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vergelijken. Verder willen we ook het recidiefpercentage be-
palen met een follow-upperiode tot 10 jaar. 

methode

Wij hebben door middel van een retrospectieve data-analyse 
alle patiënten met een BCC in het gelaat die tussen januari 
2007 en december 2013 een excisie en analyse door middel 
van WIFSA ondergingen geïncludeerd. Alle excisies werden 
uitgevoerd door ervaren plastisch chirurgen in het MCL.
WIFSA is gebaseerd op protocollair vastgelegde nationale 
richtlijnen voor oncologische excisie (protocollaire marges 3 
en 5 mm bij BCC, 5 mm en groter bij PCC). Benadering van 
het excisiepreparaat volgens de klassieke PA-histotechnische 
methode. Het preparaat wordt dwars gelamelleerd in plak-
jes van 2 mm, gevroren en in toto op 1 microscopieglaasje 
aangebracht (bij preparaten tot 3,5 cm; anders 2 glaasjes). 
Bij microscopisch onderzoek is hierbij, met stappen van 2 
mm in horizontale richting, de relatie van de tumor in ver-
ticale richting ten opzichte van de zijsneevlakken en de bo-
dem te zien. Ook is de verticale relatie met de tumor tot de 
epidermis (pagetoïde groei) en subepidermale uitbreiding te 
beoordelen. Bij niet-vrije sneevlakken of oncologisch onvol-
doende marge wordt een gerichte tweede excisie verricht en 
op dezelfde wijze bewerkt. 

resultaten

935 patiënten (417 mannen en 518 vrouwen) met 1082 
BCC’s werden behandeld met de WIFSA. Er waren 895 pri-
maire BCC’s en 187 recidief BCC’s. De gemiddelde leeftijd 
was 68,8 ± 13,3 jaar. De meeste BCC’s waren gelokaliseerd 
op de neus (557 BCC’s, 51,5%, tabel 1). 
Bij 398 van de 1082 BCC’s werd er een meerdere ronde-ex-
cisie verricht. Bij 339 van de 398 werd er een tweede, bij 50 
werden er een derde, bij 8 werden er een vierde en bij 1 werd 
er een vijfde excisieronde verricht. Er was een gemiddelde 
excisie van 1,4 ± 0,60 (range 1-5). De leeftijd van de patiënt, 
anatomische lokalisatie en histopathologische subtype (no-
dulair versus niet-nodulair) waren significant verschillend 
tussen tumoren die meerdere excisierondes nodig hadden. 
Er was geen verschil in primaire versus recidieftumor en de 
behoefte voor een meerdere excisierondes (tabel 1). 

Van de 1082 primaire excisies toonden de paraffinecoupes 
in 772 gevallen een radicale excisie en in 310 gevallen een 
irradicale excisie. Bij 762 van de 772 excisies met volgens 

introduCtie

Het basaalcelcarcinoom (BCC) is het meest voorkomende 
soort huidkanker met een prevalentie van ongeveer 30% on-
der volwassenen. [1] De geschatte incidentie van BCC’s in 
Nederland en de Verenigde Staten is respectievelijk 122 en 
247 per 100.000 onder mannen en onder vrouwen is deze 
incidentie respectievelijk 119 en 150 per 100.000. Australië 
heeft de hoogste incidentie, onder mannen 2.074 en 1.579 
onder vrouwen per 100.000. [2,3] Dit hoge incidentiecijfer 
heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van patiën-
ten en is een grote last voor de medische zorg.
BCC’s zijn langzaam groeiende, lokaal invasieve tumoren 
die geassocieerd zijn met een hoge morbiditeit door destruc-
tie van huid en aangrenzende structuren. [4] Bijna 80% van 
BCC’s is gelokaliseerd op het hoofd en gelaat. [5,6] De lokale 
destructie is vaak groter in gevallen van recidief door inade-
quaat behandelde primaire tumoren. [7] Daarom vormen 
chirurgische methoden waarbij de radicaliteit peroperatief 
door middel van vriescoupes worden beoordeeld (o.a Mohs 
micrografische chirurgie (MMS), ‘en face’-vriescoupe, bread 
loaf-vriescoupes en cross-sectionele vriescoupes) de basis 
voor een adequate behandelmethode. [8] Na het volledig ver-
wijderen van de tumor is het recidiefpercentage de meest 
belangrijke klinische uitkomstmaat.

