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Diagnose

1.1

Evaluatie borst

1.1.1 Anamnese en klinisch onderzoek
Anamnese





Anamnese van huidig probleem : tijdsverloop – manier van vaststellen
Medische voorgeschiedenis + medicatiegebruik + usus + allergie
Navragen cyclus – menopauzale status – gebruik van hormonale substitutie/OAC
Familiale anamnese : voorkomen van tumoren met specifieke aandacht voor borst en
ovarium; leeftijd bij diagnose; uni-bilateraal borstcarcinoma

Klinisch onderzoek
Het klinisch onderzoek dient, als basisonderzoek, niet alleen uitgevoerd bij specifieke
klachten, of in de opvolging van vroegere pathologie, maar ook routinematig bij vrouwen,
ouder dan 40 jaar, die consulteren om andere redenen.
Hoe?







In liggende houding met de handen boven het hoofd
Inspectie : tepelretractie, putje huid, peau d’orange,…
Palpatie van beide borsten en axillaire – cervicale – infra/supraclaviculaire klierstreken
Hart-en longauscultatie
Abdominaal onderzoek
Percussie wervelzuil

Enkele bedenkingen:




Minder dan 30% van de tumoren is klinisch waarneembaar, zelfs in ervaren handen.
Dysplastisch klierweefsel maken de borsten nog minder voor palpatie toegankelijk.
Elke afwijkende bevinding moet verder onderzocht worden.

1.1.2 Beeldvorming : mammografie – echografie – NMR scan
Mammografie
Screeningsmammografie: mammografie in 2 incidenties bij een asymptomatische patiënte.






Via oproepingsbrief overheid : alle dames tussen 50- 70 jaar
Via huisarts – gynaecoloog – andere specialist
jaarlijks onderzoek
Gratis onderzoek
Te vermelden op aanvraag : ‘screening’

Diagnostische mammografie :




Aanvullende opnames bij afwijkende screeningsmammografie oa beoordeling aantal en
type van microverkalkingen, differentiatie tussen reëel letsel en samengesteld beeld,
volledige visualisatie van een op de rand gelegen letsel, betere beoordeling van
begrenzing en densiteit van een letsels.
Onderzoek bij symptomatische patiënten vanaf 30 jaar
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Onderzoek bij hoog risico patiënten vanaf 40 jaar (oa BRCA1-2 mutatie) (of 5 jaar regels
indien familielid gekend voor de leeftijd van 35 jaar).
Bij vrouwen tussen 40-50 jaar gaan meer stemmen op voor het uitvoeren van een eerste
preventief mammografisch onderzoek op de leeftijd van 40 jaar, met een jaarlijkse
controle enkel voor de risico groepen. Indien er geen argumenten voor een verhoogd
risico aanwezig zijn, kan een jaarlijkse of 18—maandelijkse mammografische screening
worden uitgevoerd tot 49 jaar.

Echografie








Is een aanvullend onderzoek, géén screeningsonderzoek
Evaluatie van palpabele letsels
Aanvullend onderzoek bij een afwijkende mammografie vb differentiatie vastweefsel
letsel en cystisch letsel
Aanvullend onderzoek bij een dense borst en buiten de set van de screening
Aanvullend onderzoek van een afwijkend klinisch onderzoek en normale mammografie
Symptomatische afwijking bij vrouwen < 30 jaar, ingeval van vergrotingsplastie dmv
prothese en bij zwangere vrouwen
Evaluatie van de axilla

NMR mammae
Deze onderzoekstechniek heeft een hoge sensitiviteit maar een lage specificiteit. Omwille
van de lage specificiteit wordt deze techniek gelimiteerd tot welbepaalde indicaties.











