagen bij module 4.3

Evidence-tabellen
Study
reference
Sanna et
al. 2010

Study
characteristics
Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
gruppo
otologico
Country:
Italy
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

Patient
characteristics 2
Inclusion
criteria:
Patients
with
Fisch class A and
B tumors
N
total
at
baseline:
Intervention: 44
class A and 24
class B

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):
stapedectomy-type transcanal
approach or a retroauricolartranscanal
approach,
transmastoid
approach,
subtotal
petrosectomy with blind sac
closure of the external auditory
canal
and
middle
ear
obliteration

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length
of
follow-up:
6 to 194
months
(mean, 33.4
months).

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):

Incomplete
outcome
data:
Not reported

Sex:
8.8: % M

Saringer
et
al.
2002

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
university

Local control

Cranial
Nerve
Damage

Complications

Fisch
class
A

44/44

0/44

0/44

Fisch
class B

24/24

3/24

0/24

Loss-tofollow-up:
Not reported

Important
prognostic
factors2:
age 52.7 ± SD:
12.4

Groups
comparable
baseline?

Comments

at

Not applicable
Inclusion
criteria:
Glomus
jugulotympanic
tumor

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):

Transmastoid
tumour
resection,
infratemporal
approaches with or without
facial nerve rerouting

Conventional
fractionated
external beam radiotherapy,
gammaknife;

Length
of
follow-up:
7.3 years
Loss-tofollow-up:
Not reported

Outcome measures and
value if available):
Local control
Surgery/
Radiotheray

effect size (include 95%CI and pCranial
Nerve
Damage
Surgery/
Radiotheray

Complications
Surgery/
Radiotheray

Exclusion
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hospital
Country: Austria
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

criteria:
Other head and
neck
paraganglioma

Incomplete
outcome
data:
Not reported

N
total
at
baseline:
Intervention:
Fisch class B: 6
Fisch class C 14
Fisch class D 12

Fisch
class
B

?

0/6

?

Fisch
class
C

9/14; 11/11

1/14; 0/11

0/14; 0/11

Fisch
class
D

4/12; 16/16

6/12; 3/16

0/12; 1/16 (1
CVA)

Control:
Fisch class C 11
Fisch class D 16
Important
prognostic
factors2:
age ± SD: 58.3
years (range, 1784
years)
Sex:
M:F: 1:3

Huy et al.
2009

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
university
hospital
Country: France

Groups
comparable at
baseline?
Yes
Inclusion
criteria:
Glomus
jugulotympanic
tumor

Exclusion
criteria:
Other head and
neck

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):
external
beam
or
conformational radiotherapy
between 1988 and 2003 with
a total mean dose of 45 Gy
(range, 44 to 50 Gy)

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length
of
follow-up:
50
months
(range,
18
months to 13
years)

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):
Local control
Radiotheray

Cranial
Nerve
Damage
Radiotheray

Complications
Radiotheray

Loss-tofollow-up:
Not reported
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paraganglioma
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

Incomplete
outcome
data:
Not reported

N
total
at
baseline:
Intervention:
Fisch class C 41

Fisch
class
C

39/41

0/41

1/41 (CVA)

Important
prognostic
factors2:
59.5
years;
range,
28-81 years
Sex:
M: n = 7

Lope
Ahmad et
al. 2012

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
university
hospital
Country:
Malaysia
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

Groups
comparable at
baseline?
Not applicable
Inclusion
criteria: patients
with head and
neck
paraganglioma.
Exclusion
criteria: Other
head and neck
paraganglioma
N
total
at
baseline:
Intervention:
Fisch C 54
Fisch D 64
Important
prognostic
factors2:
ages
ranged

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):
The majority
through the infratemporal
fossa approach type A
Staged surgical
resection in tumor class Di2;
intradural portion removed,
through the petro-occipital
transigmoid approach.

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable.

Length
of
follow-up: 88
months
(range
unknown)

Loss-tofollow-up:
Not described
Incomplete
outcome
data:
Not described

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):
Local control
Surgery

Cranial
Nerve
Damage
Surgery

Complications
Surgery

Fisch
class
C

50/54

38/54

?

Fisch
class
D

47/64

22/67

?
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from 16 to 75
years, with
a mean of 47
years

Pareschi
et
al.
2003

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
university
hospital

Sex:
41 male and 80
female patients
Inclusion
criteria: patient
with head and
neck
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):
Conservative
jugulopetrosectomy
and
infratemporal fossa approaches

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length
of
follow-up:
mean followup, 4.9 years)

Exclusion
criteria: Other
head and neck
paraganglioma

Loss-tofollow-up:
Not
mentioned

N
total
at
baseline:
Intervention:
Control:
Fisch C 37
Fisch D 10

Incomplete
outcome
data:
Not
mentioned

Country: Italy
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):
Local control
Surgery/
Radiotheray

Cranial
Nerve
Damage
Surgery/
Radiotheray

Complications
Surgery/
Radiotheray

Fisch
class
C

35/37

?

4/37 (CVA, CSF
leak and 2
pneumoniae)

Fisch
class
D

8/10

?

3/10 (3
leaks)

CSF

Important
prognostic
factors2:
Not mentioned
Sex:
28 females,
19 males

Nonaka et
al. 2013

Type of study:
Restrospective
cohort study

Groups
comparable at
baseline:
not
applicable
Inclusion
criteria:
patient
with

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):
Infratemporal
fossa,

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length
of
follow-up:
not

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):
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Setting:
Otolaryngology
department of
university
hospital

head and neck
paraganglioma

transjugular approach with
Fallopian bridge technique

mentioned

Exclusion
criteria: Other
head and neck
paraganglioma

Loss-tofollow-up:
Not
mentioned

N
total
at
baseline:
Intervention:
Fisch D 39

Incomplete
outcome
data:
Not
mentioned

Country: Japan
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
university
hospital
Country: China
Source
of
funding:
No competing

Cranial
Nerve
Damage
Surgery/
Radiotheray

Complications
Surgery/
Radiotheray

24/39

31/39

7/39 (3 CSF
leaks, 4 wound
infections)

Important
prognostic
factors2:
49 range 28 to
68 years of age
Sex:
13 Male,
female

Weng et
al. 2013

Fisch
class
D

Local control
Surgery/
Radiotheray

26

Groups
comparable at
baseline?
Not
applicable
Inclusion
criteria: Patiënt
with head and
neck
paraganglioma.
Exclusion
criteria: Other
paraganglioma
N
total
at
baseline:
Intervention:
Fisch D 89

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):
Infratemporal
approaches

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable.

Length
of
follow-up:
42.7 months

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):

fossa
Loss-tofollow-up:
Intervention:
N (%)
Reasons
(describe)

Fisch
class
D

Local control
Surgery/
Radiotheray

Cranial
Nerve
Damage
Surgery/
Radiotheray

Complications
Surgery/
Radiotheray

80/89

57/89

23/89 (14 CVA,
18 CSF leak, 1
tracheotomy)

Control:
N (%)
Reasons
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interests were
reported:

Important
prognostic
factors2:
age ± SD: 43 _
13.6
(range
23e67) years

(describe)
Incomplete
outcome
data:
Intervention:
N (%)
Reasons
(describe)

Sex:
33
(37.08%)
males

Moe et al.
2000

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
university
hospital
Country:
Switzerland
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

Groups
comparable at
baseline?
Not
applicable
Inclusion
criteria: Patiënt
with head and
neck
paraganglioma.
Exclusion
criteria: Other
paraganglioma
N
total
at
baseline:
Intervention:
Fisch A 9
Fisch B 5
Fisch C 17
Fisch D 86
Important
prognostic
factors2:
age ± SD:
14 to 75 years,
with a mean age
of 44 years
Sex:

Control:
N (%)
Reasons
(describe)
Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):

Transcanal,
transmastoid,
infratemporal fossa type A and
B.

Not applicable

Length
of
follow-up: 2.1
(range 2 to
11) years
Loss-tofollow-up:
Not
mentioned
Incomplete
outcome
data:
Not
described.

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):
Local control
Surgery/
Radiotheray

Cranial
Nerve
Damage
Surgery/
Radiotheray

Complications
Surgery/
Radiotheray

Fisch
class
A

8/8

0/8

0/8

Fisch
class
B

5/5

0/5

0/5

Fisch
class
C

16/17

25/17

3/17
leak)

Fisch
class
D

73/86

257/86

17/86 (1 CVA,
11 CSF leaks, 5
wound
infections,
1

(3

CSF
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35% of
patients
were men,

Majoub
et
al.
2015

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology
department of
university
hospital
Country:
Germany
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

the

Groups
comparable at
baseline?
Not
applicable
Inclusion
criteria: Patiënt
with head and
neck
paraganglioma.
N
total
at
baseline:
Intervention:

bleeding)

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicabole

LINAC – SRS: The median
therapeutic single
dose applied to the tumor
surface was 15 Gy (range 11–
20 Gy).

Length
of
follow-up:
Median 11 y
(range
5.3 to 22)

Loss-tofollow-up:
Not
mentioned

Important
prognostic
factors2:
age ± SD:
(median
age
59.9
years,
range
28.7 to 79.9
years)

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):

Fisch
class
D

Local control
Radiotheray

Cranial
Nerve
Damage
Radiotheray

Complications
Radiotheray

27/27

0/27

0/27

Incomplete
outcome
data:
Not
mentioned

Sex:
5
male,22
female

Gerosa et
al. 2006

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
Otolaryngology

Groups
comparable at
baseline?
Not
applicable
Inclusion
criteria: patient
with head and
neck
paraganglioma

Gammaknife

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Follow-up
(mean, 50.85
mo
Loss-tofollow-up:
Not

Outcome measures and effect size (include 95%CI and pvalue if available):
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department of
university
hospital
Country: Italy
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported:

N
total
at
baseline:
Intervention:
Fisch C 2; Fisch
D 18
Important
prognostic
factors2:
age ± SD:
I: mean age was
56 years (range,
34 to 78 yr)

mentioned
Incomplete
outcome
data:
Not
described.

Local control
Surgery/
Radiotheray

Cranial
Nerve
Damage
Surgery/
Radiotheray

Complications
Surgery/
Radiotheray

Fisch
class
C

2/2

0/2

0/2

Fisch
class
D

17/18

1/18

0/18

Sex:
male to female
ratio was
4:16
Groups
comparable
baseline?

at

Not Applicable

Notes:
1.
Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between
treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on
these procedures.
2.
Provide data per treatment group on the most important prognostic factors ((potential) confounders).
3.
For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls.
4.
For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders.
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Risk of Bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies)
Study
reference

Bias due to a non-representative or
ill-defined sample of patients?1

Bias due to insufficiently long, or incomplete followup, or differences in follow-up between treatment
groups?2
Unlikely

Bias due to
inadequately
outcome ?3
Likely

ill-defined or
measured

Bias due to inadequate adjustment
for all important prognostic
factors?4
Likely

Sanna et al. Unlikely
2010
Saringer et al. Unlikely
Unlikely
Unlikely
Likely
2002
Huy et al. 2009
Unlikely
Unlikely
Unlikely
Likely
Lope Ahmad et Likely
Likely
Unlikely
Likely
al. 2012
Pareschi et al. Likely
Likely
Unlikely
Likely
2003
Nonaka et al. Likely
Likely
Unlikely
Likely
2013
Weng et al. Likely
Likely
Unlikely
Likely
2013
Moe et al. 2000 Likely
Likely
Unlikely
Likely
Majoub et al. Likely
Unlikely
Unlikely
Likely
2015
Gerosa et al. Likely
Likely
Unlikely
Likely
2006
1.
Failure to develop and apply appropriate eligibility criteria: a) case-control study: under- or over-matching in case-control studies; b) cohort study: selection of exposed and
unexposed from different populations.
2.
2 Bias is likely if: the percentage of patients lost to follow-up is large; or differs between treatment groups; or the reasons for loss to follow-up differ between treatment groups;
or length of follow-up differs between treatment groups or is too short. The Risk of Bias is unclear if: the number of patients lost to follow-up; or the reasons why, are not reported.
3.
Flawed measurement, or differences in measurement of outcome in treatment and control group; bias may also result from a lack of blinding of those assessing outcomes
(detection or information bias). If a study has hard (objective) outcome measures, like death, blinding of outcome assessment is not necessary. If a study has “soft” (subjective) outcome
measures, like the assessment of an X-ray, blinding of outcome assessment is necessary.
4.
Failure to adequately measure all known prognostic factors and/or failure to adequately adjust for these factors in multivariate statistical analysis.
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Zoekverantwoording
Er is een systematische literatuurstudie verricht op 2 oktober 2017. Er is via PubMed
gezocht in MEDLINE naar artikelen met onderstaande zoekstrategie.
(Genetics (Title/Abstract) OR Hereditary (Title/Abstract) OR Tumor syndrome (Title/Abstract) OR Tumour
syndrome (Title/Abstract) OR Succinate dehydrogenase (MeSH Terms) OR Succinate dehydrogenase
(Title/Abstract) OR SDH (Title/Abstract) OR SDHD (Title/Abstract) OR SDHAF2 (Title/Abstract) OR SDHC
(Title/Abstract) OR SDHB (Title/Abstract) OR SDHA (Title/Abstract) OR VHL (Title/Abstract) OR TMEM127
(Title/Abstract) OR RET (Title/Abstract) OR NF1 (Title/Abstract) OR MAX (Title/Abstract)) AND (((((((Tumour
(Title/Abstract) OR Tumour (MeSH Terms) OR Tumour (Title/Abstract) OR Tumour (MeSH Terms) OR Tumours
(Title/Abstract) OR Tumours (MeSH Terms) OR Tumours (Title/Abstract) OR Tumours (MeSH Terms)))) AND
((Carotid body (Title/Abstract) OR Carotid body (MeSH Terms) OR Vagal body (Title/Abstract) OR Vagal body
(MeSH Terms))))) OR ((((Jugulare (Title/Abstract) OR Jugulare (MeSH Terms) OR Caroticum (Title/Abstract) OR
Caroticum (MeSH Terms) OR Carotis (Title/Abstract) OR Carotis (MeSH Terms) OR Vagale (Title/Abstract) OR
Vagale (MeSH Terms) OR temporale (Title/Abstract) OR temporale (MeSH Terms) OR jugulotympanicum
(Title/Abstract) OR jugulotympanicum (MeSH Terms) OR tympanicum (Title/Abstract) OR tympanicum (MeSH
Terms)))) AND ((Glomus (Title/Abstract) OR Glomus (MeSH Terms))))) OR ((((Head and neck (Title/Abstract) OR
Head and neck (MeSH Terms) OR Cervical (Title/Abstract) OR Cervical (MeSH Terms) OR Temporal (Title/Abstract)
OR Temporal (MeSH Terms) OR Jugular (Title/Abstract) OR Jugular (MeSH Terms) OR Tympanic (Title/Abstract)
OR Tympanic (MeSH Terms) OR jugulotympanic (Title/Abstract) OR jugulotympanic (MeSH Terms) OR Carotid
(Title/Abstract) OR Carotid (MeSH Terms) OR Carotis (Title/Abstract) OR Carotis (MeSH Terms) OR Vagal
(Title/Abstract) OR Vagal (MeSH Terms)))) AND ((paraganglioma (Title/Abstract) OR paraganglioma (MeSH Terms)
OR paragangliomas (Title/Abstract) OR paragangliomas (MeSH Terms) OR chemodectoma (Title/Abstract) OR
chemodectoma (MeSH Terms) OR chemodectomas (Title/Abstract) OR chemodectomas (MeSH Terms) OR
glomus tumour (MeSH Terms) OR glomus tumour (Title/Abstract) OR glomus tumours(Title/Abstract) OR glomus
tumours (MeSH Terms) OR glomus tumour (MeSH Terms) OR glomus tumour (Title/Abstract) OR glomus
tumours(Title/Abstract) OR glomus tumours (MeSH Terms)))))

Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal
Redenen van exclusie
Al Mefty et al. 2002
Aleeni et al. 2008
Ampil et al. 2016
Andrate et al. 2014
Behari et al. 2010
Borba et al. 2010
Briner et al. 1999
Briner et al. 1999
Cheesman et al. 2009
Chou et al. 2011
Chung et al. 2009
Didier et al. 1992
Dobberpuhl et al. 2016
Elshaik et al. 2002
Fayad et al. 2010
Feigenber et al. 2002
Fisch et al. 2004
Foote et al. 2002
Gartrell et al. 2012
Gjuric et al. 2009
Greese et al. 2001
Hahn et al. 2013
Hu et al. 2016
Jayashankar et al. 2015
Keir et al. 2007
Kouzaki et al. 2008
Lee et al. 2011
Leonetti et al. 2007
Llorente et al. 2013
Lope-Ahmad et al. 2012

Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Sample size = 14
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
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Maarouf et al. 2003
Mahadeveiah et al. 2007
Makiese et al. 2012
Mazzolini et al. 2006
Mendenhall et al. 1995
Mendenhall et al. 2016
Muller et al. 2010
Papaspyrou et al. 2011
Park et al. 2016
Parker et al. 2011
Pecak et al. 2014
Piazza et al. 2009
Ramina et al. 2006
Ruvikumar et al. 1997
Samii et al. 2016
Sanna et al. 2004
Sanna et al. 2009
Sanna et al. 2009
Sanna et al. 2011
Sanna et al. 2014
Sawlani et al. 2009
Sen et al. 2002
Shuster et al. 2016
Sivalingam et al. 2012
Subha et al. 2006
Sviri et al. 2014
Tosun et al. 2017
Uyang et al. 2002
Varma et al. 2007
Warren et al. 2011
Willen et al. 2005
Yoshida et al. 2000
Zimmer et al. 2006
Zixian et al. 2005

Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Same study population
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
Not stratified per Fisch class
Not stratified per Fisch class
Sample size <5
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4.4 Carotid body paragangliomen

Uitgangsvraag
4.4 Hoe dienen carotid body paragangliomen van verschillende Shamblin-klasse
behandeld te worden?

Inleiding
Carotid body paragangliomen gaan uit van ganglioncellen gelokaliseerd ter hoogte van
de carotis-bifurcatie en komen voor in relatie met carotiden. Ze behelzen ongeveer 70
tot 80% van de HHPGL.
Er bestaat geen consensus over de behandeling van carotid body paragangliomen. Het
risico op complicaties van behandeling lijkt geassocieerd aan de Shamblin-klasse. De
meest gebruikte behandelmodaliteit is chirurgie. Echter het risico van chirurgische
behandeling is het induceren van hersenzenuwuitval of het induceren van CVA’s door
manipulatie aan de carotis communis/interna. Het exacte risico geassocieerd per
Shamblin-klasse is onbekend. Een alternatieve behandelmodaliteit is radiotherapie. Dit
wordt echter terughoudend ingezet voor deze tumoren, omdat er een theoretisch risico
bestaat op secundaire stenosering van de arteria carotis na bestraling van deze
tumoren. De langetermijnrisico’s van radiotherapie voor deze tumoren zijn nog
onvoldoende bekend. Daardoor bestaat veel praktijkvariatie in de behandeling van deze
tumoren.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag goed te kunnen beantwoorden, is een systematische
literatuuranalyse uitgevoerd met de volgende vragen (details van de zoekstrategie zijn
weergegeven in de zoekverantwoording):
Wat is de beste behandelingsmodaliteit, chirurgie versus radiotherapie, voor
behandeling van carotid body paragangliomen van verschillende Shamblin-klasse,
wat betreft lokale controle en complicaties?
P:
I:
C:
O:

patiënten met carotid body paragangliomen;
radiotherapie als primaire behandelmodaliteit;
chirurgie als primaire behandelmodaliteit;
lokale controle, complicaties, herstel hersenzenuwenfunctie;

Er is niet gekeken naar de effectiviteit van een wait-en-scan beleid, omdat de adviezen
uitgaan van tumoren die behandeling behoeven. In de regel zullen dit de groeiende
tumoren zijn, dan wel de casus waarin tumor geïnduceerd lijden maakt dat behandeling
geïndiceerd is.
Relevante uitkomstmaten:
De werkroep acht lokale controle, hersenzenuwschade na behandeling,
hersenzenuwherstel na behandeling en complicaties belangrijke uitkomstmaten.
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De volgende definities zijn gehanteerd:
Chirurgie: poging tot radicale excisie (exclusief debulking).
Lokale controle na chirurgische behandeling: geen (radiologisch) bewijs voor tumor.
Lokale controle na radiotherapeutische behandeling: regressie van de tumor of stagnatie
van groei na behandeling gedurende de gehele follow-up periode van ten minste 12
maanden.
Hersenzenuwschade gerelateerd aan de behandeling: achteruitgang van functie na de
behandeling in vergelijking met voor de behandeling.
Zenuwherstel: geobjectiveerde verbetering van zenuwfunctie na behandeling, in
vergelijking met voor de behandeling. Hierbij is ook verbetering van conductief verlies
en tinnitus meegenomen.
Complicaties gerelateerd aan de behandeling: wondinfectie, de potentieel
levensbedreigende complicaties, aspiratie pneumonie (al dan niet gevolgd door
tracheotomie), cerebrovasculaire accidenten, overlijden door tumor, overlijden door
complicatie.
Zoeken en selecteren (Methode)
Er is op 02 oktober 2017 in de Medline database via Pubmed met relevante zoektermen
gezocht naar systematische reviews, RCT’s en observationeel onderzoek voor carotid
body paragangliomen en behandeling. De zoekstrategie is te vinden in de
zoekverantwoording.
Studies zijn geïncludeerd indien het primair vergelijkend onderzoek betreft waarin de
PICO is onderzocht en indien het artikel in het Nederlands, Engels of Duits geschreven is.
Er werd een follow-up van tenminste 12 maanden gehanteerd na chirurgie en
radiotherapie. Er werd een sample-size van >10 tumoren per behandeltak gehanteerd
voor zowel vergelijkend als niet-vergelijkend onderzoek.
Onze zoekstrategie leverde 3.841 artikelen op, waarvan het originele artikel is
geïncludeerd indien het voldeed aan de inclusiecriteria. Uit de 3.841 artikelen zijn in
totaal 147 artikelen gescreend voor full-text, en uiteindelijk 8 geïncludeerd in de
literatuuranalyse. Voor de redenen voor exclusie wordt verwezen naar de exclusietabel.
Er waren geen RCT’s of vergelijkend observationeel onderzoek beschikbaar over dit
onderwerp.
Risk of Bias is beoordeeld met een Nederlandse variant van de Newcastle-Ottawa scale,
een gevalideerde Risk of Bias tool voor observationeel onderzoek. De
studiekarakteristieken en resultaten zijn geëxtraheerd in evidence-tabellen.
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Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Er is een enkele meta-analyse beschreven die de resultaten van chirurgie beschrijft,
zonder vergelijking met radiotherapeutische behandeling. Er zijn geen studies gevonden
die de resultaten van chirurgie en radiotherapie direct met elkaar vergelijken. Daarbij
zijn de resultaten van studies na radiotherapie niet gestratificeerd per Shamblin-klasse.
Er zijn in totaal 4 case-series geselecteerd voor de evaluatie van chirurgisch behandeling
voor deze tumoren. Er zijn 3 case-series geselecteerd die de resultaten van
radiotherapie beschrijven.
Resultaten
Chirurgie
De 5 geselecteerde studies betreffen niet-vergelijkende retrospectieve cohortstudies die
de resultaten van chirurgie beschrijven (Lamblin, 2016; Makeieff, 2009; Padriaans, 2013;
van der Bogt, 2009; Plukker, 2002). Lamblin beschreef na een gemiddelde follow-up van
67 maanden voor 17 Shamblin-klasse I tumoren een 100% lokale controle, een enkel
geval van hersenzenuwuitval (niet gespecificeerd) en geen overige complicaties. Na
behandeling van 25 klasse II tumoren wordt tevens 100% lokale controle waargenomen
met een kans op hersenzenuwuitval van 16%. Er zijn geen overige complicaties
beschreven voor klasse II tumoren. Voor 12 klasse III tumoren is lokale controle
waargenomen in 83%, met hersenzenuwuitval in 25% van de gevallen. Tevens is een
CVA met overlijden tot gevolg als complicatie gerapporteerd van chirurgie van een
klasse III tumor. De hersenzenuwen die het meest aangedaan waren, zijn de N. vagus
(37%) en N. hypoglossus (32%). De N. ansa cervicalis was aangedaan in 13% en N.
glossofaryngeus in 10% van de gevallen.
Makeieff beschreef in 2009 na een follow-up van 6 jaar voor 15 klasse I tumoren 100%
lokale controle zonder hersenzenuwuitval of overige complicaties. Voor 28 klasse II
tumoren is tevens 100% lokale controle beschreven en een enkel geval van
hersenzenuwuitval. Er zijn geen overige complicaties benoemd. Voor 11 klasse III
tumoren wordt tevens 100% lokale controle gerapporteerd. Er zijn 3 gevallen van
hersenzenuwuitval beschreven en 2 CVA’s.
Padriaans (2013) beschrijft na een gemiddelde follow-up van 2,5 jaar voor 7 klasse I
tumoren 100% lokale controle zonder hersenzenuwuitval of overige complicaties. Voor
22 klasse II tumoren werd 100% lokale controle bereikt en er zijn geen complicaties
beschreven in deze serie. Het aantal aangedane hersenzenuwuwen is niet
gestratificeerd voor klasse II en III tumoren in deze studie. Na behandeling van 13 klasse
III tumoren is tevens 100% lokale controle bereikt en is een enkele complicatie
beschreven in vorm van een CVA, met volledig herstel binnen de follow-up termijn.
Plukker beschrijft in 2002 de resultaten na een gemiddelde follow-up van 10 jaar. Voor 5
klasse I tumoren wordt 100% lokale controle beschreven zonder complicaties, hetzelfde
geldt voor 21 klasse II tumoren. Voor 8 klasse III tumoren wordt tevens 100% lokale
controle gevonden en wordt in 2 patiënten een CVA gezien (25%).
De laatste studie is van van der Bogt (2009), Hoewel deze studie de grootste aantallen
heeft, is er geen follow-up termijn benoemd. Na behandeling van 51 klasse I tumoren
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wordt lokale controle waargenomen in 82% van de gevallen. Er is een enkel geval van
hersenzenuwuitval beschreven en er zijn geen complicaties genoemd. Voor 35 klasse II
tumoren is lokale controle in 91% van de gevallen genoemd, hersenzenuwuitval is
beschreven in 37% van de gevallen en er zijn geen overige complicaties gevonden. Voor
25 klasse III tumoren is lokale controle bereikt in 80% van de gevallen.
Hersenzenuwuitval is benoemd in 16% en er zijn geen overige complicaties gevonden in
deze groep.
Radiotherapie
Er zijn in totaal 3 studies geselecteerd die resultaten van radiotherapie beschrijven. Alle
studies betreffen niet-vergelijkende retrospectieve cohortstudies (Valdagni, 1990;
Evenson, 1998; Hinerman, 2008).
Valdagni en Amicheti beschrijven in 1990 voor 13 carotid body paragangliomen, na een
follow-up van 12 tot 228 maanden en een gemiddelde dosis van 52.25Gy, door middel
van gefractioneerde EBRT 100% controle zonder hersenzenuwuitval of overige
complicaties. De indicaties voor bestraling waren: niet-resectabele tumoren of nietoperabele patiënten.
Evenson beschrijft in 1998 voor 11 tumoren, na een gemiddelde follow-up van 45,6
maanden (range 12 tot 120 maanden) 100% lokale controle. Deze behandeling door
middel van EBRT met gemiddeld 47.8 Gy in 25 tot 30 fracties geven geen overige
complicaties. Redenen om te bestralen waren een niet-resectabele tumor of nietoperabele patiënt.
Hinerman beschrijft de grootste serie (n = 24), na behandeling met gemiddeld 45Gy in
25 fracties door middel van EBRT, na een gemiddelde follow-up van 10 jaar. Lokale
controle wordt waargenomen in 96% van de gevallen. De range van follow-up is echter
niet genoemd en het is onduidelijk of er overige complicaties zijn waargenomen. De
keuze voor radiotherapie was afhankelijk van de leeftijd, operabiliteit van de
tumor/patiënt en de aanwezigheid van multifocale ziekte.
Bewijskracht in de literatuur
De resultaten zijn afkomstig uit niet-vergelijkend cohortonderzoek. Niet-vergelijkend
onderzoek valt buiten de GRADE methodiek. Zodoende is de bewijskracht zonder GRADE
beoordeeld.
In veel studies was het onduidelijk wat de inclusiecriteria waren/ wat de criteria waren
voor behandeling of de keuze van de behandeling. Ook werd er niet gecorrigeerd voor
mogelijke confounding. Tevens is er sprake van confounding by indication, aangezien
radiotherapie in vrijwel alle studies uitsluitend gekozen is voor inoperabele
tumoren/patiënten. In geval van radiotherapie is het onduidelijk wat een relevante
follow-up termijn zou zijn. De studies geven een behoorlijk homogeen beeld wat betreft
de resultaten per behandeling (chirurgie of radiotherapie). De behandelingen gebruikt in
de studies zijn vergelijkbaar met de Nederlandse praktijk. Er is geen directe vergelijking
gemaakt tussen de behandelresultaten van chirurgie en radiotherapie. De studies
hebben lage aantallen patiënten geïncludeerd.
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Conclusies
Shamblin-klasse I (lokale controle)
Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor goede lokale controle na behandeling met
chirurgie. Er zijn geen resultaten beschreven voor radiotherapie.
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
2016; Plukker, 2002)
Shamblin-klasse I (hersenzenuwuitval)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een beperkt risico op hersenzenuwuitval na
behandeling met chirurgie. Er zijn geen resultaten beschreven voor
radiotherapie.
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
2016; Plukker, 2002)
Shamblin-klasse I (complicaties)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een minimaal risico op complicaties na
chirurgische behandeling. Er zijn geen resultaten beschreven voor
radiotherapie.
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
2016; Plukker, 2002)
Shamblin-klasse I (hersenzenuwherstel door behandeling)

