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Introductie

Ongeveer 75% van de schildkliernodi met Bethesda III/IV cytologie is benigne. De EfFECTS studie onderzocht 
de impact van een FDG-PET/CT-gestuurde preoperatieve work-up op het uitsluiten van maligniteit, voorkomen 
van onnodige diagnostische chirurgie voor benigne nodi, en het verbeteren van patiëntuitkomsten.

Methode

Deze geblindeerde, gerandomiseerd-gecontroleerde trial in 15 ziekenhuizen includeerde 132 patiënten met een 
Bethesda III/IV schildkliernodus en geplande diagnostische operatie. Zij kregen een FDG-PET/CT en werden 
2:1 gerandomiseerd in de FDG-PET/CT-gestuurde groep of chirurgische groep. De FDG-PET/CT-gestuurde 
groep werd bij een FDG-positieve nodus een diagnostische operatie geadviseerd; bij een FDG-negatieve nodus 
werd een conservatief beleid geadviseerd met controle echo na een jaar. De nodus werd benigne verondersteld 
wanneer deze onveranderd was op deze echo. De chirurgische groep werd geadviseerd de geplande operatie te 
ondergaan, conform de huidige richtlijnen. De primaire uitkomst van de studie was de accurate reductie in 
ondoelmatig beleid, d.w.z., diagnostische chirurgie voor benigne nodi of een conservatief beleid voor (pre-
)maligne afwijkingen.

Resultaten

Beleid was ondoelmatig in 42% (38/91 [95% CI, 32%-53%]) van de patiënten in de FDG-PET/CT-gestuurde 
groep, vergeleken met 83% (34/41 [68%-93%]) in de chirurgische groep (p<0.001). FDG-PET/CT-gestuurd 
beleid voorkwam 40% (25/63 [28%-53%]) chirurgie voor benigne nodi: 48% (23/48 [33%-63%]) in niet-
Hu?rthle cel en 13% (2/15 [2%-40%]) in Hu?rthle cel nodi (p=0.02). Er werden geen (pre-)maligne laesies 
geobserveerd in conservatief behandelde nodi. Sensitiviteit, specificiteit, negatief en positief voorspellende 
waarde, en percentage negatieve scans (95% CI) waren respectievelijk 94.1% (80.3%-99.3%), 39.8% (30.0%-
50.2%), 95.1% (83.5%-99.4%), 35.2% (25.4%-45.9%) en 31.1% (23.3%-39.7%).



Conclusie

Een FDG-PET/CT-gestuurde preoperatieve work-up kan de behandeling van Bethesda III/IV schildkliernodi 
drastisch veranderen, door accuraat en oncologisch veilig 40% van de ondoelmatige diagnostische operaties 
voor benigne nodi te voorkomen.
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