DD recidief/fibrose na een borstsparende behandeling
Evaluatie van letsels na borstvergroting dmv prothesen
Evaluatie van uitgebreidheid, multifocaliteit en bilateraliteit (vnl ingeval van DCIS en
invasief lobulair adenocarcinoom)
Discordantie tussen kliniek- mammografie – echografie
Discordantie op mammo/echo ; mammo niet conclusief
Evaluatie bij jonge hoog risico patiënten (BRCA 1-2) met dens borstklierweefsel
Positieve klieren zonder primaire tumor
Morbus Paget zonder onderliggende pathologie mammografisch of echografisch
Opvolging neo-adjuvante therapie
Evaluatie doorgroei naar de pectoralis

Alle andere indicaties steeds in overleg met de radioloog
BRCA 1-2 draagsters
< 40 jaar : echo en NMR borst 6-maandelijks
> 40 jaar : 6 maandelijks afwisselend mammografie/echo en NMR/echo
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1.1.3 Biopsie
Punctiecytologie (fijne naald aspiratie cytologie, FNAC)




blind of onder echografische geleiding
Cystisch letsel
Echografisch verdachte axillaire klieren

Core biopsie (punctiebiopsie)





Onder echografische of mammografische geleiding
14,16,18 Gauge
Indicaties : soliede letsels, distorsies, microcalcificaties die echografisch goed
aantoonbaar zijn (steeds in overleg met de radioloog)
Vastweefsel letsels (core biopsie geniet de voorkeur boven FNAC)

Vacuüm geassisteerde core biopsie (VACB)





Onder mammografische stereotactische begeleiding
10-11 Gauge
Indicaties : microcalcificaties (betere accuraatheid dan core biopsie), zeldzaam
parenchymdistorsies
Zeldzaam is een NMR geleiden VACB biopsie vereist (gebeurt in AZ St Jan Brugge), nl
vooral voor bij op NMR vastgestelde verdachte letsels die echografisch of
mammografisch niet aantoonbaar zijn

Anatomopathologie biopsie :
-

Fixatie van cytologische preparaten:
 Fine needle aspiration cytology (FNAC) van de borst (ook cystes) of axillaire
klieren: onmiddellijke fixatie in “cytorich red”. Géén uitstrijkjes.
 Tepelsecreet: vocht opvangen op glaasje en aan de lucht laten drogen.

-

Voor diagnose van een voor maligniteit verdacht borstletsel wordt de voorkeur
gegeven aan core needle biopsie (CNB) boven FNAC. Cytologisch onderzoek wordt
voorbehouden voor inhoud van cystes en voor tepelsecreten.

-

Voor diagnostiek van verdachte axillaire klieren komt zowel CNB als FNAC in
aanmerking.

-

Diagnostische excisiebiopsies dienen goed georiënteerd te zijn dmv 2 aanduidingen
in verschillende assen (lateraal-mediaal, craniaal-caudaal, anterior-posterior). Op
basis van de 2 repair punten en de lateraliteit kan het specimen dan ondubbelzinnig
georiënteerd worden.
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-

Rapportering diagnostische biopten:
i. invasieve tumor:
1. type carcinoma
2. omvang
3. gradering volgens Nottingham (obv tubulusvorming,
kernpleiomorfie en mitotische activiteit)
4. eventuele in situ component
5. al dan niet voorkomen van lymfevatinvasie
6. stromareactie (TIL’s, necrose, fibrotische focus)
ii. in situ carcinoma:
1. type: ductaal? Lobulair?
2. Omvang
3. Gradering gebaseerd op nucleaire atypie
4. Comedonecrose?
5. Calcificaties?

-

Hormoonreceptorbepalingen, Her2bepaling en proliferatie-index:
Routinematig wort op corebiopsies met een invasieve tumor immunohistochemie
uitgevoerd voor oestrogeen-en progesterone receptoren, HER2 en Ki 67. FISH
analyse voor HER2 gebeurt bij voorkeur op het resectiestuk.
Routinematig wordt immunohistochemie voor oestrogeen-en progesterone
receptoren uitgevoerd op DCIS, bij voorkeur op het resectiestuk.
Voor het waarborgen van de kwaliteit dienen deze immunohistochemische
bepalingen te gebeuren op optimaal gefixeerd materiaal (gefixeerd max. 1 uur na
afname; fixatieduur tussen 6 en 48 uur).
De patholoog dient zelf te oordelen of dit in zijn/haar laboratorium de diagnostische
biopsie dan wel het resectiestuk is. Indien van beide stalen de fixatie optimaal is,
wordt gekozen voor de ruimste hoeveelheid materiaal.
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1.2