Geen
GRADE

Er is geen literatuur gevonden over hersenzenuwherstel door behandeling
met een chirurgische dan wel radiotherapeutische behandeling.
Bronnen: Shamblin-klasse II (lokale controle)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor goede lokale controle na behandeling met
chirurgie.
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
2016; Plukker, 2002)

Shamblin-klasse II (hersenzenuwuitval)
Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een hoog risico op hersenzenuwuitval na
behandeling met chirurgie.
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
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2016; Plukker, 2002)
Shamblin-klasse II (hersenzenuwherstel door behandeling)
Geen
GRADE

Er is geen literatuur gevonden over hersenzenuwherstel door behandeling
met een chirurgische dan wel radiotherapeutische behandeling.
Bronnen: Shamblin-klasse III (lokale controle)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een matige lokale controle na chirurgie.
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
2016; Plukker, 2002)

Shamblin-klasse III (hersenzenuwuitval)
Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een hoge kans op hersenzenuwuitval na chirurgie.
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
2016; Plukker, 2002)

Shamblin-klasse III (complicaties)
Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor hoog risico op ernstige complicaties na chirurgie
(0 tot 25%).
Bronnen: (Makeieff, 2009; Padriaans, 2013; Van der Bogt, 2009; Lambli,
2016; Plukker, 2002)

Shamblin-klasse III (hersenzenuwherstel door behandeling)
Geen
GRADE

Er is geen literatuur gevonden over hersenzenuwherstel door behandeling
met een chirurgische dan wel radiotherapeutische behandeling.
Bronnen: Na radiotherapie (lokale controle)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een goede lokale controle na radiotherapie.
Bronnen: (Valdagni and Amicheti, 1990; Evenson, 1998; Hinerman, 2008)

Na radiotherapie (hersenzenuwuitval)
Geen
GRADE

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor hersenzenuwuitval door
radiotherapie.
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Bronnen: (Valdagni and Amicheti, 1990; Evenson, 1998; Hinerman, 2008)

Na radiotherapie (complicaties)
Geen
GRADE

Er zijn beperkte aanwijzingen voor radiatiegeïnduceerde complicaties
gevonden na radiotherapie.
Bronnen: (Valdagni and Amicheti, 1990; Evenson, 1998; Hinerman, 2008)

Na radiotherapie (hersenzenuwherstel door behandeling)
Geen
GRADE

Er is geen literatuur gevonden over hersenzenuwherstel door behandeling
met een chirurgische dan wel radiotherapeutische behandeling.
Bronnen: -

Overwegingen
De resultaten van chirurgie en radiotherapie kunnen niet goed vergeleken worden in de
beschikbare literatuur, aangezien er geen goede vergelijkende studies beschikbaar zijn
en de resultaten van de radiotherapiegroep niet gestratificeerd zijn per tumorklasse.
Daarom worden de risico’s van bestraling van deze tumoren hier in algemene zin
besproken.
Algemene resultaten radiotherapie:
De algemene resultaten van radiotherapie laten een 100% lokale controle zien zonder
hersenzenuwuitval. Dit betreffen vrijwel uitsluitend patiënten behandeld met
radiotherapie doordat patiënten inoperabel waren, mede gezien de hoge leeftijd of
uitgebreide ziekte. Er is een enkel radiatie-geïnduceerd meningeoom gevonden in de
geïncludeerde series. Echter, de follow-upduur van de geïncludeerde studies is niet lang
genoeg om langetermijncomplicaties van bestraling volledig te kunnen overzien. Lalwani
suggereert dat de incidentie van radiatie-geïnduceerde tumoren ongeveer 1:1000 tot
2000 is. Springate schat de incidentie op 0,3%. Gujral beschrijft in 2014 dat het relatieve
risico op een CVA bij patiënten bestraald voor een hoofd-/hals maligniteit ongeveer 5,6
is. Uiteraard gaat de vergelijking met hoofd-/halsmaligniteiten niet op, aangezien er
lagere doseringen gebruikt worden in behandeling van hoofd-/halsparagangliomen en er
een ander risicoprofiel en andere comorbiditeiten aanwezig zullen zijn bij patiënten met
hoofd-/hals paragangliomen. Een betrouwbare schatting van het complicatierisico van
bestraling van deze tumoren is derhalve niet te maken. Deze algemene resultaten van
radiotherapie zijn afgewogen tegen de resultaten van chirurgie per Shamblin-klasse.
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Resultaten chirurgie en behandeladvies:
De systematische review van Jansen et al. beschrijft in 2018 de resultaten van een
systematische zoekstrategie waarbij 27 artikelen geselecteerd zijn. De resultaten
betreffen uitkomsten per Shamblin- klasse voor chirurgisch ingrijpen.
Tabel 4.1: Gepoolde behandeluitkomsten per Shamblin-klasse (Jansen, 2018)
Shamblin-klasse Lokale controle Craniale zenuwbeschadiging Complicaties
% (n/ntotal)

% (n/ntotal)

% (n/ntotal)

Klasse I

93% (130/139)

3% (4/145)

0% (0/145)

Klasse II

98% (214/217)

18% (36/200)

1% (3/222)

Klasse III

94% (126/134)

32% (50/155)

10% (18/177)

Shamblin-klasse I tumoren
De resultaten van de studies laten zien dat lokale controle in 100% van de gevallen
bereikt wordt. Er bestaat na chirurgie een kleine kans op hersenzenuwuitval. Derhalve is
het advies de tumoren eerst te vervolgen middels een wait-en-scan beleid. Indien
tumoren uitbreiden, lijkt chirurgie de beste behandelingsoptie. In geval van reeds
bestaande partiële hersenzenuwuitval kan radiotherapie overwogen worden, aangezien
dit in theorie de grootste kans geeft op functieherstel na behandeling.
Shamblin-klasse II tumoren
De resultaten van de studies laten zien dat na chirurgie lokale controle in 91 tot 100%
van de gevallen bereikt wordt. Daarbij wordt in 4 tot 34% hersenzenuwuitval gevonden,
met name de N. X en XII. Er zijn geen complicaties gevonden in de geïncludeerde
individuele studies. De review van Jansen et al. beschrijft een risico van 1% op ernstige
complicaties zoals CVA’s (n = 2) en aspiratiepneumonieën (n = 1). Zoals gesteld laten de
algemene resultaten van radiotherapie 100% lokale controle zien zonder
hersenzenuwuitval. Er is een enkel radiatie-geïnduceerd meningeoom gevonden in de
geïncludeerde series. Echter, de follow-upduur van de geïncludeerde studies is niet lang
genoeg om langetermijncomplicaties van bestraling te kunnen overzien.
Concluderend is de werkgroep van mening dat voor Shamblin-klasse II tumoren initieel
een wait-en-scan beleid gevolgd dient te worden en deze in het geval van groei primair
chirurgisch te verwijderen. Is er al sprake van bestaande hersenzenuwuitval, dan is
radiotherapie een overweging aangezien de kans op hersenzenuwfunctieherstel op
theoretische gronden hoger is na radiotherapie. Dit dient echter afgewogen te worden
tegen de mogelijke langetermijnrisico’s van bestraling.
Shamblin-klasse III tumoren
De resultaten van chirurgische behandeling van deze tumoren laat in 80 tot 100% lokale
controle zien. Echter, het risico op hersenzenuwuitval van n. X en XII is aanzienlijk: 16 tot
75%. Daarbij worden complicaties gevonden, overwegend bestaand uit CVA’s, in 0 tot
25% van de gevallen. Daar de potentiële risico’s van bestraling tevens aanzienlijk zijn, is
een wait-en-scan beleid altijd initieel aangewezen tenzij reeds sprake is van partiële
hersenzenuwuitval. In dit laatste geval is radiotherapie te overwegen, omdat dit de
grootste kans op functiebehoud lijkt te geven.
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Indien de tumor bewezen groeit, is radiotherapie eveneens een overweging. De
werkgroep is verder van mening dat terughoudendheid met chirurgisch ingrijpen
geboden is. Er lijkt alleen plaats te zijn voor chirurgie in ervaren handen. Dit dient met
name overwogen te worden wanneer reeds sprake is van volledige hersenzenuwuitval in
combinatie met geobjectiveerde groei. Verder is chirurgie te overwegen als het risico op
complicaties (bijvoorbeeld door massawerking) hoog wordt ingeschat wanneer men een
expectatief beleid blijft voeren.

Aanbevelingen
Shamblin-klasse I en II
Start bij patiënten met een Shamblin-klasse I en II tumor initieel een wait-en-scan
beleid, tenzij reeds sprake van bestaande partiële hersenzenuwuitval (met name indien
sprake is van partiële N. IX en/of X uitval).
Behandel patiënten met een Shamblin-klasse I en II tumor chirurgisch indien:
•
Er groei wordt gezien tijdens het wait-en-scan beleid. Tenzij reeds sprake is van
partiële hersenzenuwuitval (met name in geval van N. IX en/of X uitval), overweeg
dan radiotherapie.
•
Eer sprake is van volledige hersenzenuwuitval e.g. paralyse van betrokken
zenuwen.
Informeer patiënten over hun Shamblin-klasse.
Shamblin-klasse III
Start bij patiënten met een Shamblin-klasse III tumor initieel een wait-en-scan beleid
tenzij reeds sprake is van bestaande partiële hersenzenuwuitval (met name indien
sprake is van partiële N. IX en/of X uitval).
Behandel patiënten met een Shamblin-klasse III tumor met radiotherapie indien er
sprake is van
• reeds bestaande partiële hersenzenuwuitval van n. IX en/of X, met verhoogd risico
op aspiratie.
o CAVE: Ondersteunende maatregelen moeten eventueel genomen worden om
luchtweg veilig te stellen.
• groei tijdens het wait-en-scan beleid.
• reeds bestaande partiële uitval van overige hersenzenuwen.
Overweeg chirurgie indien sprake is van volledige hersenzenuwuitval b.v. paralyse van
betrokken hersenzenuwen en groei van de tumor waarbij het risico op complicaties
hoog wordt ingeschat wanneer men expectatief blijft.
Informeer patiënten over hun Shamblin-klasse.
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Bijlagen bij module 4.4

Evidence-table voor interventiestudies
Study
reference
Makeieff
et al 2009

Study
characteristics
Type of study:
Retrospective
Cohort study

Patient
characteristics 2
Inclusion criteria:
Carotid
body
paraganglioma

Setting:
University
Hospital

Exclusion criteria:
Other head and
neck
paraganglioma

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):

Length
of
follow-up: Up
to 6 year

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):

cervical approach; periadventitial
plane; no standart ECA ligation

Not applicable
Loss-tofollow-up:
Not
mentioned

Country: France
Source
of
funding:
Not
applicable

Local
Control

Important
prognostic
factors2:
age: mean
age of 43 years
(38–74 years

Incomplete
outcome data:
Not
mentioned

Shamb
1
Shamb
2
Shamb
3

Cromplications

15/15

Cranial
nerve
damage
0/15

28/28

1/28

0/28

11/11

3/11

2x CVA

Comments

0/15

Sex: 35 women
(67.3%) and 17
men (32.7%)
Groups
comparable
at
baseline?
Not
applicable
Padriaans
et al. 2013

Type of study:
Retrospective
Cohort study

Inclusion criteria:
Carotid
body
paraganglioma

Setting:
University
Hospital

Exclusion criteria:
Other head and
neck
paraganglioma

Country:

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):

Craniocaudal resection; 3x ICA and
ECA
removal
+
saphenous
reconstruction; 4x ECA removal
without reconstruction; 3x ICA
ligation/reconstruction

Not applicable

Length
of
follow-up:
mean follow
up was 2.5
years

Loss-tofollow-up:

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
Control
Shamb
1

7/7

Cranial
nerve
damage
0/7

Cromplications

0/7
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Netherlands
Source
of
funding:
Not
applicable

Not
mentioned

Important
prognostic
factors2:
age: mean age of
38 years (range,
16e61 years)

Incomplete
outcome data:
Not
mentioned

Shamb
2
Shamb
3

22/22

?

0/22

13/13

?

1/13 (transient
CVA)

Sex: 18 men and
23 women
Groups
comparable
at
baseline?
Not
applicable
Van
der
Bogt et al.
2009

Type of study:
Retrospective
Cohort study

Inclusion criteria:
Carotid
body
paraganglioma

Setting:
University
Hospital

Exclusion criteria:
Other head and
neck
paraganglioma

Country:
Netherlands
Source
of
funding:
Not
applicable

Important
prognostic
factors2:
age: Median
age was 43 years
(range 17 to 75,
mean age was
41)

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):

Craniocaudal approach;
incision;
subadventitial
occasional
resection/reconstruction

Not applicable

cervical
plane;
ECA/ICA

Length
of
follow-up: not
mentioned

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
Control

Loss-tofollow-up:
Not
mentioned
Incomplete
outcome data:
Not
mentioned

Shamb
1
Shamb
2
Shamb
3

Cromplications

42/51

Cranial
nerve
damage
1/51

32/35

13/35

0/35

20/25

4/25

0/25

0/51

Sex: 50 female
and 44 male
Groups
comparable
at
baseline?
Not
applicable
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Lambli et
al. 2016

Type of study:
Retrospective
Cohort study

Inclusion criteria:
Carotid
body
paraganglioma

Setting:
University
Hospital

Exclusion criteria:
Other head and
neck
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Loss-tofollow-up:
Not
mentioned

Country:
Source
of
funding:
Not
applicable

Important
prognostic
factors2:
age:

Incomplete
outcome data:
Not
mentioned

Sex:

Valdagni
and
Amicheti
1990

Type of study:
Retrospective
Cohort study
Setting:
University
Hospital

Groups
comparable
at
baseline?
Not
applicable
Inclusion criteria:
Carotid
body
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):

EBRT 46-60 Gy (mean 52.25 Gy

Not applicable

Exclusion criteria:
Other head and
neck
paraganglioma

Length
of
follow-up: 12228 months

Important
prognostic
factors2:
age:

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
Control
Shamb
1
Shamb
2
Shamb
3

Cromplications

17/17

Cranial
nerve
damage
1/17

25/25

4/25

0/25

10/12

9/12

1/12

0/17

resulting

(CVA
in

death)

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
Control

Loss-tofollow-up:
Not
mentioned

Country:
Source
of
funding:
Not
applicable

Length
of
follow-up: 17
months (IQR,
10
to
67
months).

