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Responsevaluatie Tumoren

• RECIST

• Lymfomen, in het kort
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RECIST
Response Evaluation Criteria In Solid Tumours
Waar staat de afkorting voor?
Wie hebben er al mee gewerkt?
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RECIST onderwerpen:
• Methode en Techniek
• Uitgangssituatie
• Responsevaluatie en responscriteria
• Overall respons
• Implementatie en knelpunten
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Methode en Techniek (1)

• CT‐scan met contrast of MRI
• PET – positron emission tomography
o PET‐CT: CT zonder contrast/ met diagnostische CT‐scan
o FDG (18F-fluordeoxyglucose) opname door tumor
• Thoraxfoto: Indien tumorlaesie duidelijk begrensd
• Lichamelijk onderzoek
• Echo (ultrasound), endo‐ of laparoscopie
o Vaststellen aanwezigheid
o Scopie: voor biopsie (pathologie)
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Methode en Techniek (2)
• Studieprotocol:
o Respons evaluatie criteria,
bijvoorbeeld RECIST
o Methode(n)
• Type scan
• Welke organen
• Andere onderzoeken: lichamelijk onderzoek, lab
o Tijdsinterval herhaling
o Evt.: scanner instellingen, contrast, ligging patiënt
• Vervolgen met dezelfde methode
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Uitgangssituatie
tumoromvang
• Tumoromvang (tumour burden) vaststellen:
tumor en metastase, elke
• Radioloog: verslag (omschrijving van de laesie en de locatie),
meting en evaluatie
• Zo kort mogelijk voor start behandeling
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Uitgangssituatie
meetbaarheid (a)
• Meetbare tumorlaesies (measurable lesion)

Diameter is nauwkeurig te meten
Minimale afmeting:
o ≥ 20 mm voor thoraxfoto
o ≥ 10 mm voor CT‐scan of MRI
(max. 5 mm coupes)
o Lichamelijk onderzoek: ook minimaal 10 mm
• Niet meetbare tumorlaesies (non‐measurable)

o Alle overige laesies
o Totaal onmeetbaar
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Uitgangssituatie
meetbaarheid (b)
Totaal onmeetbaar
o.a.:
• Ascites
• Pleura‐ of pericardvocht
• Botlaesies (bepaalde)
• Laesies in bestraald gebied
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Uitgangssituatie
selectie van laesies (a)
Uitgangssituatie RECIST volledig vastleggen:
• Tumor/ metastase,
meetbaar en/of niet meetbaar:
o Target lesion: Laesie(s) gevolgd d.m.v. meting
o Non‐target lesion: locatie documenteren,
Laesie(s) volgen op aan‐/afwezigheid

• Meting/ beoordeling door arts en/ of radioloog
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Uitgangssituatie
selectie van laesies (b)
Target lesion(s) selecteren, indien meerdere:
• Meetbaar, dus diameter > 10 mm
(lymfeklier metastasen >15mm, zie volgende dia’s)

• Reproducible lesions: geschikt zijn om te vervolgen
o Indien mogelijk, dan de 1e evaluatie afwachten

• Grootste
• Representatief voor alle aangedane organen
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Uitgangssituatie
selectie van target lesions (a)
• Target lesion(s):
o Maximaal 5 laesies
o Maximaal 2 laesies per orgaan
indien één orgaan max. 2,
bij twee organen max. 4 target lesions
• Meting target lesions:
o Non‐nodal lesions: de langste diameter
(longest diameter, > 10 mm)

o Nodal‐lesions, lymfekliermetastasen:
de korte diameter

• Berekening van de baseline som van diameters
⇨ Deze totale som is basis voor responsevaluatie
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Uitgangssituatie
selectie van target lesions (b)
• Target lesions, nodal lesions,
de lymfeklier:
meting van de korte diameter (short axis):
o Target lesion: korte diameter > 15mm
o Non‐target lesion indien > 10 ‐ < 15 mm
o Normaal indien < 10mm (dus niet vermelden)
• Berekening som van diameters:
korte diameter(s) optellen bij de som van diameters van non‐
nodal lesions
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Uitgangssituatie
selectie van target lesions (c)

Langste (longest diameter) en
korte diameter (short axis):
Meting lymfeklier:
de korte diameter wordt gemeten
loodrecht op de langste diameter
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Uitgangssituatie
non‐target lesions
Non‐target lesions,
locatie van alle ‘overige’ laesies documenteren voor
evaluatie op aan‐ of afwezigheid (geen meting nodig):
• Alle niet‐ meetbare laesies,
incl. ‘licht’ vergrote lymfeklier, ‘te kleine’ laesie, onmeetbare
tumorlocatie
bijvoorbeeld: multiple liver lesions
• Meetbare laesies die niet als target lesion worden gekozen
ook hierbij vermelden
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Uitgangssituatie samenvatting
Tumor en/of
meta’s
Meetbaar