Preoperatieve stageringsonderzoeken

Een aantal onderzoeken wordt uitgevoerd als preoperatief onderzoek, in functie van
de ingreep. Andere onderzoeken worden uitgevoerd ter staging van het tumoraal
proces.
-

Anamnese en klinisch onderzoek : cfr supra

-

Labo: Complet, CRP, stolling, nierfunctie, leverfunctie, ionogram, CA 15.3 +
hormonaal bilan

-

Beeldvorming


Longen
-

RX thorax

CT thorax
o Niet verklaarde afwijkingen op RX thorax
o Bij hoog risico tumoren – lokaal gevorderd stadium
o Bij opstarten neo-adjuvante chemotherapie
Lever

-



-

Echografie lever

-

CT lever
o Vermoeden van metastasen op echografie.
o Suboptimale echografie (b.v. door obesitas).
o Bij opstarten neo-adjuvante chemotherapie







Skelet
-

Botscan

-

Aanvullende gerichte RX/ NMR zo nodig

Axilla
-

Echografie

-

Bij echografisch verdachte klieren : cytologische punctie

PET-CT scan
-

Op indicatie
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1.3

Indeling : TNM seventh edition 2009

• De T indeling
Tis carcinoma in situ
Tis (LCIS) lobulair carcinoma in situ
Tis (DCIS) ductulair carcinoma in situ
Tis (Paget) Paget van de tepel zonder tumor
T1 diameter <= 2 cm
o T1mic: micro-invasie < 0.1 cm
T1a: > 0.1 cm en <= 0.5 cm
T1b: > 0.5 cm en <= 1.0 cm
T1c: > 1.0 cm en <= 2.0 cm
T2 diameter > 2 cm en <= 5 cm
T3 diameter > 5 cm
T4 invasie in de wand of de huid
T4a: invasie in de thoraxwand (omvat ribben, intercostaal spieren, m. serratus
anterior maar niet de m. pectoralis)
T4b: oedeem en / of ulceratie van de huid of satelliet huidnodule in zelfde borst
T4c: combinatie van T4a en T4b
T4d: mastitis carcinomatosis

• De pN indeling
N0: geen lymfeklier aantasting
Isolated tumor cells (ITC): < 0.2 mm = N0
N1mi:
micrometastasen: > 0.2 mm en <= 2 mm
N1:
1-3 pathologische ipsilaterale axillaire klieren; en/of klieren thv mammaria
interna ontdekt met positieve sentinel maar niet klinisch ontdekt.
N1a : metastasen in 1-3 axillaire klieren waarvan tenminste 1 > 2 mm
N1b : positieve mammaria interna klieren (micro/macro) ontdekt bij sentinel
maar niet klinisch
N1c : 1-3 positieve axillaire klieren en positieve mammaria interna
(micro/macro) ontdekt bij sentinel maar niet klinisch
N2:
4-9 positieve ipsilaterale axillaire klieren of klinisch gedetecteerde ipsilaterale
mammaria interna klieren in de afwezigheid van positieve axillaire klieren
N2a: 4-9 positieve axillaire klieren waarvan tenminste 1 > 2 mm
N2b : metastasen in klinisch gedetecteerde mammaria interna klieren in
afwezigheid van positieve axillaire klieren
N3:
N3a : metastasen in > 10 axillaire lymfeklieren of metastasen in
infraclaviculaire klieren
N3b : metastasen in klinisch gedecteerde ipsilaterale mammaria interna
klieren in aanwezigheid van positieve axillaire klieren; of metastasen in > 3
okselklieren én mammaria interna met micro/macroM+ ontdekt bij sentinel
maar niet klinisch.
N3c : metastasen in ipsilaterale supraclaviculaire klieren
Klinisch gedetecteerde mammaria interna = ontdekt met beeldvorming ( NIET op
scintigrafie) of bij verdacht klinisch onderzoek of macrometastasen bevestigd met FNAC.
Niet-klinisch gedecteerd betekent niet ondekt op beeldvorming (behalve scintigrafie) of
niet ontdekt bij klinisch onderzoek.
 De M indeling
M0 : geen metastasen op afstand
M1 : metastasen op afstand
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Nottingham combined histologic grading system