13/13

Cranial
nerve
damage
0/13

Cromplications

0/13

Incomplete
outcome data:
Not
mentioned

Sex:

Evenson et
al. 1998

Type of study:
Retrospective

Groups
comparable
at
baseline?
Not
applicable
Inclusion criteria:
Carotid
body

Describe
intervention
(treatment/procedure/test):

Describe
control
(treatment/procedure/test):

5; years, 96%
and 100%; 10

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
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Cohort study
Setting:
University
Hospital
Country:
America
Source
of
funding:
Not
applicable

Hinerman
et al. 2008

Type of study:
Retrospective
Cohort study

paraganglioma
Exclusion criteria:
Other head and
neck
paraganglioma
N
total
baseline:
Intervention:

EBRT 47.8 (35 to 70) in 25 to 39
fractions

Not applicable

Country:
America
Source
of
funding:
Not
applicable

Local
Control
13/13

Cranial
nerve
damage
0/13

at

Important
prognostic
factors2:
age: Mean age
was 52 years
(range, 33 to 87
years)
Sex: Seven
patients were
women and eight
were
men.
Groups
comparable
at
baseline?
Not
applicable
Inclusion criteria:
Carotid
body
paraganglioma

EBRT 4500 cGy 25 fr. SRS in 6 patients
1250-1500 cGy

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Setting:
University
Hospital

years, 96%
and 100%

Exclusion criteria:
Other head and
neck
paraganglioma
N
total
baseline:
Intervention:
Important

at

Length
of
follow-up: 10
years (range
not reported)

Loss-tofollow-up:
Not
mentioned

Cromplications

One death
after reirradiation;
thought due
to CNS
syndrome, in
case of a
potentially
malignant
tumor.

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
Control
23
24

to

Cranial
nerve
damage
?

Cromplications

?

Incomplete
outcome data:
Not
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prognostic
factors2:
age: median 54
years, range 20
to 88 yeras

mentioned

Sex: 37% male
Groups
comparable
at
baseline?
Not
applicable

Notes:
1.
Prognostic balance between treatment groups is usually guaranteed in randomized studies, but non-randomized (observational) studies require matching of patients between
treatment groups (case-control studies) or multivariate adjustment for prognostic factors (confounders) (cohort studies); the evidence table should contain sufficient details on
these procedures.
2.
Provide data per treatment group on the most important prognostic factors ((potential) confounders).
3.
For case-control studies, provide sufficient detail on the procedure used to match cases and controls.
4.
For cohort studies, provide sufficient detail on the (multivariate) analyses used to adjust for (potential) confounders.
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Risk of Bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies)
Study reference

(first author, year
of publication)
Evenson et al. 1998
Hinerman et al.
2008
Jansen et al. 2018
Lambli et al. 2016
Makeieff et al 2009
Padriaans et al.
2013
Valdagni
and
Amicheti 1990
Van der Bogt et al.
2009

Bias due to a non-representative or illdefined sample of patients?1

Bias due to insufficiently long, or incomplete follow-up,
or differences in follow-up between treatment groups?2

Bias
due
to
ill-defined
or
inadequately measured outcome ?3

Bias due to inadequate adjustment for all
important prognostic factors?4

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely
Unlikely

(unlikely/likely/unclear)
Likely
Likely

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely
Likely

(unlikely/likely/unclear)
Likely
Likely

Likely
Unlikely
Unlikely
Unlikely

Likely
Likely
Likely
Likely

Unlikely
Unlikely
Unlikely
Likely

Likely
Likely
Likely
Likely

Unlikely

Likely

Unlikely

Likely

Unlikely

Likely

Likely

Likely
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Zoekverantwoording
Er is een systematische literatuurstudie verricht op 2 oktober 2017. Er is gezocht op de
PubMed database naar artikelen met onderstaande zoekstrategie. Er zijn MesH terms
gebruikt.
(Genetics (Title/Abstract) OR Hereditary (Title/Abstract) OR Tumor syndrome (Title/Abstract) OR Tumour
syndrome (Title/Abstract) OR Succinate dehydrogenase (MeSH Terms) OR Succinate dehydrogenase
(Title/Abstract) OR SDH (Title/Abstract) OR SDHD (Title/Abstract) OR SDHAF2 (Title/Abstract) OR SDHC
(Title/Abstract) OR SDHB (Title/Abstract) OR SDHA (Title/Abstract) OR VHL (Title/Abstract) OR TMEM127
(Title/Abstract) OR RET (Title/Abstract) OR NF1 (Title/Abstract) OR MAX (Title/Abstract)) AND (((((((Tumour
(Title/Abstract) OR Tumour (MeSH Terms) OR Tumour (Title/Abstract) OR Tumour (MeSH Terms) OR Tumours
(Title/Abstract) OR Tumours (MeSH Terms) OR Tumours (Title/Abstract) OR Tumours (MeSH Terms)))) AND
((Carotid body (Title/Abstract) OR Carotid body (MeSH Terms) OR Vagal body (Title/Abstract) OR Vagal body
(MeSH Terms))))) OR ((((Jugulare (Title/Abstract) OR Jugulare (MeSH Terms) OR Caroticum (Title/Abstract) OR
Caroticum (MeSH Terms) OR Carotis (Title/Abstract) OR Carotis (MeSH Terms) OR Vagale (Title/Abstract) OR
Vagale (MeSH Terms) OR temporale (Title/Abstract) OR temporale (MeSH Terms) OR jugulotympanicum
(Title/Abstract) OR jugulotympanicum (MeSH Terms) OR tympanicum (Title/Abstract) OR tympanicum (MeSH
Terms)))) AND ((Glomus (Title/Abstract) OR Glomus (MeSH Terms))))) OR ((((Head and neck (Title/Abstract) OR
Head and neck (MeSH Terms) OR Cervical (Title/Abstract) OR Cervical (MeSH Terms) OR Temporal (Title/Abstract)
OR Temporal (MeSH Terms) OR Jugular (Title/Abstract) OR Jugular (MeSH Terms) OR Tympanic (Title/Abstract)
OR Tympanic (MeSH Terms) OR jugulotympanic (Title/Abstract) OR jugulotympanic (MeSH Terms) OR Carotid
(Title/Abstract) OR Carotid (MeSH Terms) OR Carotis (Title/Abstract) OR Carotis (MeSH Terms) OR Vagal
(Title/Abstract) OR Vagal (MeSH Terms)))) AND ((paraganglioma (Title/Abstract) OR paraganglioma (MeSH Terms)
OR paragangliomas (Title/Abstract) OR paragangliomas (MeSH Terms) OR chemodectoma (Title/Abstract) OR
chemodectoma (MeSH Terms) OR chemodectomas (Title/Abstract) OR chemodectomas (MeSH Terms) OR
glomus tumour (MeSH Terms) OR glomus tumour (Title/Abstract) OR glomus tumours(Title/Abstract) OR glomus
tumours (MeSH Terms) OR glomus tumour (MeSH Terms) OR glomus tumour (Title/Abstract) OR glomus
tumours(Title/Abstract) OR glomus tumours (MeSH Terms)))))

Exclusietabel
Tabel Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal
Redenen van exclusie
Amato et al. 2014
Small sample size
Arya et al. 2010
Small sample size
Atefi et al. 2006
Shamblin class not mentioned
Bandgar et al. 2009
Shamblin class not mentioned
Bjork et al. 2013
Shamblin class not mentioned
Chan et al. 2007
Shamblin class not mentioned
Chauhan et al. 2013
Shamblin class not mentioned
Chino et al. 2009
Small sample size
Small sample size
Chino et al. 2009
Chiu et al. 2010
Dardik et al. 2002
Davidovic et al. 2005
De toma et al. 2001
Diaz-Molina et al. 2010
Dupin et al. 2014
Eashar et al. 2013
Ellis et al. 2013
Erem et al. 2006
Evenson et al. 199
Fenessy et al. 2011
Ferreira et al. 2013
Fracs et al. 2012
Fruhman et al. 2013
Fruhman et al. 2013

Shamblin class not mentioned
Small sample size
Small sample size
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Sample size <10
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
No information on treatment
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Garcia Franco et al. 2004
Gardner et al. 1997
Gemmete et al. 2011
Ghilardi et al. 1991
Griauzede et al. 2013
Grotemeyer et al. 2009
Guedea et al. 1991
Gwong et al. 2012
Haddad et al. 2012
Haddad et al. 2012
Hajnzic et al. 1999
Hall et al. 2010
Hammer et al. 2012
Han et al. 2010
Herer et al. 2003
Hinerman et al. 2008
Hotze et al. 2010
Inci and Bertran et al. 2000
Janda et al. 2011
Kalani et al. 2013
Kanischi et al. 2011
Kapoor et al. 2012
Kapoor et al. 2013
Kasper et al. 2007
Kataria et al. 2010
Knight et al. 2006
Kohler et al. 2006
Kojia et al. 1996
Korkut et al. 2006
Kotelis et al. 2009
Krishnamoorthy et al. 2006
Kruger et al. 2011
Krych et al. 2006
Krych et al. 2006

Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Not stratified per Shamblin class
Not stratified per Shamblin class
Not stratified per Shamblin class
Small sample size
Not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Results not stratified
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
No information on treatment
Sample size <5
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Small sample size
Small sample size

Langermand et aol. 2013
Lees et al. 1981
Li et al. 2010
Liapis et al. 2000
Lim et al. 2010
Li-Shan et al. 2011
Luna Ortiz et al. 2005

Shamblin class not mentioned
Not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Not stratified per Shamblin class
Small sample size
No information on treatment
Insufficient rapportation of outcome measures

Luna Ortiz et al. 2006
Luna-Ortiz et al. 2005
Luna-Ortiz et al. 2010
Luo et al. 2012
Ma et al. 2009
Ma et al. 2009

Results not stratified per Shamblin class
Not stratified per Shamblin class
Small sample size
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Small sample size

Ma et al. 2010
Makeieff et al. 2013
Martellinen et al. 2010
Maturo et al. 2006
Maxwell et al. 2004
Mitchell and Clyne (1986)
Mitchell and Clyne 1986

Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Small sample size
Small sample size

Morton et al. 2009

Shamblin class not mentioned
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Nakamizo et al. 2013
Nazari et al. 2012
O’Neil et al. 2011
Obholzer et al. 2011
Ogul et al. 2013
Onan et al. 2010
Ozay et al.
Ozkiri et al. 2014
Palaskas et al. 1993
Patlota et al. 2010
Peck et al. 2011
Poeppel et al. 2011
Power et al. 2012
Power et al. 2013
Qin et al. 2009
Ralib et al. 2011
Rodriques-Cuevas et al. 1998
Rosa et al. 2008
Sahin et al. 2011
Sanchez et al. 2009
Sanker et al. 1997
Sanli et al. 2012
Schneider et al. 2009
Schneider et al. 2013
Sen et al. 2013
Shah et al. 2012
Shamblin et al. 1971
Singh et al. 2006
Smadi et al. 2007
So and Kek 2012
Soto et al. 2008
Spinelli et al. 2013
Telischak et al. 2014
Teware et al. 2003
Timmers et al. 2003a
Timmers et al. 2003b
Timmers et al. 2006
Tripp et al. 2003
Ultich et al. 2009
Van der Bogt et al. 2011
Verillaud et al. 2010
Verniers et al. 1992
Vogel et al. 2009
Wall et al. 2008
Wang et al. 1999
Wang et al. 2000
Wang et al. 2013
Wani et al. 2011
Wanke et al. 1009
Westbrook et al. 2011
Yan et al. 2010
Yang et al. 2011
Zaupa and Hallwarth et al. 2007
Zbuj et al. 2008
Zeng et al. 2012
Zeng et al. 2013
Zhang et al. 2009
Zheng et al. 2007

Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Small sample size
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Small sample size
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Sample size <5
Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Small sample size
Shamblin class not mentioned
Small sample size
Not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Small sample size
Not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Not stratified per Shamblin class
Small sample size
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Sample size <10
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Shamblin class not mentioned
Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Results not stratified per Shamblin class
Shamblin class not mentioned
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4.5

Vagale paragangliomen

Uitgangsvraag
4.5 Hoe dienen vagale paragangliomen behandeld te worden?

Inleiding
Glomus vagale tumoren zijn tumoren uitgaand van de spirale ganglia van n. X en
behelzen ongeveer 7 tot 15% van hoofd-/halsparagangliomen. Er bestaat geen breed
geaccepteerde classificatie voor deze tumoren.
Er bestaat geen consensus over de behandeling van deze tumoren. De belangrijkste
behandelmodaliteiten zijn een wait-en-scan-beleid, chirurgie en radiotherapie. Chirurgie
heeft als potentieel risico dat de kans op iatrogene morbiditeit aanzienlijk is. En
volledige uitval van n. X is vrijwel altijd te verwachten. De langetermijnrisico’s van
radiotherapie zijn nog deels onbekend, maar de kans op necrose van omliggende
structuren lijkt <1%, evenals het risico op irradiatie-geinduceerde tumoren zoals
sarcomen. Een betrouwbare schatting van de incidentie ontbreekt echter.

Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag goed te kunnen beantwoorden, is een systematische
literatuuranalyse uitgevoerd met de volgende vraag (details van de zoekstrategie zijn
weergegeven in de zoekverantwoording):
Wat is de beste behandelingsmodaliteit, chirurgie versus radiotherapie, voor
behandeling van vagale paragangliomen, wat betreft lokale controle en
complicaties?
P:
I:
C:
O:

patiënten met vagale paragangliomen;
radiotherapie als primaire behandelmodaliteit;
chirurgie als primaire behandelmodaliteit;
lokale controle, complicaties, herstel hersenzenuwenfunctie.