Overig/ Niet-meetbaar

>10mm lang,
lymfeklier >15mm korte as

‘te klein’: <10mm lang,
LN >10mm-<15;
of onmeetbaar

Meetbaar, niet
geselecteerd als
target lesion
Target lesions:
- max.5 en 2 per ‘orgaan’
- meting diameter
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Non-target:
- allen noteren/beschrijven
- volgen: toename/ afname/
stabiel/ verdwenen
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Voorbeelden

meetbare
Laesies
max. 5
target lesions
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Responsevaluatie
Punten:
• Vervolg onderzoek
• Respons criteria

o Target lesions
o Non‐target lesions

• Progressie
• Overall response
• Responsbevestiging en frequentie van evaluatie
Best overall response
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Responsevaluatie
Evaluatie vervolgonderzoek, 1e, 2e, etc., tot progressieve ziekte:
• Herhaling van scan en onderzoeken volgens studieprotocol
• Vergelijking met uitgangssituatie en/of vervolgonderzoek(en)
• Beoordeling, radioloog en oncoloog:
o Meting van alle target lesions:
som van diameters (ook afmeting <10 mm noteren)

o Beoordeling alle non‐target lesions
verdwenen/ nog aanwezig/ groter

o Nieuwe laesie?
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Responscriteria
Target lesions (a)
• Complete Respons (CR): alle target lesion(s) zijn verdwenen
• Partiële Respons (PR): ≥ 30% afname ten opzichte van de
baseline som van diameters
• Stabiele ziekte (SD):
voldoet noch aan criteria voor PR noch PD
• Progressieve Ziekte (PD): ≥ 20% toename van de som van
diameters ten op zichte van de nadir*
EN tenminste 5 mm toename van de som
*nadir: kleinste waarde ofwel de kleinste som, vanaf start
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Responscriteria
Target lesions, nodal lesions (b)
Lymfeklieren:
• Respons:
o Normaal: korte diameter < 10 mm
• Complete respons target lesions:
o Lymfeklieren blijven vermelden,
ook indien genormaliseerd
o De som van diameters kan dus > 0 mm zijn,
indien lymfeklieren ook target lesions zijn
NB: Afhankelijk van het onderzoeksprotocol kunnen
lymfeklieren wel apart op het CRF genoteerd worden.
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Responscriteria
Meting (1)

Baseline
10 cm

Respons
7 cm

Baseline: 10cm
Na chemo: 7 cm
Afname (-3cm): 30% = PR
PR: tenminste 30% afname van de som
ten opzichte van de baseline som van diameters
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Responscriteria
Meting (2)

Baseline
12 cm

Respons
10 cm

Baseline: 12 cm
Respons tijdens chemo:
10 cm
Afname (-2cm): 16% = SD
Evaluatie na chemo: 15 cm
Toename (+5cm): 50% = PD

SD: geen PR en geen PD
PD: tenminste 20% t.o.v. nadir
(of baseline indien 1e evaluatie)
EN tenminste 5 mm
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Responscriteria (c)
Non‐target lesions
• Complete Respons (CR): alle non‐target lesions zijn
verdwenen, normalisatie tumormarker, lymfeklieren hebben
een niet pathologische afmeting (< 10mm korte diameter)
• Geen CR en geen PD (incomplete respons):
blijvende aanwezigheid van een of meer non‐target lesions
• Progressieve Ziekte (PD): duidelijke progressie van bestaande
non‐target lesions
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Responscriteria (d)
New Lesions
• ‘unequivocal’ ondubbelzinnig
uitgesloten dat het om een afwijking als gevolg van een andere
scanmethode of andere oorzaak gaat
• Bij twijfel: behandeling continueren en follow‐up scan inplannen
• Ongeacht afmeting (lymfeklier ≥10mm) of meetbaarheid
CRF data veld ‘new lesions’
• Laesie in anatomische regio die niet gescand was bij baseline wordt
beschouwd als een nieuwe laesie
• Terugkerende laesie is ‘geen nieuwe’ laesie
overall response hangt af voorgaande respons en andere criteria,
bijvoorbeeld Lymfeklier ≥10mm, minimale toename som
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Overall Response
Overzicht RECIST 1.1 Respons classificatie
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Target lesions

Non-target
lesions

Nieuwe laesies

Overall respons

CR

CR

GEEN

CR

CR

GEEN CR/PD

GEEN

PR

CR

Niet geëvalueerd

GEEN

PR

PR

GEEN
GEEN PD of niet
allen geëvalueerd

PR

SD

GEEN
GEEN PD of niet
allen geëvalueerd

SD

niet allen
geëvalueerd

GEEN PD

GEEN

Niet Evalueerbaar

PD

ELKE

ELKE/GEEN

PD

ELKE

PD

ELKE/GEEN

PD

ELKE

ELKE

JA

PD
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Responsbevestiging en
frequentie van evaluatie
• Responsbevestiging bij PR en CR:
Afhankelijk van het doel van het onderzoek of
responsbevestiging nodig is
(bijvoorbeeld: effectiviteit therapie).
Criteria moeten in onderzoeksprotocol staan
• In het onderzoeksprotocol wordt de frequentie de evaluaties
bepaald en wat er gëevalueerd moet worden

