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Definitie sarcoom
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Wat is een sarcoom?
 Een maligne tumor die zich ontwikkelt ter hoogte van de 

bindweefsels (weefsels die dienen als ondersteuning, omhulling, bescherming of 
aanvulling van de andere organen van het lichaam: bot, spier, vet, bloedvaten,….).

 Elk van deze elementen kan de oorsprong zijn van een sarcoom.
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Wat is een sarcoom?

 Incidentie : zeldzame kanker

Epitheliale tumoren (79%)

Hematologische maligniteiten (10%)

Maligne tumoren NOS (3%)

Maligne tumoren van het CZS (1%)

Andere specifieke tumoren 
(kiemceltumoren, maligne 
melanomen,…) (5%)

Sarcomen ~2% van alle
maligne tumoren

~1300 / jaar
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Wat is een sarcoom?

 Zeer heterogeen : > 300 verschillende entiteiten (cf codes ICD-O-3)

 Verschillen naargelang de leeftijd: relatief % van de meest voorkomende 
sarcomen naargelang de leeftijd

≥ 20 jaar

 <20 jaar

Stromal tumours
Smooth muscle tumours
Mixed epithelial mesenchymal tumours
Fibroblastic / Myofibroblastic tumours
Adipocytic tumours
Undifferentiated/Unclassified sarcoma
Vascular tumours
Other bone tumours
Cartilage tumours
Osteogenic tumours
Nerve Sheath tumours
Synovial neoplasm
Skeletal muscle tumours
Sarcoma of uncertain differentiation
Phyllodes
Other specified subtypes
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Wat is een sarcoom?

Lokalisaties : 
• Weke weefsels (60%)

– ledematen, romp, abdomen, hoofd en nek
(liposarcomen, rhabdomyosarcomen, weinig gedifferentieerde
sarcomen,…)

– Retroperitoneum (liposarcomen,…)

– Huid (dermatofibrosarcomen,…)

• Bot en kraakbeen (10%)
– Bot van ledematen (osteosarcomen, Ewing sarcomen,…) 

– Wervelkolom, bekken (chondrosarcomen,…)

• Organen (30%)
– Maag (GIST,…)

– Uterus (leiomyosarcomen,…)

– Andere organen
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Wat is een sarcoom?

 In deze weefsels is geen basale membraan aanwezig. 

 Hierdoor kan het gedrag van een sarcoom (de mogelijkheid om te 
metastaseren) niet bepaald worden op basis van het al dan niet 
doorbreken van de basale membraan (zoals bij epitheliale 
tumoren).

 Het gedrag van een sarcoom wordt dus bepaald op basis van 
andere factoren.
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Codeertips
 Voor de meeste (soliede) tumoren is de primaire lokalisatie de meest belangrijke 

factor voor het bepalen van de prognose en de behandeling.
 Voor andere tumoren, voornamelijk hematologische maligniteiten, maar ook voor 

een toenemend aantal soliede tumoren, wordt de diagnostische classificatie een 
belangrijkere factor voor het bepalen van de prognose en de behandeling.

 Dit laatste is ook het geval voor sarcomen.
 De diagnostische classificatie berust op verschillende parameters:

 Morfologie : 
o Ewing: kleine, ronde en blauwe cellen
o Fibrosarcoom: spoelvormige cellen

 Immunohistochemie : 
o Ewing : CD99
o Rhabdomyosarcoom : MyoD en Myogenine

 Genetisch : 
o Ewing : translocatie t(11;22) / fusiegen EWSR1-FLI1
o GIST : KIT of PDGRA-mutatie



24/10/2019

6

24/10/2019

Codeertips

 Diagnostische code zo specifiek mogelijk!!!!
 Het 2e advies van een expert primeert boven de 

initiële diagnose, zelfs indien minder specifiek/niet 
specifiek!

 Indien twijfel/diagnose komt niet overeen met een
ICD-O-3 code, vraag aan behandelende arts!