Relevante uitkomstmaten
De werkroep acht lokale controle, hersenzenuwschade na behandeling,
hersenzenuwherstel na behandeling en complicaties belangrijke uitkomstmaten.
Definities
De volgende definities zijn gehanteerd:
Chirurgie: poging tot radicale excisie (exclusief debulking).
Lokale controle na chirurgische behandeling: geen (radiologisch) bewijs voor tumor.
Lokale controle na radiotherapeutische behandeling: regressie van de tumor of stagnatie
van groei na behandeling gedurende de gehele follow-up periode van ten minste 12
maanden.
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Hersenzenuwschade gerelateerd aan de behandeling: achteruitgang van functie na
behandeling in vergelijking met voor behandeling.
Zenuwherstel gerelateerd aan de behandeling: geobjectiveerde verbetering van
zenuwfunctie na behandeling, in vergelijking met voor de behandeling. Hierbij is ook
verbetering van conductief verlies en tinnitus meegenomen.
Complicaties gerelateerd aan de behandeling: wondinfectie, de potentieel
levensbedreigende complicaties zoals aspiratie pneumonie (al dan niet gevolgd door
tracheotomie), cerebrovasculaire accidenten, overlijden door tumor, overlijden door
complicatie.
Zoeken en selecteren (Methode)
Er is op 02 oktober 2017 in de Medline database via Pubmed met relevante zoektermen
gezocht naar relevante termen voor vagale paragangliomen en behandeling. De
zoekstrategie is te vinden in de zoekverantwoording.
Studies zijn geïncludeerd wanneer het primair vergelijkend onderzoek betreft waarin de
PICO is onderzocht en wanneer het artikel in het Nederlands, Engels of Duits geschreven
is. Er werd een follow-up van ten minste 0,5 jaar gehanteerd na chirurgie en 1 jaar na
radiotherapie. Er werd een sample-size van 15 tumoren per behandeltak gehanteerd
voor niet vergelijkend onderzoek.
Onze zoekstrategie leverde 3.841 artikelen op, waarvan het originele artikel is
geïncludeerd indien het voldeed aan de inclusiecriteria. Uit de 3.841 artikelen zijn in
totaal 55 artikelen gescreend voor full-text en uiteindelijk 7 geïncludeerd in de
literatuuranalyse. Voor de redenen voor exclusie wordt verwezen naar de exclusietabel.
Er waren geen systematische reviews, RCT’s of vergelijkend observationeel onderzoek
beschikbaar over dit onderwerp, alleen case-series.
Risk of Bias is beoordeeld met een Nederlandse variant van de Newcastle-Ottawa scale,
een gevalideerde Risk of Bias tool voor observationeel onderzoek. De
studiekarakteristieken en resultaten zijn geëxtraheerd in evidence-tabellen.

Samenvatting literatuur
Beschrijving van studies
Resultaten chirurgie
Er zijn 5 case-series met resultaten na chirurgische behandeling. Netterville beschrijft in
1998 voor 40 tumoren met een follow-up van gemiddeld 68 maanden (range 8 tot 146
maanden) lokale controle van 98%. Het risico op complicaties is echter aanzienlijk,
gemiddeld vallen 2,1 hersenzenuwen uit per tumorresectie en ernstige complicaties zijn
gevonden in 55% van de gevallen. In 97% van de resecties is de Nervus Vagus
aangedaan, in 50% de N. IX, XI of N. XII, en in 25% de ansa cervicalis. De belangrijkste
complicaties zijn postoperatieve aspiratiepneumonieën (32.5%), CSF-lekkage (8%) en
CVA’s (5%). Er is 1 patiënt is overleden ten gevolge van complicaties.
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Biller beschrijft in 1989 na een follow-up van 7 jaar bij een cohort van 18 patiënten
lokale controle in 89% van de gevallen. Hersenzenuwuitval wordt bij alle patiënten
beschreven en betreft in alle gevallen uitval van de N. X. Complicaties zijn beschreven in
33% van de gevallen. Dit betreft in alle gevallen een postoperatief risico op aspiratie
waarvoor een tracheotomie gewenst was. Er is 1 patiënt overleden ten gevolge van een
aspiratiepneumonie.
Zanoletti en Mazoni beschrijven in 2006 na een mediane follow-up van 71 maanden
(range 69 tot 156 maanden) in een cohort van 16 patiënten 100% lokale controle.
Gemiddeld vallen 1,5 zenuwen uit per resectie, met name de n. X en XII worden
aangedaan. Er zijn echter geen levensbedreigende complicaties beschreven in deze
serie.
Browne beschrijft in 1993 na een follow-up van 2 tot 10 jaar voor 15 patiënten 100%
lokale controle. Gemiddeld vallen 1,25 hersenzenuwen uit per resectie (in alle gevallen
de N. X, soms ook de N. IX en/of XII). Complicaties zijn gevonden in 40% van de
patiënten, betreffende 4 CVA’s en eenmalig een CSF-lekkage of wondinfectie.
Urquhart beschrijft in 1994 voor 16 tumoren na een follow-up van 2 maanden tot 12
jaar postoperatief 100% lokale controle, met gemiddeld 1,3 uitgevallen hersenzenuwen
per resectie. De N. Vagus was in alle patiënten postopratief uitgevallen, overige
hersenzenuwen betreffen de n. XI en N. XII en ansa cervicalis. Een enkele tracheotomie
was noodzakelijk postoperatief.
Resultaten radiotherapie
Er zijn twee studies geïncludeerd die de resultaten van radiotherapie afzonderlijk
beschrijven. Verniers et al. beschrijven tevens in 1992 voor 25 patiënten na een followup van 1 tot 20 jaar 100% lokale controle zonder complicaties. Hinerman beschrijft in
2008 voor 17 patiënten na een follow-up van 10,6 jaar ook 100% lokale controle zonder
complicaties. De gemiddelde dosis voor alle studies was 4500 tot 5000cGy in 25 fracties.
Bewijskracht in de literatuur:
Alle resultaten zijn afkomstig uit niet-vergelijkend onderzoek (case-series). Nietvergelijkend onderzoek valt buiten de GRADE-methodiek. Zodoende is de bewijskracht
zonder GRADE beoordeeld.
In veel studies was het onduidelijk wat de inclusiecriteria waren/ wat de criteria waren
voor behandeling of de keuze van de behandeling. Ook werd er niet gecorrigeerd voor
mogelijke confounding. In geval van radiotherapie is het onduidelijk wat een relevante
follow-up termijn zou zijn. De studies geven een behoorlijk homogeen beeld wat betreft
de resultaten per behandeling (chirurgie of radiotherapie). De behandelingen gebruikt in
de studies zijn vergelijkbaar met de Nederlandse praktijk. Er is geen directe vergelijking
gemaakt tussen de behandelresultaten van chirurgie en radiotherapie. De studies
hebben lage aantallen patiënten geïncludeerd.
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Conclusies
Na chirurgie (lokale controle)
Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor goede lokale controle na behandeling met
chirurgie.
Bronnen: (Netterville, 1998; Biller, 1989; Zanoletti en Mazoine, 2006;
Browne, 1993; Urquhart, 1994)
Na chirurgie (hersenzenuwuitval)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een groot risico op hersenzenuwuitval na
behandeling met chirurgie.
Bronnen: (Netterville, 1998; Biller, 1989; Zanoletti en Mazoine, 2006;
Browne, 1993; Urquhart, 1994)
Na chirurgie (complicaties)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor een groot risico op ernstige complicaties na
behandeling met chirurgie.
Bronnen: (Netterville, 1998; Biller, 1989; Zanoletti en Mazoine, 2006;
Browne, 1993; Urquhart, 1994)
Na radiotherapie (lokale controle)

Geen
GRADE

Er zijn aanwijzingen voor goede lokale controle na behandeling met
radiotherapie.
Bronnen: (Verniers, 1992; Hinerman, 2008)
Na radiotherapie (hersenzenuwuitval)

Geen
GRADE

Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor hersenzenuwuitval door
radiotherapie.
Bronnen: (Verniers, 1992; Hinerman, 2008)

Na radiotherapie (complicaties)
Geen
GRADE

Er zijn geen aanwijzingen voor radiatiegeïnduceerde complicaties gevonden
na radiotherapie.
Bronnen: (Verniers, 1992; Hinerman, 2008)
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Overwegingen
De chirurgische behandeling van vagale tumoren gaat gepaard met een hoge mate van
morbiditeit. Het bereiken van lokale controle lijkt onherroepelijk te leiden tot
hersenzenuwuitval van met name zenuwen betrokken bij een normale slikactie. Ernstige
complicaties als aspiratiepneumonieën en aanvullende ingrepen in de vorm van een
tracheotomie zijn dan ook in 44% van de gevallen beschreven. Daarbij bestaat een groot
risico op CVA’s met ernstige morbiditeit na chirurgie. Na radiotherapie is lokale controle
in 100% van de gevallen beschreven en werden geen zenuwuitval of
bestralingsgeïnduceerde complicaties gevonden. Helaas berusten deze resultaten op
kleine groepen en zijn de langetermijneffecten van bestraling niet goed in kaart
gebracht.
Gezien de grote kans op (ernstige) complicaties bij de behandeling van vagale tumoren,
is de werkgroep van mening dat alle tumoren eerst vervolgd moeten worden met een
wait-en-scan beleid. Dit geldt echter niet voor tumoren welke een partiële
hersenzenuwuitval laten zien met hierbij kans op aspiratie. Op basis van expert opninion
wordt gesteld dat in dit geval een indicatie voor radiotherapie bestaat. Dit mede
ingegeven doordat uit literatuuronderzoek de indruk bestaat dat na bestraling, reeds
aanwezige partiële hersenzenuwuitval kan verbeteren (Jansen, 2017), alhoewel dit wel
over jugulotympanicum tumoren gaat. In dergelijke gevallen wordt radiotherapie
aangeraden, aangezien hiermee de kans het kleinst is op N. X schade geïnduceerd door
de behandeling. Bij groei bestaat een relatieve behandelingsindicatie waarbij
radiotherapie wordt geadviseerd als behandelingsmodaliteit. Zo ook wanneer sprake is
van hersenzenuw uitval zonder aspiratie. Omdat te verwachten is dat radiotherapie ook
niet geheel zonder complicaties is, moeten de risico’s eerst met de patiënt besproken
worden.

Aanbevelingen
Start bij patiënten met een vagale paraganglioom initieel een wait-en-scan beleid indien
geen sprake is van reeds bestaande partiële N. IX en/of X uitval.
Overweeg patiënten met een vagale paraganglioom radiotherapeutisch te behandelen
(zie module 4.2) indien één of meerdere van onderstaande situaties geldt:
•
er is sprake van reeds bestaande partiële N. IX en/of X uitval;
•
er groei is tijdens het wait-en-scan beleid;
•
er is sprake van hersenzenuwuitval zonder risico op aspiratie, waarbij de patiënt
de risico’s van de behandeling op vindt wegen tegen de huidige klachten.
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Bijlagen bij module 4.5

Evidence table for intervention studies
Study
reference

Study
characteristics

Biller et al.
1989

Type of study:
Restrospective
cohort study

Patient
characteristics

Intervention (I)

Comparison / control (C) 3

Follow-up

Outcome measures and effect size 4

Describe
intervention
(treatment/procedure/test)
:
Cervical incision

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length of followup:
7
years
(range unknown)

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):

Comments

2

Setting:
University
Hospital
Country: USA
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

Inclusion
criteria:
Patients with
vagal
paraganglioma

Loss-to-followup:
Not reported

Exclusion
criteria:
patients with
other
paraganglioma

Cranial
Nerve
Damage

Complications

16/18

18/18

6/18;
tracheotomy,
one died.

Incomplete
outcome data:
Not reported

Important
prognostic
factors:
Age: mean 47
(range 19-73)
Sex:
male
12:6

Local
control

female
ratio

Groups
comparable at
baseline?

Browne et
al. 1993

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:

Not applicable
Inclusion
criteria:
Patients with
vagal
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test)
:

14/15 primary surgery; 1
preceding RT.

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length of followup: 2 to 10

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):

years
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University
Hospital
Country:
Switzerland
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

Loss-to-followup:
Not reported

Exclusion
criteria:
patients with
other
paraganglioma

Local
control

Cranial
Nerve
Damage

Complications

15/15

20/15

6/15 (1 wound
infection; 1 CSF
leakage; 4
CVA’s)

Incomplete
outcome data:
Not reported

Important
prognostic
factors:
Age: median
47 (range 23
to 71)
Sex: M6, F9
Groups
comparable at
baseline?

Hinerman
et al. 2008

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
University
Hospital
Country:
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

Not applicable
Inclusion
criteria:
Patients with
vagal
paraganglioma
Exclusion
criteria:
patients with
other
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test)
:

4500cGy in 25 fractions

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length of followup: 10.6 year
Loss-to-followup:
Not reported

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
control

Cranial
Nerve
Damage

Complications

17/17

?

?

Incomplete
outcome data:
Not reported

Important
prognostic
factors:
Age: 54 years

(range 20 to
88)
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Sex:
female

63%

Groups
comparable at
baseline?

Netterville
et al. 1998

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
University
Hospital
Country: USA
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

Not applicable
Inclusion
criteria:
Patients with
vagal
paraganglioma
Exclusion
criteria:
patients with
other
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test)
:

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Overall: 68
months (range
8 to 146 years)

Transcervical in 12;
combined
with
transtemporal in 28;
canal obliteration in 28;
cala preservation in 10;

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local control
Surgery/
Radiotherapy

Cranial Nerve
Damage
Surgery/
Radiotherapy

Complications
Surgery/
Radiotherapy

39/40; 5/5

83/40; 0/5

22/40 1
death; 2
CVA; 3 CSF
leak; 1
wound
infection; 2
necrosis; 13x
aspiration

RT: 4.5 years

EBRT in 4, SRT in 1

Loss-to-followup:
Not reported

Important
prognostic
factors:
Age: 43 years
(range 16 to
77 years)
Sex:
woman,
man

Length of followup:

Incomplete
outcome data:
Not reported

30
16

Groups
comparable at
baseline?

Urquhart
et al. 1994

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:

Not applicable
Inclusion
criteria:
Patients with
vagal
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test)
:

14x
lateral
approach;

cervical
2x

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length of followup:
Surgery: 2
months to 12
years; RT 2-3

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
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University
Hospital
Country: USA
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

mandibulotomy

years

Exclusion
criteria:
patients with
other
paraganglioma

Loss-to-followup:
Not reported
Incomplete
outcome data:
Not reported

Important
prognostic
factors:
Age: Mean 48
(range 27 to
79)

Local
control
Surgery/
Radiothe
rapy

Cranial
Nerve
Damage
Surgery/
Radiother
apy

Complications
Surgery/
Radiotherapy

16/16;
3/3

21/16;
0/3

1/16
tracheotomy;
0/3

Sex:
12
woman, 4 men
Groups
comparable at
baseline?