Tubuli:
-

graad I = > 75% tubuli

-

graad II = 10à 75% tubuli

-

graad III = < 10% tubuli

Nucleair pleomorfisme:
-

graad I:uniforme regelmatige kernen, geen opvallende nucleolen

-

graad II:matige varieatie, 1 prominente nucleool

-

graad III:sterke pleomorfie , meerdere nucleolen

Aantal mitosen: Afhankelijk van de velddiameter:

Bij een velddiameter van 0.56 mm (cfr microscopen HHRM en Tielt-Waregem):
graad I: 0-8/10 HPF



-

graad II: 9-17/10 HPF

-

graad III: >17/10 HPF

Histologische grading = optellen van alle scores:
-

graad I: score 3-5

-

graad II: score 6-7

-

graad III: score 8-9

Dit dient op alle invasieve tumoren te worden toegepast ongeacht het histologisch type en
heeft ± een even belangrijke prognostische betekenis als lymfeklieren.
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Indeling : histologische types (WHO classification of tumors of the breast, 4th edition;
S. Lakhani, I.Ellis, S. Schnitt, P. Hoon Tan, M. van de Vijver;2012)




Carcinoma in situ
o DCIS of ductaal carcinoma in situ
 Architecturale patronen : comedo, Paget, cribriform, micropapillair,
papillair, solied
 Nucleiare grad 1 (goed gedifferentieerd), 2 (matig gedifferentieerd),
3 (weinig gedifferentieerd)
o LCIS of lobulair carcinoma in situ
 Klassiek type
 Pleomorf type : prominente nucleaire atypie; associatie met
comedonecrose en/of calcificaties
Invasief carcinoma
o Micro-invasief carcinoma
o ductaal
o lobulair (klassiek of variant: solied, alveolair, pleomorf, zegelringcel,
histiocytoid)
o mixed (ductale en lobulaire kenmerken); variant: tubulolobulair
o mucineus
o papillair
o micropapillair
o tubulair
o cribriform
o carcinoma met medullaire kenmerken (medullair carcinoma, atypisch
medullair carcinoma, carcinoma met medullaire kenmerken).
o metaplastisch (squameuse differentiatie, spindle cell differentiatie,
heterologe differentiatie, laaggradig adenosquameus carcinoma,
fibromatosis-like, myo-epitheliaal carcinoma)
o adenoid cystic carcinoma
o met endocriene differentiatie (atypisch carcinoid, small cell carcinoma,
grootcellig neuro-endocrien carcinoma)
o apocrien
o inflammatoir
o zeldzame varianten: secretoir carcinoma, carcinoma met osteoclast-like
giant cells, lipid-rich en glycogen-rich carcinoma, pleomorf carcinoma,
carcinoma met choriocarcinomateuse kenmerken, mucineus
cystadenocarcinoma, carcinoma met melanotische kenmerken, acinic cell
carcinoma, sebaceus carcinoma, zegelringcelcarcinoma
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Clinicopathologische definities van biologische/intrinsieke subtypes (cfr. St
Gallen international expert consensus meeting 2013):
o

luminal A: ER en PR positief; Her2 negatief, lage Ki67 (< 20%)

o

luminal B:
 luminal B, Her2 negatief: ER positief, Her2 negatief en minstens 1
van de volgende kenmerken : hoge Ki 67 index (> 20%) en/of PR
laag of negatief (< 20 % aankleurende cellen)
 luminal B, Her2 positief: ER positief, Her2 amplificatie; om het even
welk % Ki67 en om het even welke PR status

o

Her2 positief (niet luminal): HER2amplificatie; ER/PR negatief

o

Triple negatief: ER/PR negatief, Her2 negatief.

Deze informatie wordt niet standaard opgenomen in het verslag, maar kan vlot
afgeleid worden uit hormoonreceptorstatus, Her2status en proliferatie-index.
*basal-like carcinoma is één van de intrinsieke subtypes, gedefinieerd op basis van
gene expression profiling. Er is nog geen consensus over een clinicopathologische
definitie. Gebruik van CK5/6, CK14 en/of EGFR wordt gesuggereerd. Op vandaag
zijn hier nog geen therapeutische consequenties aan verbonden: deze bepalingen
worden dan ook niet routinematig uitgevoerd.