NB: Bij progressieve ziekte eindigt responsevaluatie volgens RECIST
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Best Overall Response
De beste respons die is geregistreerd vanaf de start
van de studiebehandeling t/m het eind van deze
behandeling, rekening houdend met eventuele vereisten
voor bevestiging van respons.
• Het onderzoeksprotocol kan hiervan afwijken: bijvoorbeeld of
het resultaat van onderzoeken gedaan na de behandeling nog
meegerekend worden bij de best overall respons
• Best overall respons is gebaseerd op de totale tumoromvang

28

28

14

Implementatie RECIST
Gevolgen voor radiologie
• Meer scans nodig per patiënt en een grotere herhalingsfrequentie
(bevestiging van CR en PR in bepaalde studies noodzakelijk)
• Radioloog vergelijkt standaard met voorgaand onderzoek
Let op bij respons (baseline) en progressie (beste respons tot dat
moment)
• Meetmethode kan afwijken van praktijk (langste diameter)
• Herhaling van de meting bij voorkeur door dezelfde persoon
• Documentatie: radiologieverslag of status
• Radioloog en oncoloog
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RECIST publicaties
Publicaties, o.a.:
• New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST
guideline (version 1.1)
E.A. Eisenhauer, P.Therasse, J. Bogaerts, et.al.
European Journal of Cancer 45 (2009) 228‐247
• New Guidelines to Evaluate the Response to Treatment in Solid
Tumors
P. Therasse, S.G. Arbuck, A. Eisenhauer, et.al.
Journal of the National Cancer Institute, Vol.92, No.3, February 2,
2000
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VRAGEN

Vragen over Recist
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Responsevaluatie Tumoren
• RECIST

• Lymfomen, in het kort

32

32

16

Maligne lymfomen

• Ann Arbor: stadiering
• Lugano Classificatie: responsevaluatie
• FDG‐PET:
o FDG‐avide lymfomen (PET‐sensitief),
o.a. Hodgkin lymfoom en DLBCL
o Vals positieve/negatieve uitslagen
• Diagnostische CT‐scan: studie en niet FDG‐avide
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Maligne lymfomen
stadiering (1)

Alle betrokken lymfoom locaties worden gedocumenteerd
en gëevalueerd
• FDG‐PET: visuele beoordeling
‘ PET positief/ negatief’
Deauville score PET scan (5‐punten schaal)
• CT‐scan: meting
Normaal/ vergroot
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Maligne lymfomen
stadiering (2)
• Lever en milt, beoordeling
• Beenmerg:
baseline afhankelijk van type lymfoom en stadium
follow‐up zo nodig

• Lichamelijk onderzoek, evaluatie B‐symptomen en labwaarden
(o.a. LDH)
• Extra onderzoek afhankelijk van type lymfoom en op indicatie,
bijvoorbeeld CZS

35

35

Maligne lymfomen
meting (1)
Diameters, 2‐dimensional, CT‐scan:
langste diameter en daarop loodrecht de korte diameter
(two largest perpendicular diameters)

• Vermenigvuldiging diameters
• Som product diameters (SPD)
Uitgangspunt voor responsevaluatie

Target lesion(s):
• Maximaal meetbare 6 lymfeklieren,
• Grootste dominante lymfoom locaties
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Maligne lymfomen
meting (2)
Diameters:

Meetbare lymfeklier: langste diameter >1,5cm

Extranodaal, meetbare laesie: > 1 cm langste diameter
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Maligne lymfomen
responsevaluatie
(samenvatting, volledige criteria, zie: publicatie)

Afhankelijk van techniek PET‐CT/ CT‐based response:
• CR:
o PET: compleet metabole respons
o CT: lymfeklieren <1,5cm langste diameter target laesies;
non‐target laesies/overige locaties: normalisatie

• PR:
o PET: partiële metabole respons
o CT: >50% afname baseline SPD; overige: normalisatie/ afname

• SD/ geen respons:
o PET: geen metabole respons
o CT: <50% afname SPD; non‐target/ overige locaties: geen pd

• PD:
o PET: progressieve metabole ziekte, nieuwe laesies
o CT: nieuwe laesie >1,5cm, toename 50% PPD een enkele klier
(definitie, zie artikel); non‐target/ overige: progressie
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Beoordeling PET/CT (algemeen)

Baseline

Follow-up
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Maligne lymfomen
responsevaluatie
Evaluatie FDG‐PET, Metabole respons
5‐punts‐schaal, uptake PET scan:
1. geen opname t.o.v. de achtergrond
2. opname, maar minder dan het mediastinum
3. opname, meer dan mediastinum, minder dan lever
4. opname, iets meer dan de lever
5. opname, evident meer dan de lever en/of nieuwe laesies
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VRAGEN?
Tot Slot:
Overleg bij onduidelijkheden en
vragen m.b.t. responscriteria of
het onderzoeksprotocol altijd
met de onderzoeker, het
studieteam of review
committee.
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• Dank voor jullie aandacht!
• Succes
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Websites:

www.Radiologyassistant.nl
https://radiologyassistant.nl/more/recist‐
1‐1/recist‐1‐1‐1
https://recist.eortc.org/
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