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Patiënten in de controlearm worden onafhankelijk van 
het resultaat van de FDG-PET/CT behandeld volgens de 
huidige richtlijnen, dat wil zeggen: diagnostische hemi-
thyreoïdectomie met een vervolgbehandeling die afhan-
kelijk is van de uitslag van het histologische onderzoek. 
Voor patiënten in de experimentele arm bepalen we het 
beleid op basis van de uitslag van de FDG-PET/CT. Pati-
enten met een PET-avide schildkliernodus ondergaan 
een diagnostische hemithyreoïdectomie en vervolgbe-
handeling conform de richtlijnen; bij een PET-negatieve 
afwijking wordt een afwachtend beleid afgesproken en 
wordt na 12 maanden een controle-echo – en FNAC op 
indicatie – verricht. De studiegerelateerde follow-upduur 
is voor iedere patiënt 1 jaar.
Primaire uitkomstmaat is het percentage ondoelmatige 
medische behandelingen, zowel chirurgische behande-
ling bij benigne nodi als een afwachtend beleid bij malig-
niteiten. Secundaire uitkomstmaten zijn onder andere 
perioperatieve complicaties, gevolgen van toevalsbevin-
dingen bij FDG-PET/CT, mate en kosten van zorgcon-
sumptie, ervaren gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven, en genetische, cytologische en immunohistoche-
mische kenmerken van de nodus. (Clinicaltrials.gov: 
NCT02208544; KWF registratienr.: KUN 2014-6514)
Momenteel is de studie open voor inclusie in 9 medische 
centra, met een verwachte inclusieperiode tot oktober 
2017. Er is ruimte voor extra deelnemende centra.

AAnmelden
Voor meer informatie, aanmelding als deelnemend  
centrum of verwijzing van een patiënt voor inclusie  
verwijzen we u naar www.effects-studie.nl of kunt  
u contact opnemen met de auteur via  
lisanne.dekoster@radboudumc.nl.
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Achtergrond en het wAArom vAn de studie
Een palpabele schildkliernodus komt voor bij 3-8% van de 
bevolking, maar bevat zelden een maligniteit. Cytolo-
gisch onderzoek van een dunnenaaldaspiraat (‘fine 
needle aspiration cytology’, FNAC) geeft voor circa 25% 
van de nodi geen uitsluitsel over de diagnose (Bethesda-
klasse III of IV). De huidige standaardbehandeling is een 
diagnostische hemithyreoïdectomie, waarbij bij slechts 
circa 25% van de patiënten een maligniteit wordt gevon-
den. Bij de overige 75% wordt dus oncologisch gezien 
onnodige chirurgie verricht.
Recent onderzoek laat zien dat FDG-PET/CT het percen-
tage chirurgische verrichtingen voor patiënten met een 
benigne nodus reduceert van circa 73 naar circa 40.1 
Deze diagnostische aanpak is oncologisch veilig. Boven-
dien wordt op basis van een kosten-effectiviteitsmodel 
een afname verwacht van de directe kosten per patiënt, 
met behoud van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit 
van leven.2 Recente nationale en internationale richtlij-
nen erkennen de rol van FDG-PET/CT voor deze patiën-
ten echter nog niet.

vrAAgstelling
Wat is de toepasbaarheid en kosteneffectiviteit van een 
diagnostisch beleid waarvan FDG-PET/CT deel uitmaakt 
bij patiënten met een schildkliernodus waarvoor FNAC 
geen uitsluitsel geeft?

opzet vAn het onderzoek
De EfFECTS-studie (EfFECTS staat voor ‘Efficacy of 
FDG-PET in evaluation of cytological indeterminate thy-
roid nodules prior to surgery: a multicentre cost-effecti-
veness study’) is een gerandomiseerde gecontroleerde 
multicentrische studie. Volwassenen met een schildklier-
nodus met Bethesda-klasse III of IV, die is bevestigd door 
centrale revisie, en een indicatie voor diagnostische chi-
rurgie kunnen hieraan deelnemen, mits zij eventueel ook 
van die chirurgie willen afzien. Na een randomisatie van 
2:1 ondergaan alle 132 geïncludeerde patiënten een FDG-
PET/CT-scan van het hoofd-halsgebied.
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