Verniers
et al. 1992

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
University
Hospital
Country:
Netherlands
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

Not applicable
Inclusion
criteria:
Patients with
vagal
paraganglioma
Exclusion
criteria:
patients with
other
paraganglioma

Describe
intervention
(treatment/procedure/test)
:
50 Gy in 25 fractions over 5
weeks

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length of followup: range 1 to
20 years
Loss-to-followup:
Not reported
Incomplete
outcome data:
Not reported

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
control

Cranial
Nerve
Damage

Complications

25/25

?

?

Important
prognostic
factors:
Age: 44 years,
ranging from
24 to
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82 years
Sex: Female 14
Groups
comparable at
baseline?

Zanoletti
en
Mazoine
2006

Type of study:
Restrospective
cohort study
Setting:
University
Hospital
Country:
University
Hospital
Source
of
funding:
No competing
interests were
reported

Not applicable
Inclusion
criteria:
Patients with
vagal
paraganglioma
Exclusion
criteria:
patients with
other
paraganglioma

Important
prognostic
factors:
Age: mean
age of 40 years
at the time of
diagnosis
(range, 25 to
74
years;
median,
40
years)

Describe
intervention
(treatment/procedure/test)
:
Cervicoparotid approach
and pericapsular
dissection

Describe
control
(treatment/procedure/test):
Not applicable

Length of followup: mean
period of 75
months (median,
69 months;
range, 9

Outcome measures and effect size (include 95%CI
and p-value if available):
Local
control

Cranial
Nerve
Damage

Complications

16/16

24/16

0/16

to 156 months
Loss-to-followup:
Not reported
Incomplete
outcome data:
Not reported

Sex: 6 males
and
10
females
Groups
comparable at
baseline?
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Not applicable

Risk of Bias table for intervention studies (observational: non-randomized clinical trials, cohort and case-control studies)
Study reference

(first author, year
of publication)
Biller et al. 1989
Browne et al. 1993
Hinerman et al.
2008
Netterville et al.
1998
Urquhart et al.
1994
Verniers et al. 1992
Zanoletti
en
Mazoine 2006

Bias due to a non-representative or illdefined sample of patients?1

Bias due to insufficiently long, or incomplete follow-up,
or differences in follow-up between treatment groups?2

Bias
due
to
ill-defined
or
inadequately measured outcome ?3

Bias due to inadequate adjustment for all
important prognostic factors?4

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely
Unlikely

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely
Unlikely

(unlikely/likely/unclear)
Unlikely
Unlikely

(unlikely/likely/unclear)
Likely
Likely

Unlikely

Unlikely

Likely

Likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

Likely

Unlikely

Likely

Unlikely

Likely

Unlikely
Unlikely

Unlikely
Unlikely

Likely
Unlikely

Likely
Likely
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Zoekverantwoording
Er is een systematische literatuurstudie verricht op 2 oktober 2017. Er is gezocht op de
PubMed database naar artikelen met onderstaande zoekstrategie. Er zijn MesH terms
gebruikt.
(Genetics (Title/Abstract) OR Hereditary (Title/Abstract) OR Tumor syndrome (Title/Abstract) OR Tumour
syndrome (Title/Abstract) OR Succinate dehydrogenase (MeSH Terms) OR Succinate dehydrogenase
(Title/Abstract) OR SDH (Title/Abstract) OR SDHD (Title/Abstract) OR SDHAF2 (Title/Abstract) OR SDHC
(Title/Abstract) OR SDHB (Title/Abstract) OR SDHA (Title/Abstract) OR VHL (Title/Abstract) OR TMEM127
(Title/Abstract) OR RET (Title/Abstract) OR NF1 (Title/Abstract) OR MAX (Title/Abstract)) AND (((((((Tumour
(Title/Abstract) OR Tumour (MeSH Terms) OR Tumour (Title/Abstract) OR Tumour (MeSH Terms) OR Tumours
(Title/Abstract) OR Tumours (MeSH Terms) OR Tumours (Title/Abstract) OR Tumours (MeSH Terms)))) AND
((Carotid body (Title/Abstract) OR Carotid body (MeSH Terms) OR Vagal body (Title/Abstract) OR Vagal body
(MeSH Terms))))) OR ((((Jugulare (Title/Abstract) OR Jugulare (MeSH Terms) OR Caroticum (Title/Abstract) OR
Caroticum (MeSH Terms) OR Carotis (Title/Abstract) OR Carotis (MeSH Terms) OR Vagale (Title/Abstract) OR
Vagale (MeSH Terms) OR temporale (Title/Abstract) OR temporale (MeSH Terms) OR jugulotympanicum
(Title/Abstract) OR jugulotympanicum (MeSH Terms) OR tympanicum (Title/Abstract) OR tympanicum (MeSH
Terms)))) AND ((Glomus (Title/Abstract) OR Glomus (MeSH Terms))))) OR ((((Head and neck (Title/Abstract) OR
Head and neck (MeSH Terms) OR Cervical (Title/Abstract) OR Cervical (MeSH Terms) OR Temporal
(Title/Abstract) OR Temporal (MeSH Terms) OR Jugular (Title/Abstract) OR Jugular (MeSH Terms) OR Tympanic
(Title/Abstract) OR Tympanic (MeSH Terms) OR jugulotympanic (Title/Abstract) OR jugulotympanic (MeSH
Terms) OR Carotid (Title/Abstract) OR Carotid (MeSH Terms) OR Carotis (Title/Abstract) OR Carotis (MeSH
Terms) OR Vagal (Title/Abstract) OR Vagal (MeSH Terms)))) AND ((paraganglioma (Title/Abstract) OR
paraganglioma (MeSH Terms) OR paragangliomas (Title/Abstract) OR paragangliomas (MeSH Terms) OR
chemodectoma (Title/Abstract) OR chemodectoma (MeSH Terms) OR chemodectomas (Title/Abstract) OR
chemodectomas (MeSH Terms) OR glomus tumour (MeSH Terms) OR glomus tumour (Title/Abstract) OR glomus
tumours(Title/Abstract) OR glomus tumours (MeSH Terms) OR glomus tumour (MeSH Terms) OR glomus
tumour (Title/Abstract) OR glomus tumours(Title/Abstract) OR glomus tumours (MeSH Terms))))).

Exclusietabel
Tabel: Exclusie na het lezen van het volledige artikel
Auteur en jaartal
Redenen van exclusie
Abrahams et al. 2014
Alaraj et al. 2012
Balatsouras et al. 1992
Benarroch and McKeon 2011
Cakmakci et al. 2011
Cheng et al. 2006
Cakmakci et al. 2001
Cremers et al. 2002
Destito et al. 2012
Druck et al. 1976
Dupin et al. 2013
Elhammady et al. 2011
Evenson et al. 1998
Gastpar 1961
Gilbo et al. 2014
Grogan et al. 1999
Guiral et al. 1996
Hamdan et al. 2012
Havas and Gullane 1989
Isik et al. 2006
Jaume Bauza et al. 2009
Jurkiewicz et al. 2008
Kern et al. 1997
Levin et al. 1998
Mafee et al. 2000
Manolidis et al. 1997
Marvin et al. 2009
McCraffrey et al. 1994
Milia et al. 2011
Mozafar et al. 2011

Results not stratified for glomus tumors
Sample size <5
No details on treatment results
Sample size <5
No details on treatment results.
Sample size <5
Sample size <5
No details on treatment results.
Results not stratified for flomus vagale tumors
Sample size <5
Follow-up <12 months
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Sample size <5
Sample size <5
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Sample size <5
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
No clinical results
No clinical results
Sample size <5
No clinical results
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Noujaim et al. 2000
Orru’ E et al. 2014
Oyewumi et al. 2010
Piazza et al. 2007
Powell et al. 1992
Puvaneswary et al. 1998
Raby 1988
Riley and Allison 2003
Rose et al. 1952
Tan et al. 2009
Tasar and Yetiser 2004
Tisherman et al. 1993
Velasco et al. 2005
Warwick et al. 1986
White et al. 2008

No clinical results
Results not stratified for glomus vagale tumors.
No results of benign tumors
Not representative
Results not stratified for glomus vagale tumors.
No clinical results
No clinical results
Sample size <5
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
Results not stratified for glomus vagale tumors.
No results on treatment
No results on treatment
No results on treatment
Results not stratified for glomus vagale tumors
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4.6

Wait-en-scan beleid

Uitgangsvraag
4.6 Hoe dient een wait-en-scan beleid voor een HHPGL vorm te krijgen?

Inleiding
Gezien de ernstige morbiditeit die gepaard gaat met behandeling van HHPGL, en
aangezien deze tumoren veelal multifocaal voorkomen, is een wait-en-scan beleid als
initiële managementstrategie een belangrijke optie. De hoop is hiermee schade door
behandeling te voorkomen voor stabiele tumoren. Indien tumoren toch groeien, of
indien er klinisch sprake is van tumor-geïnduceerd lijden, kan besloten worden over te
gaan tot aanvullende behandeling. Er is echter praktijkvariatie in hoe een wait-en-scan
beleid vorm dient te krijgen.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, aangezien onderstaande
afwegingen gemaakt zijn op basis van huidige kennis van biologie van deze tumoren. De
aanbevelingen zijn gebaseerd op de overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Beschrijving studies
Niet van toepassing.
Resultaten
Niet van toepassing.

Conclusies
Niet van toepassing.

Overwegingen
De aanbevelingen zijn tot stand gekomen na beoordeling van de huidige protocollen
van de betrokken klinieken. In de aanbevelingen is uitgegaan van het veelal beschreven
indolente/langzame groeipatroon van deze tumoren: spontane regressie of
volumereductie (Jansen, 2000; Bradshaw and Jansen, 2006). Daarbij laten studies zien
dat ongeveer 20 tot 60% van tumoren groeien met de tijd en dat behandeling na
vervolg in 0 tot 5% additionele hersenzenuwuitval is gevonden (van der Mey, 1992;
Bradshaw and Jansen, 2006; Carlson, 2002; Prasad, 2009; Kunzel, 2014). Er zijn ook
studies die laten zien dat bij jonge patiënten tumorprogressie vaker voorkomt (Huy,
2009; Carlson, 2014 en Prasad, 2006).
Het principe van het wait-en-scan beleid is dat wanneer groei en/of ontwikkeling van
klachten wordt waargenomen eventuele behandeling heroverwogen kan worden.
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Hierin moeten de risico’s van behandeling afgewogen worden tegen de risico’s van
afwachtend beleid (de (rest) tumor laten zitten).
De werkgroep adviseert om bij een aanwezige tumor de patiënt initieel jaarlijks te
vervolgen; dit kan uitgebreid worden afhankelijk van het klinische beloop. Na 5 tot 10
jaar jaarlijkse follow-up kan gedacht worden aan het verlagen van de frequentie van de
follow-up naar 2 tot 5 jaar. Bij grotere tumoren (e.g. Fisch-klasse D tumoren), kan
besloten worden de follow-uptermijn te verkorten, afhankelijk van het op voorhand
ingeschatte risico op complicaties.
Wanneer sprake is van een kiembaanmutatie, zijn patiënten onderhevig aan een
levenslange follow-up. Analyse van de penetrantie van verschillende erfelijke
syndromen laat zien dat penetrantie wisselend is, en ook laat-primaire tumoren
gevonden kunnen worden.
Bij sporadisch voorkomende tumoren kan gekozen worden om de follow-up te staken
na jaren, dit hoeft echter niet. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat patiënten
duidelijk geïnstrueerd moeten worden om terug te keren naar de behandelend arts bij
ontwikkeling van klachten. Indien gekozen wordt voor het voortzetten van het wait-enscan beleid, dan kan bijvoorbeeld elke 5 jaar een MRI-scan gemaakt worden.
Indien sprake is van een niet-erfelijke sporadisch voorkomende tumor zonder
aanwijzingen van residu of recidief die chirurgisch behandeld is, dient men na een
periode van 10 jaar te overwegen te stoppen met periodieke radiologische follow-up.
Wanneer sprake is van een stabiele tumor na een radiotherapeutische behandeling
dient de patiënt levenslang in follow-up te blijven. Dit om de langetermijneffecten van
radiotherapie te beoordelen.

Aanbevelingen
Besluit in overleg met de patiënt welke behandeling gevolgd gaat worden.
Pas het wait-en-scan beleid als volgt toe (raadpleeg de behandelmodules voor de
indicaties van het wait-en-scan beleid):
•
•

•
•

heroverweeg behandeling indien groei en/of ontwikkeling van klachten wordt
waargenomen. Weeg de risico’s van behandeling af tegen de risico’s van de tumor;
maak bij een bewezen tumor (initieel) jaarlijks een MRI, verlaag de frequentie naar
éénmaal per 2 tot 5 jaar, afhankelijk van het klinisch beloop;
o overweeg bij een Fisch-klasse D tumor of een jongere patiënt om de follow-up
termijn te verkorten, afhankelijk van het op voorhand ingeschatte risico op
complicaties: bijvoorbeeld een MRI scan 6 maanden na de eerstgemaakte
scan.
herhaal bij aangetoonde groei jaarlijks een MRI;
o
afhankelijk van de patiënt (e.g. patiënten van jonge leeftijd) en/of het
klachtenpatroon van de patiënt kan men hier van afwijken.
pas een levenslang wait-en-scan beleid toe, uitgevoerd door de KNO-arts, bij
patiënten met een kiembaanmutatie en/of positieve familieanamnese en bewezen
HHPGL;
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•
•

•

•

pas een levenslang wait-en-scan beleid toe, uitgevoerd door de endocrinoloog
en/of KNO-arts bij patiënten met een kiembaanmutatie en/of positieve
familieanamnese, zonder HHPGL;
overweeg het stoppen van de follow-up bij patiënten met sporadisch
voorkomende tumoren, die niet groeien en klinisch stabiel zijn/ Indien hiervoor
gekozen wordt, instrueer de patiënten duidelijk over het terugkeren naar de
behandelend arts bij ontwikkeling van klachten. Indien gekozen wordt voor het
voortzetten van het wait-en-scan beleid dan kan bijvoorbeeld elke 5 jaar een MRI
scan gemaakt worden;
overweeg na een periode van 10 jaar te stoppen met periodieke radiologische
vervolging indien de patiënt een niet-erfelijke sporadisch voorkomende tumor
heeft die niet groeit en klinisch stabiel is, wanneer er geen aanwijzingen zijn van
residu of recidief welke chirurgisch behandeld is;
pas levenslang follow-up toe bij patiënten met een stabiele tumor die
radiotherapie hebben ondergaan.
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4.7

Multipele hoofd-/halsparagangliomen tumoren

Uitgangsvraag
4.7 Hoe dient gehandeld te worden bij patiënten met multipele HHPGL-tumoren?