 Aarzel niet om bijkomende beschikbare informatie
(genetische testen,…) te registreren in het 
commentaarveld!
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Codeertips

 De meest voorkomende histologische types:
o ‘Bot’

‒ Kraakbeen         chondrosarcoom
‒ Bot         osteosarcoom

Ewing sarcoom / PNET  (Cellen van oorsprong?)
‒ Restanten van de chorda (clivus)        chordoom

(wordt beschouwd als een bottumor)

Typische bottumoren kunnen ook voorkomen in organen of 
weke weefsels (‘extraskeletaal osteosarcoom’, enz.): codeer de 
primaire lokalisatie en niet bot
Bv. primair osteosarcoom ter hoogte van de dij        C49.2 
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Codeertips
 De meest voorkomende histologische types:

o ‘Weke weefsels’
- Subcutane weefsels: vet        liposarcoom
- Spieren

Gestreepte spieren         rhabdomyosarcoom
Gladde spieren        leiomyosarcoom

- Gewrichten          synovialosarcoom of synoviaal sarcoom
- Zenuwen         Maligne perifere zenuwschedetumor (MPNST)
- Bindweefsel         fibrosarcoom
- Bloed- en lymfevaten         (lymf)angiosarcoom

Kaposi-sarcoom=een tumor van de bloedvaten in de   
huid; vaak multipel (meestal ter hoogte van de huid, 
slijmvliezen, soms ter hoogte van de organen)
aangezien systemische tumor: slechts 1 registratie 
noodzakelijk!

Ook typische ’weke weefsel’-
tumoren kunnen voorkomen 
in organen en bot 

codeer de primaire    
lokalisatie
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Codeertips
 De meest voorkomende histologische types:

o Organen: 
bijna elk type sarcoom kan voorkomen! 
want in bijna elk orgaan zijn alle soorten ‘weke weefsels’ aanwezig 
(vet, bindweefsel, gladde spieren, bloedvaten,…)
₋ Cellen van Cajal van de digestieve tractus (maag +++)

GIST (Gastro-Intestinale Stromale Tumor)
₋ Gladde spiercellen van de uterus

leiomyosarcoom van het endometrium
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Codeertips

 Ewing sarcoom & perifere primitieve neuro-ectodermale tumor (pPNET)
o Familie van agressieve sarcomen waarvan de cellulaire oorsprong niet gekend 

is.
o Blauwe rondcellen CD99 +
o Karakteristieke gemeenschappelijke genetische anomalie:

o Translocatie t(11;22)  fusiegen EWSR1-FLI1 (~90%)
o Translocatie t(21;22)  fusiegen EWSR1-ERG (~5%)
o Meer zelden: andere moleculaire anomalieën (Ewing-like)

o Kind, jongvolwassene
o Bot: de meest voorkomende lokalisatie (9364/3 vanaf 2020)

maar ook weke weefsels (eventueel CZS) (9364/3 vanaf 2020)
o Thoracale wand  Tumor van Askin (9365/3)
o !NIETS TE ZIEN met een embryonnaire tumor van het CZS (oude term: centrale PNET/ 

cPNET) :  9473/3
o Genherschikking EWSR1 kan ook voorkomen bij andere tumoren (bv. Kleine rondcellige

desmoplastische tumor: t(11;22)  fusiegen EWSR1-WT1)
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Codeertips

 Rhabdoïde tumoren
o Zeer zeldzame tumoren waarvan de cellulaire oorsprong niet gekend is
o Moeilijke diagnose (zeer ongedifferentieerd) :

o Mutatie van het gen SMARCB1 Fout in de expressie van het eiwit INI1 (BAF47) 

o Kleine kinderen (nooit bij volwassenen)
o Zeer slechte prognose
o Verschillende lokalisaties: 

 in CZS: 9508/3 (‘Atypische teratoïde/rhabdoïde tumor‘)
 buiten het CZS: 8963/3 (‘Maligne rhabdoïde tumor’/’Rhabdoïd

sarcoom’)
• renaal of 
• extra-renaal (weke weefsel,…)

o Te differentiëren van ‘grootcellige carcinomen met een rhabdoïd fenotype’ 8014/3
 Komt bijna alleen voor bij volwassenen
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Codeertips
 Nieuwe morfologiecodes ICD-O-3.2 (ICDO3 second revision)