In het Medisch Centrum Leeuwarden gebruiken wij de ge-
modificeerde mohstechniek (WIFSA) bij de behandeling 
van BCC’s. De WIFSA omvat een protocollaire excisie, di-
recte weefselanalyse door middel van bread loaf-techniek die 
gevolgd wordt door reconstructie. Deze analysetechniek is 
snel (30 minuten) en derhalve patiëntvriendelijk. Na volle-
dige tumorexcisie kan men veilig overgaan op reconstruc-
tie. Een voorgaande studie waarbij de WIFSA-techniek werd 
gebruikt liet lage recidiefpercentages zien na een gemiddel-
de follow-up van 4,9 jaar. [9] Met dit onderzoek willen wij 
de validiteit van de WIFSA bepalen door de peroperatieve 
vriescoupes met de postoperatieve paraffinecoupes (PC) te 
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disCussie

Het doel van deze studie was om de validiteit van de WIFSA 
te bepalen door de peroperatieve vriescoupes met de posto-
peratieve paraffinecoupes te vergelijken en het recidiefper-
centage vast te stellen met een follow-up tot 10 jaar. Wij heb-
ben met deze studie een hoge algemene overeenkomst laten 
zien van de peroperatieve en postoperatieve vriescoupes en 
een laag recidiefpercentage na een gemiddelde follow-up 
van 5,6 jaar. 

Recidief is geassocieerd met niet-vrije snijranden, waarbij er 
een recidief wordt vermeldt tussen 21-30% in de medische 
literatuur. [10-13] Een vergelijkbare recidiefpercentage van 
30% wordt ook gezien in de BCC’s met niet-vrije sneevlak-
ken in onze studie. Derhalve is radicaliteit met behoud van 
gezond weefsel, met als doel een laag recidiefpercentage, het 
primaire doel van de behandeling bij huidkanker. Peropera-
tieve vriescoupmethodes geven inzicht in radicaliteit en zijn 
in overeenstemming met postoperatieve paraffinecoupes 
(85-92%). [14-16] Wij hebben een algemene overeenkomst 
van 98,8% gevonden waarbij de sensitiviteit 99,0% was en 
het specificiteit 98,7%. Wij wijten deze hoge validiteit aan 
de gestandaardiseerde methode, ervaring over de jaren en 
de gestandaardiseerde excisiemarges van 3 tot 5 mm. Deze 
hoge validiteit zorgt voor een veilige, directe reconstructie 
bij patiënten waarbij primair sluiten niet mogelijk is. Verder 
zou je met deze validiteit het postoperatieve paraffineonder-
zoek kunnen laten vervallen en daarmee zorgen voor een 
kostenreductie. 

Na radicaliteit is het recidiefpercentage de belangrijkste kli-
nische uitkomstmaat bij de behandeling van huidkanker. 
Recidiefpercentages van BCC’s die chirurgisch verwijderd 
zijn zonder peroperatieve vriescoupecontrole zijn hoger na 

paraffinecoupes vrije sneevlakken toonden de vriescoupes 
eveneens vrije sneevlakken (specificiteit 98,7% (95%-BI: 
97,6-100%)). Bij 307 van de 310 excisies met volgens paraf-
finecoupes ‘niet-vrije sneevlakken’ toonden de vriescoupes 
eveneens irradicaliteit aan (sensitiviteit 99,0% (95%-BI: 
97,2-100%)). De algemene overeenkomst van de vriescoupe 
met de postoperatieve paraffinecoupes was 98,8%. 
Bij 23 van de 1082 excisies (2,3%) waren de snijvlakken niet 
vrij aan het einde van de procedure door uitgebreidheid van 
de tumor of doordat patiënten de operatie niet meer konden 
uithouden. Van deze 23 BCC’s hadden 3 tumoren een fol-
low-up korter dan 6 maanden en zijn daarom geëxcludeerd 
voor de recidiefpercentageanalyse. Het recidiefpercentage 
tussen de 20 BCC’s met niet-vrije snijvlakken was 30% (6 
van de 20) na een gemiddelde follow-up van 4,8 maanden 
(57 ± 30,4 maanden (range 17-117 maanden)). In het bijzon-
der hadden 70% van de BCC’s met niet-vrije snijvlakken 
geen recidief. 