9

1.4

Genetisch testen BRCA1/2

Estimated cancer risks associated with BRCA1 and BRCA2 mutations
Estimated lifetime
Estimated lifetime
Lifetime risk in
Type of
risk in BRCA1
risk in BRCA2
general
cancer
mutation carriers
mutation carriers
population
Breast cancer[2]

47 to 66 percent*

40 to 57 percent*

12.5 percent

Contralateral
breast cancer[1]

Up to 65 percent

Up to 50 percent

0.5 to 1 percent per
year

Ovarian cancer[2]

35 to 46 percent

13 to 23 percent

1.5 percent

Colon cancer[1]

Not increased, or increased
very slightly

Not increased, or increased
very slightly

5 percent

Prostate cancer[1]

Elevated (risk unknown)

35 to 40 percent

15 percent

Male breast
cancer[3]

0.2 to 2.8 percent

3.2 to 12 percent

0.1 percent

Pancreatic
[1]
cancer

<10 percent

<10 percent

1.3 percent

* These ranges represent 95 percent confidence intervals derived from a meta-analysis of 10 individual studies
representing both high-risk and population-based cohorts. Many genetic specialists quote a broader range of lifetime risk
for breast cancer BRCA1 (55 to 85 percent) and BRCA2 (50 to 85 percent) carriers.
1. Data compiled from Ford, D, et al. Am J Hum Genet 1998; 62:676, Struewing, JP, et al. N Engl J Med 1997;
336:1401, Antoniou, A, et al. Am J Hum Genet 2003; 72:1117, Brose, MS, et al. J Natl Cancer Inst 2002; 94:1365, King,
MC, et al. Science 2003; 302:643, Ford, D, et al. Lancet 1994; 343:692, Breast Cancer Linkage Consortium. J Natl
Cancer Inst 1999; 91:1310, Thompson , D, et al. J Natl Cancer Inst 2002; 94:1358, Garber, JE, et al. J Natl Cancer Inst
2004; 96:2, and Liede,A, et al. J Clin Oncol 2004; 22:735.
2. Data from: Chen, S, et al. J Clin Oncol 2007; 25:1329.
3. Data from: Tai, YC, et al. J Natl Inst 2007; 99:1811.
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UPDATE RICHTLIJNEN DIENST MENSELIJKE ERFELIJKHEID UZ GENT APRIL
2012
1.

Inleiding: kanker en erfelijkheid

In essentie is kanker steeds een genetische aandoening. De meeste vormen van kanker
komen sporadisch voor en ontstaan door het accumuleren van somatische genetische
afwijkingen. Deze genetische afwijkingen, of ook mutaties, komen enkel in de maligne cellen
voor en kunnen dus niet aan de basis liggen van een overerfbaar kenmerk. In sommige
gevallen echter wordt het ontstaan van kanker veroorzaakt door het overerven van een
genetische afwijking: we spreken dan van een constitutionele of germinale mutatie.
Aanwijzingen dat kanker in een bepaalde familie erfelijk bepaald is, zijn de volgende:


het ontstaan van kanker op ongewoon jonge leeftijd



belaste familiale voorgeschiedenis



het vaststellen van zeldzame tumoren bij verschillende familieleden



het diagnosticeren van verschillende primaire tumoren bij één individu



het voorkomen van bilaterale tumoren in gepaarde organen



de associatie van kanker aan aangeboren afwijkingen

Wanneer in een familie op basis van bovenstaande criteria een erfelijk kankersyndroom
wordt vermoed, kan het aanvragen van genetisch advies en het opstarten van moleculair
genetisch onderzoek aangewezen zijn.
Het ontstaan van kanker in erfelijke kankersyndromen volgt het Knudson model, dat stelt dat
voor tumor initiatie in erfelijke vormen van kanker één genetische afwijking aangeboren is,
terwijl in de sporadische vormen beide mutaties verworven zijn (cf. Figuur 1).
De verschillende genetische defecten die een etiologische rol spelen in de meeste familiale
kankersyndromen, werden inmiddels gekarakteriseerd. In een familie waarin een bepaalde
klinische diagnose werd gesteld, kan dus in de meeste gevallen mutatie-analyse van het
causale gen opgestart worden.
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Figuur 1: Het Knudson model. In erfelijke kankersyndromen wordt het ontstaan van kanker bevorderd door het
overerven van een genetische afwijking in een tumor supressor gen: wanneer in een bepaald weefsel in een
bepaalde cel een bijkomende genetische afwijking (vaak een chromosomale deletie) in het andere allel ontstaat,
betekent dit een eerste stap in het ontstaan van een tumor.