Inleiding
Ongeveer 40 tot 76% van HHPGL komt voor in het kader van een erfelijk syndroom.
Deze syndromen geven een verhoogd risico op multifocaal en bilateraal voorkomende
tumoren. Hierbij dient met name het risico op bilaterale hersenzenuwuitval vermeden
te worden. Hoe dit de keuze voor behandelingen beïnvloedt en hoe deze
tumorsyndromen klinisch behandeld moeten worden, is niet eenduidig.

Zoeken en selecteren
Er is geen systematische literatuuranalyse verricht, aangezien de aanbevelingen op
basis van theoretische gronden zijn opgesteld. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de
overwegingen van de werkgroep.

Samenvatting literatuur
Niet van toepassing

Conclusies
Niet van toepassing

Overwegingen
Bij patiënten met multipele HHPGL-tumoren zijn een aantal overwegingen belangrijk
met betrekking tot de behandeling. Met name het risico op bilaterale uitval van
hersenzenuwen betrokken bij een normale slikactie moet hier in de gaten gehouden
worden. Er dient dus een risicoafweging gemaakt te worden waarin het risico op
hersenzenuwuitval per behandelmodaliteit in achting genomen wordt. Het advies is dus
om de tumoren niet tegelijk te behandelen, aangezien de kans bestaat dat dan
bilaterale (tijdelijke) uitval ontstaat.
Bij tumoren waarbij a priori het risico op ten minste eenzijdige hersenzenuwuitval
relatief groot is (zoals: Fisch-classificatie C en D, Shamblin-classificatie 2 en 3 en vagale
tumoren), dienen de volgende aspecten meegenomen in de behandelkeuze te worden
om de kans op bilaterale (tijdelijke) uitval te verkleinen:
•
Indien geen sprake is van partiële hersenzenuwuitval, is het advies de tumor met
een wait-en-scan beleid te volgen en zo lang mogelijk expectatief te blijven.
Hiermee wordt de kans op iatrogene schade aan een van beide zijden
geminimaliseerd.
•
Met name in geval van partiële hersenzenuwuitval, maar ook in geval van groei,
wordt radiotherapie als belangrijkste behandelingsoptie beschouwd. Hierbij moet
in het achterhoofd gehouden worden dat herstel, maar ook verlate uitval van
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•

zenuwfunctie, tot één jaar na radiotherapie op kan treden. Na radiotherapie van
verschillende tumoren dient dus minimaal één jaar te verstrijken om zeker te zijn
dat geen bilaterale uitval door behandeling geïnduceerd wordt, en om herstel van
partieel aangedane hersenzenuwen plaats te laten vinden.
Chirurgie wordt over het algemeen ontraden als behandelmodaliteit voor één
van bovengenoemde tumoren, aangezien hiermee een groot risico op paralyse
van (meerdere) hersenzenuwen bestaat. Wel kan chirurgie overwogen worden bij
groei van kleine tumoren zonder hersenzenuwuitval of indien sprake is van
volledige hersenzenuwuitval wanneer hierbij het risico op complicaties of overige
hersenzenuwuitval op voorhand laag wordt ingeschat.

Bij 2 tumoren van hetzelfde type (I.e. 2x glomus caroticum, 2x vagale, 2x Fisch-klasse
C/D) dienen de volgende aspecten meegenomen te worden in de behandelkeuze:
•
Indien sprake is van 2 tumoren van hetzelfde type, wordt gesteld dat de tumor
die partiële hersenzenuwuitval laat zien (met name van de n. IX of X), het eerst
behandeld dient te worden. Dit om het risico op iatrogene uitval aan de
contralaterale zijde zo klein mogelijk te houden. Dit advies blijft staan,
onafhankelijk van eventuele groei van de contralaterale tumor, aangezien de
ingeschatte relatie van de tumor met zenuwen op basis van beeldvorming niet
betrouwbaar genoeg kan voorspellen of hersenzenuwuitval in de toekomst plaats
zal vinden in geval van groei.
•
Indien geen sprake is van reeds bestaande partiële uitval bij beide tumoren, dient
het groeiende HHPGL eerst behandeld te worden met radiotherapie.
•
Indien sprake is van bilaterale partiële hersenzenuwuitval, dient de kleinste/
laagst gestadieerde tumor eerst middels radiotherapie behandeld te worden
aangezien de kans op herstel van een van beide zenuwen hiermee het grootst
wordt.
Bij twee verschillende bilateraal voorkomende tumoren dienen de volgende aspecten
meegenomen te worden in de behandelkeuze:
•
Houd rekening met het feit dat sommige tumoren (e.g. vagale) een grotere kans
geven dan andere tumoren op uitval van hersenzenuwen (met name deze
betrokken bij de slikactie). Dit dient besproken te worden in de counseling van
deze patiënten aangezien behandeling van deze tumoren een grote kans geeft op
uitval van kritieke zenuwen.
•
In het geval van betrokkenheid van een vagale tumor dient de niet-vagale tumor
eerst behandeld te worden middels radiotherapie, om de kans op ten minste een
functionerende n. X over te houden.

Aanbevelingen
Tumoren waarbij een groot risico op uitval van hersenzenuwen betrokken bij de
slikactie bestaat zijn:
4. Fisch-classificatie C en D;
5. Shamblin-classificatie 2 en 3;
6. Vagale tumoren.
Indien aan beide zijden één of meer van bovenstaande HHPGL voorkomen, volg dan
deze aanbevelingen:
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•
•
•

•
•
•
•

Voorkom bilaterale hersenzenuwuitval.
Wees terughoudend met adviseren van chirurgie.
Behandel de tumoren één voor één, waarbij na radiotherapie minstens één jaar
tussen beide behandelingen moet verstrijken.
o Indien de primair behandelde tumor chirurgisch behandeld is en er geen
complicaties zijn (met name geen hersenzenuwuitval), kan de tweede ingreep
sneller uitgevoerd worden.
Voer een wait-and-scan beleid indien geen hersenzenuwuitval bestaat.
Pas radiotherapie toe bij groei of bestaande partiële N. IX en/of X-uitval (zie
module 4.2).
Bij groei van kleine tumoren zonder hersenzenuwuitval kan in sommige gevallen
chirurgie overwogen worden.
Overweeg chirurgie indien sprake is van volledige hersenzenuwuitval en hierbij
het risico op complicaties op voorhand laag wordt ingeschat.

2 tumoren van hetzelfde type
Indien 2 tumoren van hetzelfde type worden gevonden (I.e. 2x caroticum, 2x vagale, 2x
Fisc- klasse C/D) volg dan onderstaande aanbevelingen:
•
Behandel de betreffende tumor met radiotherapie indien er sprake is van partiële
N. IX en/of X uitval (ongeacht groei).
•
Behandel de betreffende tumor met radiotherapie indien bij één van de tumoren
groei gevonden wordt tijdens een wait-en-scan beleid, ook al is er geen sprake
van reeds bestaande partiële hersenzenuwuitval.
•
Overweeg, indien sprake is van volledige hersenzenuwuitval aan één zijde,
chirurgische behandeling aan deze zijde. De contralaterale tumor dient in dit
geval zo conservatief mogelijk behandeld te worden.
o Indien behandeling noodzakelijk is aan de contralaterale zijde, dient gekozen
te worden voor radiotherapie (zie module 4.2).
•
Behandel als eerste de kleinste tumor met radiotherapie indien groei wordt
gevonden bij beide tumoren zonder dat sprake is van reeds bestaande partiële
unilaterale hersenzenuwuitval van beide HHPGL (zie module 4.2).
o
Indien een jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
hersenzenuwuitval wordt gevonden (met risico op aspiratie) kan de tweede
tumor behandeld worden.
o
Behandel het tweede HHPGL alsof het een solitair voorkomende tumor
betreft.
•
Behandel als eerste de kleinste/laagst gestadieerde tumor met radiotherapie,
indien beide tumoren groeien en sprake is van bilaterale partiële
hersenzenuwuitval, (zie module 4.2).
o
Indien een jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
hersenzenuwuitval wordt gevonden (met risico op aspiratie) kan de tweede
tumor behandeld worden.
Bilateraal voorkomende tumoren
Wanneer sprake is van een combinatie van vagale en caroticum/ jugulare, waarmee
risico op bilateraal hersenzenuwuitval bestaat, volg dan onderstaande aanbevelingen:
•
Behandel eerst het HHPGL die al bestaande partiële N. IX en/of X uitval geeft of
het HHPGL dat groeit en behandel middels radiotherapie (zie module 4.2).
o Indien één jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
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•

•

hersenzenuwuitval met risico op aspiratie wordt gevonden, kan de tweede
tumor behandeld worden.
o Behandel de tweede tumor alsof het een solitair voorkomende tumor
betreft.
Behandel als eerste de niet- vagale tumor met radiotherapie indien beide
tumoren hersenzenuwuitval geven en/of beide groeien (aangezien het niet
behandelen de meeste kans geeft op behoud van N. IX en X functie) (zie module
4.2).
o Indien een jaar na de behandeling van de eerste tumor geen
hersenzenuwuitval wordt gevonden met risico op aspiratie, kan de tweede
tumor behandeld worden.
Behandel het tweede HHPGL alsof het een solitair voorkomende tumor betreft.
o Overweeg, indien er aan één zijde volledige hersenzenuwuitval is,
chirurgische behandeling aan deze zijde. Behandel de contralaterale tumor in
dit geval zo conservatief mogelijk.
o Indien behandeling noodzakelijk is aan de contralaterale zijde, kies dan voor
radiotherapie (zie module 4.2).

Ipsilateraal voorkomende tumoren
•
Behandel ipsilateraal voorkomende tumoren als solitaire tumoren indien de
tumoren duidelijk en met voldoende marge van elkaar gescheiden zijn;
•
Behandel meerdere ipsilateraal voorkomende tumoren tegelijkertijd met
radiotherapie indien de tumoren in elkaar over gaan of zeer nauw gerelateerd
zijn.

Literatuur
Niet van toepassing.
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Bijlage 1 Patiëntensamenvatting
Algemene inleiding en methodiek richtlijnontwikkeling
De richtlijn “hoofd-/halsparagangliomen” is opgesteld door een team dat met allerlei
expertises heeft samengewerkt. De richtlijn is gemaakt in samenwerking met de
Nederlandse Vereniging voor Patiënten met paragangliomen.

Epidemiologie en klinische bescrhijving
Hoofd-/halsparagangliomen (HHPGL) komen relatief weinig voor. Ze groeien rondom
precaire structuren, zoals zenuwen en (grote) bloedvaten. Dit maakt behandeling van
deze, veelal goedaardige, tumoren lastig. De meest voorkomende hoofd-/hals
paragangliomen worden caroticum-tumoren genoemd. Deze ontstaan in de splitsing
van de grote halsslagader. De tweede grootste groep worden jugulotympanicumtumoren genoemd. Deze komen voor van het middenoor tot in de schedelbasis. De
derde groep heten de -vagale tumoren. Ze groeien rondom de nervus vagus. Dit is een
zenuw die betrokken is bij onder andere de ademhaling, stembanden en het hartritme.
In een deel (25 tot 56%) van de gevallen zijn de HHPGL-tumoren onderdeel van
genetisch overerfbare aandoeningen. Ze kunnen op meerdere plaatsen in het hoofd
voorkomen. Soms komen de tumoren ook op andere plekken in het lichaam voor, zoals
in de borst, buik of het bekken. HHPGL kunnen zich ook op jongere leeftijd openbaren.
Al deze factoren maken dat deze tumoren door een multidisciplinair team behandeld
worden. In dit team zijn minimaal de volgende disciplines betrokken:
1.
Een hoofd-/halsradioloog.
2.
Een klinisch geneticus.
3.
Een endocrinoloog.
4.
Een KNO-arts.
5.
Een radiotherapeut.
1.
Radiologie
Voor alle HHPGL is het gebruikelijk dat u een MRI-onderzoek ondergaat. Soms wordt
ook een CT-scan gemaakt.
2.
Klinische genetica
De tumoren kunnen erfelijk zijn. Daarom krijgt u genetische diagnostiek aangeboden. Er
wordt dan gekeken of uw variant van de tumor erfelijk is.
De behandeling wordt niet anders als een tumor erfelijk is, maar de follow up nadat de
behandeling beëindigd is, is wel anders.
Indien sprake is van erfelijkheid, kunnen familieleden ook onderzocht worden op deze
aandoening. Meer informatie kunt u vinden op https://www.erfelijkheid.nl/
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3.
Endocrinologie
De tumor kan invloed hebben op de hormonen en bijvoorbeeld uw bloeddruk
veranderen. Daarom wordt u ook onderzocht door een endocrinoloog. Dit is een arts
die gespecialiseerd is in allerlei hormonen die zich in het lichaam bevinden. Door een
bloedtest of soms een urinetest kan de endocrinoloog bepalen of de tumor invloed
heeft op uw hormonen.
Als uit de bloedtest of urinetest blijkt dat de tumor hormonaal actief is, dan is verder
onderzoek nodig. Door een MRI of CT-scan van uw buik, borst en bekken wordt
gekeken of er ook andere tumoren aanwezig zijn.
De beste behandeling voor een hormonaal actief paraganglioom is het verwijderen van
de tumor. Dit gebeurt door een operatie. U krijgt dan medicatie van de endocrinoloog
ter voorbereiding op deze operatie. Soms kan de tumor niet operatief verwijderd
worden. Dan wordt de tumor bestraald.