* een code voor de benigne tumor was reeds beschikbaar

 Verandering morfologiecode ICD-O-3.2 (ICDO3 second revision)

 Verandering gedrag in ICD-O-3.2 (ICDO3 second revision)

Code Term
8714/3 Perivasculaire epitheloïde tumor, maligne (maligne PEComa)
8842/3* Ossificerende fibromyxoïde tumor, maligne
8983/3* Adenomyo-epithelioom met carcinoom
9045/3 Bifenotypisch sinonasaal sarcoom
9137/3 Intimaal sarcoom
9222/1 Atypische cartilagineuze tumor
9302/3* ‘Ghost cell’ odontogeen carcinoom
9341/3 ‘Clear cell’-odontogeen carcinoom

Term Oude code Nieuwe code
Ewing-sarcoom/ 9260/3 9364/3

Term Oude code Nieuwe code
Dermatofibrosarcoma (protuberans) 8832/3 8832/1
Gepigmenteerd dermatofibrosarcoom (Bednar-tumor) 8833/3 8833/1
Epitheloïd hemangio-endothelioom, NNO 9133/1 9133/3
Chondrosarcoom, graad 1 9220/3 9222/1

Nieuwe update ICD-O-3 (ICD-O-3.2)

in gebruik vanaf januari 2020
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 Gradering (≠differen a egraad)

o Voor de meeste sarcomen wordt een graderingssysteem gebruikt door 
de patholoog om de mogelijkheid te bepalen tot recidiveren en/of 
metastaseren. 

(graad 1: laag; graad 2: intermediair; graad 3: hoog)
o Meest relevant voor:

- liposarcoom, fibrosarcoom, leiomyosarcoom, chondrosarcoom
- GIST 

o Altijd beschouwd als graad 3:
- rhabdomyosarcoom, osteosarcoom, angiosarcoom
- PNET, Ewing sarcoom

Volgens de laatste editie van de WHO Blue Book worden graad 1 (goed 
gedifferentieerde) liposarcomen en graad 1 chondrosarcomen beschouwd als niet 
maligne en worden dus geregistreerd met /1 (8850/1 en 9222/1 respectievelijk). 

Graad 2 en graad 3 lipo-en chondrosarcomen worden geregistreerd met gedrag /3.
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 GIST (gastro-intestinale stromale tumor)

o De mogelijkheid tot recidiveren en/of metastaseren van een GIST is 
afhankelijk van

- de tumorgrootte
- aantal mitosen 

o Steeds te registreren met gedrag 3!
o We bevelen wel aan om de tumorgrootte (in mm) en het aantal 

mitosen (per 50hpf, zie TNM 8ste editie p.128) te registreren in het 
commentaarveld, indien gekend.

o GIST is een tumor van de cellen van Cajal (pacemakercellen voor de 

samentrekking van de maag en de darmen). Deze cellen komen enkel ter hoogte 
van deze organen voor!

de primaire lokalisatie is bijna altijd in de maag of de darmen, 
ook al lijkt dit soms niet het geval te zijn.

24/10/2019

TNM-classificatie sarcomen
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TNM-classificatie 8ste editie
 Tumoren van het bot: p.120–123 (pediatrische tumoren: p.248-249!)  
 Tumoren van de weke delen: p.124–126 (pediatrische tumoren: p.248-249!)

Specifieke  T-categorie voor:
o Extremiteiten en oppervlakkige romp
o Retroperitoneum
o Hoofd en nek
o Thoracale en abdominale organen

 Gastro-intestinale stromale tumoren (GIST): p.127-130
 Uteriene sarcomen: p.175-178

o leiomyosarcoom, endometriaal sarcoom
o adenosarcoom

De TNM-classificatie geldt niet voor elk type 
sarcoom

kijk goed de ‘rules for classification’ en de lijst 
‘histological types of tumour’ in elk hoofdstuk na!!!!