Zo kan een klinische diagnose bevestigd worden door moleculair genetisch onderzoek, wat
belangrijke implicaties kan hebben voor therapeutische en preventieve beslissingen en voor
het organiseren van controle-onderzoeken binnen een familie. Door het aantonen van een
mutatie in een familie wordt het ook mogelijk niet-aangetaste verwanten te onderzoeken voor
dragerschap (het presymptomatisch onderzoek).
In wat volgt bespreken we kort de familiale en erfelijke vormen van borstkanker en de rol die
het genetisch onderzoek in deze families kan spelen.
2.

Familiale voorgeschiedenis als risicofactor: familiale en erfelijke borstkanker

Borstkanker is een frequente aandoening: ongeveer één op acht vrouwen zal in haar leven
ooit borstkanker ontwikkelen. Dit betekent dat de meeste personen wel iemand in hun familie
hebben die borstkanker gehad heeft. In de overgrote meerderheid van de gevallen berust dit
niet op een genetische afwijking die het risico op borstkanker in zeer belangrijke mate
verhoogt. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een belaste familiale
voorgeschiedenis voor borstkanker en de echte erfelijke vormen van borstkanker
veroorzaakt door een mutatie in één van de borstkankergenen.
Een belaste familiale voorgeschiedenis is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen
van borstkanker. Het risico om zelf borstkanker te krijgen, is groter naarmate er meer
familieleden zijn die borstkanker gehad hebben, naarmate deze familieleden jonger waren bij
de diagnose van borstkanker en naarmate deze familieleden dichter verwant zijn. Enkele
voorbeelden kunnen dit verduidelijken:
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Wanneer er één eerstegraadsverwante (bv. een moeder of een zus) met borstkanker

is, dan is er een 1,8-voudig risico om borstkanker te ontwikkelen in vergelijking met een
vrouw zonder eerstegraadsverwanten met borstkanker.


Wanneer er twee eerstegraadsverwanten met borstkanker zijn, dan is er een 2,9-

voudig risico om borstkanker te ontwikkelen in vergelijking met een vrouw zonder
eerstegraadsverwanten met borstkanker.


Wanneer er drie of meer eerstegraadsverwanten met borstkanker zijn, dan is er een

3,9-voudig risico om borstkanker te ontwikkelen in vergelijking met een vrouw zonder
eerstegraadsverwanten met borstkanker.


Wanneer er één eerstegraadsverwante met borstkanker is en deze borstkanker

opgetreden is op een leeftijd jonger dan 35 jaar, dan is er een 2,9-voudig risico om
borstkanker te ontwikkelen in vergelijking met een vrouw zonder eerstegraadsverwanten met
borstkanker.