Bij 1059 van de 1082 BCC’s waren de snijranden vrij aan het 
einde van de procedure. Van deze 1059 hadden 67 tumoren 
een follow-up korter dan 6 maanden en zijn daarom geëxclu-
deerd voor de recidiefpercentageanalyse. De gemiddelde fol-
low-up was 5,6 jaar (67 ± 27,7 maanden (range 6-117 maan-
den)) voor alle 992 BCC’s met een tumorvrije snijrand. Het 
gehele recidiefpercentage in deze groep was 2,1% (21 van de 
992 BCC’s) met een gemiddelde tijd tot recidief van 2,9 jaar 
(35 ± 22,7 maanden (range 13-84 maanden)). Het recidiefper-
centage tussen de primaire tumoren was 1,6% (13 van de 828 
BCC’s) en 4,9% tussen de recidieftumoren (8 van de 164 
BCC’s). Het recidiefpercentage tussen de nodulaire subtypes 
was 1,7% (14 van de 812 BCC’s) en tussen de niet-nodulaire 
subtypes 4% (7 van de 175 BCC’s).

Tabel 1. Tumorkarakteristieken, gespecificeerd voor alleen een eerste ronde-excisie en meerdere ronde-excisie.

Karakteristieken Totaal
Alleen eerste ronde 
excisie 

Meerdere ronde 
excisie P-waarde 

N 1082 743 (68,7) 339 (31,3)

Man/vrouw 524/558 361/382 163/176 0,878 chi

Leeftijd in jaren, gemiddelde (SD) 68,8 (13,3) 68,1 (13,3) 70,3 (13,2) 0,008 MWU

Primaire tumor, n (%)
   Ja
   Nee

895 (82,7)
187 (17,3)

621 (69,4)
122 (65,2)

274 (30,6)
65 (34,8)

0,266 chi

Lokalisatie, n (%)
   Neus
   Perioculair
   Wang
   Voorhoofd
   Oor
   Temporaal
   Lip
   Kin
   Scalp

557 (51,5)
169 (15,6)
132 (12,2)
59 (5,5)
68 (6,3)
41 (3,8)
38 (3,5)
5 (0,5)
13 (1,2)

405 (72,7)
93 (55,0)
102 (77,3)
41 (69,5)
34 (50,0)
24 (58,5)
32 (84,2)
4 (80)
8 (61,5)

152 (27,3)
76 (45,0)
30 (22,7)
18 (30,5)
34 (50,0)
17 (41,5)
6 (15,8)
1 (20)
5 (38,5)

< 0,001 chi

Type, n (%) (missend n = 5)
   Nodulair
   Anders

880 (81,3)
197 (18,7)

639 (72,6)
101 (51,3)

241 (27,4)
96 (48,7)

< 0,001 chi
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een follow-up van 5 jaar (primaire BCC’s: 4-10%, recidief 
BCC’s: 12-17%). [17-20] Behandelmethodes die gebruik-
maken van peroperatieve snijvlakcontrole en zich daarmee 
richten op lage recidiefpercentages hebben daarom de voor-
keur. Het recidiefpercentages van de ‘en face’-methode zijn 
gerapporteerd tussen de 1,1-2,1% voor primaire BCC’s en 
1,8-4,8% voor recidief BCC’s bij een follow-up van 5 jaar. [21-
23] Bij de bread loaf-vriescoupemethode en cross-sectionele 
vriescoupemethode worden recidiefpercentages van respec-
tievelijk 1,6% en 2,1% gerapporteerd na een follow-up van 
5 jaar. [9,24] Het recidiefpercentage bij mohschirurgie voor 
primaire BCC’s zijn gerapporteerd tussen de 2,5-3,2% en 
voor de recidief BCC’s tussen de 2,4-6,7% na een follow-up 
van 5 jaar. [17,25] Op basis van deze bevindingen kunnen wij 
concluderen dat de WIFSA, met een recidiefpercentage van 
1,6% voor primaire BCC’s en 4,9% voor recidief BCC’s, een 
vergelijkbare effectiviteit heeft met behandelmethodes als 
‘en face’ en Mohs micrografische chirurgie. 