24/10/2019

TNM-classificatie 8ste editie

 T-categorie gebaseerd op lokalisatie, dimensies en anatomische 
uitgebreidheid

 N-categorie: N0-N1
o Regionale lymfeknopen: passend bij de primaire tumorlokalisatie
o Betrokkenheid van de lymfeklieren is zeldzaam

Indien er geen klinisch of pathologisch onderzoek 
beschikbaar is: beschouw dit als een N0 ipv (p)Nx
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Casuïstiek

Casus 1: man, 55 jaar
- 16/04/2019: consultatie voor pijn na sporten ter hoogte van de knie.

Op radiografie wordt een zwelling waargenomen ter hoogte van het 
distale deel van de femur.

- 02/05/2019: MRI en biopsie            
APO: juxtacorticaal chondrosarcoom graad 3

1. wat is de correcte topografie en histologie?
2. Kan er een TNM-classificatie van deze tumor opgesteld worden?
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Casus 1: man, 55 jaar
- 16/04/2019: consultatie voor pijn na sporten ter hoogte van de knie.

Op radiografie wordt een zwelling waargenomen ter hoogte van het 
distale deel van de femur.

- 18/04/2019: MRI en biopsie            APO: juxtacorticaal chondrosarcoom graad 3

1. wat is de correcte topografie en histologie?
2. Kan er een TNM-classificatie van deze tumor opgesteld worden?

Antwoord:
1. Topografie: C40.2

Histologie: 9221/3

2. TNM: neen
p. 120 ‘The classification applies to all primary malignant 

bone tumours except malignant lymphoma, multiple myeloma, 
surface/juxtacortical osteosarcoma, and juxtacortical
chondrosarcoma’

Casuïstiek

24/10/2019

Casuïstiek

Casus 2: vrouw, 64 jaar
- 08/02/2019: patiënt komt op consultatie voor aanhoudende buikpijn en 

misselijkheid. Op klinisch onderzoek worden er geen afwijkingen vastgesteld. 
Patiënt wordt doorverwezen naar medische beeldvorming.

- 29/02/2019: Op MRI is er een kleine tumor te zien ter hoogte van de 
appendix. Er wordt een electieve appendectomie gepland.

APO: GIST, 2mm, geen atypie, 1 mitose / 50 HPF’s, in toto verwijderd.

1. wat is de correcte topografie en histologie?
2. Kan er een TNM-classificatie van deze tumor opgesteld worden?
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Casus 2: vrouw, 64 jaar
- 08/02/2019: patiënt komt op consultatie voor aanhoudende buikpijn en misselijkheid. Op klinisch 

onderzoek worden er geen afwijkingen vastgesteld. Patiënt wordt doorverwezen naar medische 
beeldvorming.

- 12/02/2019: Op MRI is er een kleine tumor te zien ter hoogte van de 
appendix. Er wordt een biopsie uitgevoerd.

APO: GIST, 2mm, geen atypie, 1 mitose / 50 HPF’s, in toto verwijderd.

1. wat is de correcte topografie en histologie?
2. Kan er een TNM-classificatie van deze tumor opgesteld worden?

Antwoord:
1. Topografie: C18.1

Histologie: 8936/3

2. TNM: ja
p. 127: pT1
! Graag ook vermelden in commentaarveld ‘2mm; 1mitose/50 HPF’s’!

Casuïstiek
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Take home messages

Codeer de morfologie zo specifiek mogelijk!

Vaak moeilijke diagnose  het 2e advies primeert boven de initiële 
diagnose, zelfs indien minder specifiek/niet specifiek!

Bepaalde bot- of ‘weke delen’-tumoren kunnen ook op een andere 
lokalisatie voorkomen.

De TNM-classificatie geldt niet voor elk type sarcoom: kijk goed de 
‘rules for classification’ en de lijst ‘histological types of tumour’ in elk 
hoofdstuk na!!!!
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Vragen ?

training@kankerregister.org