Wanneer er één eerstegraadsverwante met borstkanker is en deze borstkanker

opgetreden is op een leeftijd ouder dan 60 jaar, dan is er een 1,5-voudig risico om
borstkanker te ontwikkelen in vergelijking met een vrouw zonder eerstegraadsverwanten met
borstkanker.
Bij ongeveer 5 tot 10 % van de patiënten met borstkanker is er een genetische afwijking
aanwezig die zorgt voor een sterk verhoogd risico op borstkanker. Typisch gaat het hier om
een germinale mutatie in het BRCA1 gen of het BRCA2 gen. De kans om in de loop van het
leven borstkanker te ontwikkelen, bedraagt bij de aanwezigheid van zo’n BRCA1 of BRCA2
mutatie 50 tot 85 %. Ook is er dan, na een eerste diagnose van borstkanker, ongeveer 50 %
kans dat later een tweede kanker in de andere borst ontstaat. Daarnaast leiden deze
mutaties tot een duidelijk verhoogd risico op eierstokkanker, dat vermoedelijk varieert tussen
10 en 50 %. Bij de aanwezigheid van een genetische afwijking in BRCA1 of BRCA2 spreken
we van erfelijke borstkanker (“hereditair borst- en ovariumcarcinoom syndroom”). Een kind
van een ouder met een BRCA1 of BRCA2 mutatie heeft 50 % kans om deze mutatie
overgeërfd te hebben. Ook mannen kunnen drager zijn van een BRCA1 of BRCA2 mutatie.
Dit leidt bij een man tot een licht verhoogd risico op kanker (bv. prostaatkanker of
darmkanker of, eerder zeldzaam, borstkanker), maar bij de meeste mannen zullen deze
mutaties niet in het ontstaan van kanker resulteren. Een man kan wel de mutatie verder
doorgeven aan zijn zonen en dochters, steeds met een kans van 50 % per kind.
Indien de stamboom wijst op een licht tot matig verhoogd risico op borstkanker, dan spreken
we van familiale borstkanker. Waarschijnlijk speelt in familiale borstkanker multifactoriële
erfelijkheid, al dan niet samen met omgevingsfactoren, een belangrijke rol. Borstkanker
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wordt hier dus vermoedelijk veroorzaakt door het overerven van verschillende eerder
subtiele genetische varianten of polymorfismen, die samen en in interactie met
omgevingsfactoren het risico op het ontwikkelen van borstkanker beïnvloeden. Op dit
ogenblik is er slechts een beperkte kennis over de mogelijke betrokken genetische varianten
en is de klinische relevantie van de geïdentificeerde varianten onduidelijk. De mogelijkheden
voor het aanbieden van moleculair genetische diagnostiek in familiale borstkanker zijn
daarom momenteel zeer beperkt. Het kan zinvol zijn om mutatie-analyse van BRCA1 of
BRCA2 uit te voeren, zodat geen echte erfelijke borstkanker over het hoofd wordt gezien.
Indien geen klassieke genetische afwijking kan aangetoond worden, dan zullen we op
geleide van de familiale belasting het risico op borstkanker trachten in te schatten en op basis
hiervan richtlijnen voor preventie en vroegdiagnose specifiëren.

3.

Indicaties voor genetisch advies

Zoals hierboven al gesuggereerd werd, kan een jonge leeftijd bij diagnose of een sterke
familiale belasting een reden zijn om moleculair genetisch onderzoek voor BRCA1 en
BRCA2 op te starten.
In het algemeen kan genetisch onderzoek bij een patiënte met borstkanker zinvol zijn als de
persoonlijke of familiale voorgeschiedenis voldoet aan één van volgende criteria:


diagnose op een leeftijd ≤ 45 jaar



diagnose op een leeftijd ≤ 50 jaar en een familielid met borstkanker op ≤ 50 jaar



diagnose op een leeftijd ≤ 50 jaar en een familielid met eierstokkanker



diagnose op een leeftijd ≤ 50 jaar en niet-informatieve familiale context



diagnose op een leeftijd ≤ 60 jaar en “triple negatieve” tumor (afwezigheid van

oestrogeenreceptoren, afwezigheid van progesteronreceptoren en afwezigheid van
Her2/Neu amplificatie)


diagnose van een tweede, onafhankelijke borstkanker (waarbij de eerste borstkanker

werd vastgesteld op ≤ 50 jaar)


diagnose op om het even welke leeftijd en ook diagnose van eierstokkanker



diagnose op om het even welke leeftijd en twee familieleden met borstkanker



diagnose op om het even welke leeftijd en een mannelijk familielid met borstkanker

In geselecteerde gevallen kan het overwogen worden om bij een vrouw zonder persoonlijke
voorgeschiedenis van borstkanker moleculair genetisch onderzoek op te starten, bv. als er
een heel sterke familiale belasting is en alle aangetaste familieleden overleden zijn. Een
normaal resultaat in dergelijke context moet echter steeds als niet-informatief worden
beschouwd en mag niet tot geruststelling leiden, omdat we niet weten of de door borstkanker
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aangetaste verwanten draagster waren van een moleculair defect in BRCA1 of BRCA2. Om
niet-informatieve resultaten te vermijden, zullen we, als een vrouw komt consulteren zonder
persoonlijke voorgeschiedenis van borstkanker, bij voorkeur het moleculair genetisch onderzoek
voor BRCA1 en BRCA2 opstarten bij een familielid dat al borstkanker heeft doorgemaakt.