Alhoewel het doel van de behadeling van BCC’s het volledig 
verwijderen van de tumor is, wordt er bij 70% van de BCC’s 
met niet-vrije sneevlakken geen recidief gezien na een ge-
middelde follow-up van 4,8 jaar. Verder is 23,9% van onze 
patiëntenpopulatie overleden aan niet-BCC-gerelateerde 
aandoeningen na een gemiddelde follow-up van 3,7 jaar. 
Samenvattend stelt deze studie vast dat de peroperatieve 
beoordeling van de snijvlakken en radicaliteitsmarges met 
de WIFSA betrouwbaar is. Verder indiceert deze studie dat 
WIFSA een goede behandelmethode is voor zowel primaire 
als recidiverende BCC’s in het gelaat met een laag recidief-
percentage na een gemiddelde follow-up van 5,6 jaar.
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samenvatting

Achtergrond: Niet-melanocytaire huidcarcinomen, waaronder 

basaalcelcarcinomen (BCC’s), waarbij na excisie een reconstructie 

geïndiceerd is, worden in het Medisch Centrum Leeuwarden 

behandeld door middel van een modificatie van de mohstechniek 

(WIFSA: whole specimen intra-operative frozen section analysis). 

Deze techniek omvat een protocollaire excisie, directe weefsel-

analyse door middel van bread loaf-techniek die gevolgd wordt 

door reconstructie. Deze analysetechniek is snel (30 minuten) 

en derhalve patiëntvriendelijk. In deze studie is gekeken naar de 

betrouwbaarheid van WIFSA en naar het recidiefspercentage van 

BCC’s in het gelaat na een follow-up van gemiddeld 5·6 jaar.

Methode: Het betreft een retrospectieve data-analyse van alle 

patiënten met een BCC in het gelaat die tussen januari 2007 en 

december 2013 een excisie en analyse door middel van WIFSA 

ondergingen. De betrouwbaarheid (sensitiviteit en specificiteit) 

van WIFSA werd bepaald door een vergelijking tussen de uitsla-

gen van het peroperatief uitgevoerde vriescoupeonderzoek en het 

postoperatief uitgevoerde paraffinecoupeonderzoek. Door middel 

van statusonderzoek en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk 

Geautomatiseerd Archief (PALGA) werd nagegaan of en wanneer 

recidivering van tumoren was opgetreden. 

Ervaringen: Er werden bij 996 patiënten 895 primaire en 187 re-

cidief BCC’s geëxcideerd. Van de 1082 primaire excisies toonden 

de paraffinecoupes in 772 gevallen een radicale excisie en in 310 

gevallen een irradicale excisie. Bij 762 van de 772 excisies met 

volgens paraffinecoupes vrije sneevlakken toonden de vriescou-

pes eveneens vrije sneevlakken (specificiteit 98·7% (95%-BI: 

97·6-100%)). Bij 307 van de 310 excisies met volgens paraffine-

coupes ‘niet-vrije sneevlakken’ toonden de vriescoupes eveneens 

irradicaliteit aan (sensitiviteit 99·0% (95%-BI: 97,2-100%)). De 

gemiddelde follow-up was 67 maanden (uiterste: 6-117) met een 

recidiefspercentage van 2,1% (1,6% onder de primaire tumoren 

en 4,9% onder de recidieftumoren).

Conclusie: Deze studie stelt vast dat de peroperatieve beoordeling 

van de snijvlakken en radicaliteitsmarges met de WIFSA be-

trouwbaar is. Verder indiceert deze studie dat WIFSA een goede 

behandelmethode is voor zowel primaire als recidiverende BCC’s 

in het gelaat met een laag recidiefpercentage na een gemiddelde 

follow-up van 5,6 jaar. 