4.
Behandeling
Een HHPGL kan verschillend behandeld worden.
•

Vaak wordt gestart met een ‘wait-en-scan’ beleid: u wordt regelmatig gezien
door de arts om te bepalen of de tumor is gegroeid of niet.
•
Soms wordt de tumor verwijderd door te opereren. Niet alle HHPPG kunnen
geopereerd worden.
•
Een derde mogelijkheid is het bestralen van de tumor.
Het is ook mogelijk dat u een combinatie van deze drie behandelingen ondergaat. Uw
arts overlegt met u welke behandeling het beste past bij uw situatie. Ook bespreekt de
arts de risico’s van de behandeling.
Hieronder leest u welke behandelingen mogelijk zijn bij de verschillende tumoren.
Jugulotympanicumtumoren
Glomus jugulotympanicumtumoren worden onderverdeeld in 4 typen:
•
Fisch-klasse A tumoren: deze bevinden zich in een klein deel van het middenoor.
Deze tumoren worden vaak verwijderd door te opereren.
•
Fisch-klasse B tumoren bevinden zich in het gehele middenoor. Vaak wordt dan
gestart met een ‘wait-en-scan’-beleid: er wordt gekeken of de tumor groeit en of
het nodig is om te opereren.
•
Fisch-klasse C tumoren bevinden zich in het middenoor tot aan de schedelbasis.
Ze zijn groter dan klasse A of B tumoren.
•
Fisch-klasse D tumoren groeien door tot in de hersenen. Bij Fisch-klasse C en D
tumoren wordt eerst bekeken of de tumor groeit. Als de tumor groeit, ondergaat
u een behandeling met radiotherapie en soms operatie. Een operatie geeft kans
op het uitvallen van zenuwen in de hersenen. Daarom is dat niet de eerste keuze.
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Caroticumtumoren
Glomus caroticumtumoren worden onderverdeeld in 3 typen:
•
Shamblin klasse 1 tumoren: dit zijn tumoren die naast de grote halsslagaders
groeien. Tijdens een wait-en-scan beleid wordt gekeken of de tumor groeit. Als
de tumor groeit, wordt de tumor verwijderd door te opereren.
•
Shamblin klasse 2 tumoren: deze tumoren groeien rondom de halsslagader, maar
niet volledig. Tijdens een wait-en-scan beleid wordt gekeken of de tumor groeit.
Als de tumor groeit, wordt de tumor vaak verwijderd door te opereren. U heeft
wel iets meer kans op het uitvallen van een hersenzenuw. De arts bespreekt de
risico’s met u voorafgaand aan de operatie.
•
Shamblin klasse 3 tumoren: deze tumoren groeien volledig rondom de
halsslagader. Eerst wordt gekeken of de tumor groeit tijdens een wait-en-scan
beleid. Als de tumor groeit, kan bestraling een optie zijn. De nadelige effecten
van bestraling op lange termijn zijn nog onbekend.
Vagale tumoren
Tijdens een wait-en-scan beleid wordt gekeken of de tumor groeit. Als de tumor groeit,
wordt er vaak behandeld met radiotherapie. De tumor wordt dan bestraald.
Meerdere tumoren in het hoofd-/halsgebied
Als u meerdere HHPGL in het hoofd-/halsgebied heeft, dan kan het behandeladvies
veranderen. Vaak wordt eerst bekeken of de tumor groeit. De tumoren worden één
voor één behandeld. De arts bespreekt met u welke behandeling het best past in uw
situatie.
Aanvullende informatie
https://paragangliomen.nl.
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Bijlage 2 Implementatieplan
Inleiding
Dit plan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van de richtlijn hoofd-/hals
paragangliomen. Voor het opstellen van dit plan is een inventarisatie gedaan van de
mogelijk bevorderende en belemmerende factoren voor het naleven van de
aanbevelingen. Daarbij heeft de richtlijncommissie een advies uitgebracht over het
tijdspad voor implementatie, de daarvoor benodigde randvoorwaarden en de acties die
voor verschillende partijen ondernomen dienen te worden.

Werkwijze
De werkgroep heeft per aanbeveling geïnventariseerd:
•
per wanneer de aanbeveling overal geïmplementeerd moet kunnen zijn;
•
de verwachtte impact van implementatie van de aanbeveling op de zorgkosten;
•
randvoorwaarden om de aanbeveling te kunnen implementeren;
•
mogelijk barrières om de aanbeveling te kunnen implementeren;
•
mogelijke acties om de implementatie van de aanbeveling te bevorderen;
•
verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties.
Voor iedere aanbevelingen is nagedacht over de hierboven genoemde punten. Echter
niet voor iedere aanbeveling kon elk punt worden beantwoord. Er kan een onderscheid
worden gemaakt tussen “sterk geformuleerde aanbevelingen” en “zwak geformuleerde
aanbevelingen”. In het eerste geval doet de richtlijncommissie een duidelijke uitspraak
over iets dat zeker wel of zeker niet gedaan moet worden. In het tweede geval wordt
de aanbeveling minder zeker gesteld (bijvoorbeeld “Overweeg om …”) en wordt dus
meer ruimte gelaten voor alternatieve opties. Voor “sterk geformuleerde
aanbevelingen” zijn bovengenoemde punten in principe meer uitgewerkt dan voor de
“zwak geformuleerde aanbevelingen”.
De implementatie van alle aanbevelingen in deze richtlijn gelden voor nieuwe patiënten
of patiënten die zich opnieuw presenteren. De patiënten die op dit moment niet
worden gezien door een zorgprofessional en pas over een tijd weer worden
opgeroepen, hoeven niet tussentijds opgeroepen te worden om aan de aanbevelingen
te voldoen (bijvoorbeeld met betrekking tot het wait-en-scan beleid en genetische
diagnostiek). Bij het eerstvolgende bezoek aan de zorgprofessional dient de zorg zoals
beschreven in deze richtlijn gevolgd te worden indien van toepassing voor de patiënt.

Implementatietermijnen
Voor “sterk geformuleerde aanbevelingen” geldt dat zij zo spoedig mogelijk
geïmplementeerd dienen te worden. Voor de meeste “sterk geformuleerde
aanbevelingen” betekent dat dat zij komend jaar direct geïmplementeerd moeten
worden en dat per 1 juli 2019 dus iedereen aan deze aanbevelingen dient te voldoen.
Komend jaar wordt gebruikt om alle zorgprofessionals op de hoogte te stellen van deze
richtlijn, zodat ze de aanbevelingen in de praktijk kunnen toepassen.
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Voor de volgende aanbevelingen dient een implementatietermijn van één tot drie jaar
aangehouden te worden. Dat betekent dat per 2021 iedereen aan deze aanbevelingen
dient te voldoen:
Aanbeveling
Onderzoek ten minste de volgende genen bij patiënten met
HHPGL: SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD.
•
Indien er geen mutatie wordt aangetoond, kan
onderzoek van MAX overwogen worden
•
Op specifieke indicatie kunnen ook de genen RET,
VHL, NF1 en TMEM127 onderzocht worden.
(module 2.3)
Overweeg debulking bij patiënten met een Fisch-klasse C of
D tumor indien:
•
er sprake is van intracraniële uitbreiding met
verdrukking van neurologische structuren waarvoor
acute debulking is aangewezen.
•
leeftijd een afweging is om geen radiotherapie toe te
passen.
(module 4.3)

Toelichting
Scholing van klinisch genetici specifiek gericht
op herkennen en interpretatie van deze DNAsequenties.

Scholing van OK-personeel (die betrokken zijn
bij deze operaties) specifiek gericht op de
debulking-techniek

Bovenstaande aanbevelingen kunnen niet direct worden ingevoerd, vanwege een
gebrek aan expertise. Bij de resultaten van deze handelingen kan sprake zijn van een
leercurve. Daarnaast is aanwezigheid van en afstemming tussen professionals en
faciliteiten nodig om de handelingen op betrouwbare wijze te kunnen uitvoeren. De
implementatie van bovenstaande aanbeveling kent daarom een langere
implementatietermijn.

Impact op zorgkosten
De aanbevelingen brengen geen of nauwelijks gevolgen met zich mee voor de
zorgkosten. De meeste aanbevelingen worden op dit moment al in de praktijk
toegepast (bijvoorbeeld de radiotherapeutische technieken).

Te ondernemen acties per partij
Acties voor alle direct betrokken wetenschappelijke verenigingen/beroepsorganisaties
(NVKNO, VKGN, NVRO, NVvR, NIV)
•
De betrokkenen wetenschappelijke verenigingen verspreiden de richtlijn onder
alle leden.
•
Presentatie van de aanbevelingen van de richtlijn op wetenschappelijke
bijeenkomsten van.
•
Publiciteit aan de richtlijn geven door over de richtlijn te publiceren in
tijdschriften.
•
Ontwikkelen van gerichte bijscholing en/of trainingen (met betrekking tot de
specifieke gen-technieken en chirurgische debulking).
•
Het agenderen van de richtlijn op de eerstkomende algemene vergaderingen van
de deelnemende verenigingen om ‘startproblemen’ met de richtlijn te
inventariseren en bijstelling mogelijk te maken.
•
De lokale implementatie van de richtlijn dient tijdens kwaliteits- en
opleidingsvisitaties te worden geëvalueerd.
•
Regelmatige evaluatie van de voortgang in implementatie en navolging van de
richtlijn.
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Acties voor de lokale vakgroepen/individuele medisch professionals
•
Het bespreken van de aanbevelingen in de vakgroepsvergadering en lokale
werkgroepen en indien nodig het aanpassen van lokale protocollen.
•
Aanpassen van lokale patiënteninformatie op grond van de materialen die door
de verenigingen beschikbaar gesteld zullen worden.
•
Afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de
toepassing van de aanbevelingen in de praktijk te borgen.
•
Indien nodig, het volgen van bijscholing die bij deze richtlijn ontwikkeld zal
worden.
Acties
voor
de
systeemstakeholders
(onder
andere
zorgverzekeraars,
(koepelorganisaties van) ziekenhuisbestuurders, IGJ)
Van zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij de zorg die in deze richtlijn wordt
voorgeschreven zullen vergoeden. De “sterk geformuleerde aanbevelingen” in deze
richtlijn kunnen, na verloop van de aangegeven implementatietermijnen door
zorgverzekeraars worden gebruikt voor de inkoop van zorg.
Acties voor het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten
Toevoegen van deze richtlijn aan de Richtlijnendatabase. Daarbij wordt dit
implementatieplan opgenomen op een voor alle partijen goed te vinden plaats (onder
‘Toepassen’ op de Richtlijnendatabase).
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Bijlage 3 Kennislacunes
Inleiding
Tijdens de ontwikkeling van de richtlijn ‘Hoofd-/halsparagangliomen’ is voor een aantal
modules systematisch gezocht naar onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor
het beantwoorden van de uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de
uitgangsvragen is met het resultaat van deze zoekacties te beantwoorden, een groot
deel echter niet. Door gebruik te maken van de evidence-based methodiek (EBRO) is
duidelijk geworden dat er nog kennislacunes bestaan. De werkgroep is van mening dat
(vervolg)onderzoek wenselijk is om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen
geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep per module
aangegeven op welke vlakken nader onderzoek gewenst is.

Overzicht kennislacunes
Module 2.3:
•
Welke genotypen zijn geassocieerd met het ontstaan van hoofd/halsparagangliomen en welke fenotype hoort hierbij? Tevens dient onderzocht
te worden wat de implicatie van deze genotypen is voor timing van behandeling
van de tumoren en of dit van invloed is op de complicatievrije overleving over
tijd.
•
Wat is de toegevoegde waarde om te screenen op een panel van 34 genen zoals
gedaan wordt bij feochromocytome/extra-adrenale paragangliomen tegenover
de huidige screening?
•
Wat is de prevalentie/incidentie van niercelcarcinoom bij SDH-mutaties?
Module 3.2:
Wat zijn de (on)gunstige effecten van radiotherapie ten opzichte van chirurgie bij
patiënten met hormonaal actieve hoofd-/halsparagangliomen?
Module 3.3:
Wat is de toegevoegde waarden van een PET-SCAN en gallium-68 bij SHDB-mutaties en
MAX-mutaties in het diagnostisch traject?
Module 4.2:
•
Wat zijn de langetermijneffecten van radiotherapie op de behandeling van hoofd/halsparagangliomen in termen van lokale controle en late complicaties?
•
Wat is de kans op functieherstel van tumor-geinduceerde hersenzenuwuitval na
bestraling van een HHPGL?
•
Voor welke patiënten is radiotherapie géén optie?
Module 4.3:
Wat is de beste behandelingsmodaliteit, chirurgie versus radiotherapie, voor
behandeling van jugulotympanicum tumoren van verschillende Fisch-klasse, wat betreft
lokale controle en complicaties?
Module 4.4:
Wat is de beste behandelingsmodaliteit voor Shamblin-klasse III tumoren?
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Module 4.5:
Wat zijn de langetermijneffecten van bestraling van vagale tumoren?
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Bijlage 4 Indicatoren
Tabel 1: Factsheet genetische screening
Genetische screening
Type indicator
Procesindicator
Teller
Aantal in het verslagjaar gediagnosticeerde HHPGL patiënten
die genetische diagnostiek kreeg aangeboden
Noemer
Aantal in het verslagjaar gediagnosticeerde HHPGL patiënten
In- en exclusiecriteria
Inclusie: ziekenhuizen waar patiënten met (verdenking op)
HHPGL worden gediagnosticeerd en/of behandeld.
Kwaliteitsdomein
De indicator heeft betrekking op de volgende
kwaliteitsdomeinen:
a) Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste
zorg gebaseerd op wetenschappelijke kennis.
b) Patiëntgerichtheid: het respecteren van de unieke
noden, wensen en waarden van patiënten.
Verslagjaar
De gegevens worden opgevraagd over een bepaald
verslagjaar. Het verslagjaar is het jaar waarover het ziekenhuis
gegevens rapporteert.
Rapportagefrequentie Eén keer per jaar
Toelichting
Zie voor onderbouwing van deze indicator de richtlijntekst:
module 2.1.

Tabel 2: Factsheet endocrinologische diagnostiek
Endocrinologische diagnostiek
Type indicator
Procesindicator
Teller
Aantal in het verslagjaar gediagnosticeerde HHPGL patiënten
dat wordt verwezen naar de endocrinoloog
Noemer
Aantal in het verslagjaar gediagnosticeerde HHPGL patiënten
In- en exclusiecriteria
Inclusie: ziekenhuizen waar patiënten met (verdenking op)
HHPGL worden gediagnosticeerd en/of behandeld.
Kwaliteitsdomein
De indicator heeft betrekking op de volgende
kwaliteitsdomeinen:
a) Effectiviteit: het leveren van nauwkeurige en juiste
zorg gebaseerd op wetenschappelijke kennis.
b) Patiëntgerichtheid: het respecteren van de unieke
noden, wensen en waarden van patiënten
Verslagjaar
De gegevens worden opgevraagd over een bepaald verslagjaar.
Het verslagjaar is het jaar waarover het ziekenhuis gegevens
rapporteert.
Rapportagefrequentie Eén keer per jaar
Toelichting
Zie voor onderbouwing van deze indicator de richtlijntekst:
module 3.1.

148