4.

Praktische aspecten van het moleculair genetisch onderzoek

De mutatie-analyse van de BRCA1 en BRCA2 genen gebeurt op een bloedstaal. Dit is een
arbeidsintensief onderzoek, omdat de volledige coderende sequentie van beide genen met
meerdere technieken wordt onderzocht. De totale duur van dit onderzoek neemt een zestal
maanden in beslag. Het onderzoek wordt terugbetaald, waarbij het remgeld voor de patiënt
8,68 euro per gen bedraagt. Het moleculair genetisch onderzoek wordt enkel gestart na
grondige uitleg aan en overleg met de patiënt, waarbij aan de patiënt gevraagd wordt om
schriftelijk toestemming te geven voor het onderzoek. Erfelijkheidsonderzoek kan een
noodzaak tot psychologische begeleiding en ondersteuning doen ontstaan: bij elk poliklinisch
contact wordt deze noodzaak geëvalueerd en indien nodig aangeboden vanuit ons centrum.

5.

Aanpak na het detecteren van een BRCA1 of BRCA2 mutatie

Na het vaststellen van een mutatie in BRCA1 of BRCA2 bij een vrouwelijke patiënte zijn er
twee evenwaardige preventieve strategieën die een antwoord bieden op het sterk verhoogd
risico op borstkanker. Een eerste mogelijkheid is intensieve screening. Typisch worden bij
vrouwelijke BRCA1 of BRCA2 mutatiedraagsters ouder dan 25 jaar twee
beeldvormingsonderzoeken per jaar uitgevoerd, bv. afwisselend NMR en echografie van de
borsten, en wordt dit vanaf de leeftijd van 40 jaar aangevuld met een jaarlijkse mammografie
als derde onderzoekstechniek. Daarnaast zijn ook een maandelijks zelfonderzoek van de
borsten vanaf 18 jaar en een drie- tot zesmaandelijks klinisch onderzoek van de borsten door
de gynecoloog of huisarts van groot belang om borstkanker tijdig te detecteren. Een dergelijk
intensief screeningsprogramma verlaagt niet de kans om borstkanker te krijgen, maar heeft
tot doel om borstkanker in een vroegtijdig stadium vast te stellen zodat de genezingskans
maximaal wordt. De tweede mogelijkheid is preventieve borstamputatie (profylactische
mastectomie). Deze strategie zorgt wel voor een zeer uitgesproken vermindering van het
risico op de ontwikkeling van borstkanker, maar psychologisch is preventieve verwijdering
van de borsten zeker niet voor elke vrouw een evidente optie. De keuze tussen intensieve
screening en preventieve borstverwijdering kan voor elke vrouw door andere individuele
factoren gekleurd worden, maar vanuit medisch standpunt zijn beide strategieën als
equivalent te beschouwen.
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Voor het verhoogd risico op eierstokkanker bestaat de beste aanpak uit preventieve
verwijdering van de eierstokken en eileiders (profylactische bilaterale salpingo-ovariëctomie)
nadat de kinderwens vervuld is. Hoewel ook voor eierstokkanker screening kan gebeuren,
bv. via 6-maandelijks klinisch onderzoek, echografie en CA-125 bepaling in het bloed,
hebben studies uitgewezen dat vroegtijdige stadia van eierstokkanker niet altijd gedetecteerd
worden en dat preventieve heelkunde een betere optie is dan screening. Een bijkomend
voordeel van preventieve verwijdering van de eierstokken is dat door het wegvallen van de
productie van vrouwelijke hormonen ook het risico op borstkanker gehalveerd wordt,
wanneer de ingreep op jonge leeftijd (jonger dan 40 jaar) wordt uitgevoerd. Deze preventieve
heelkunde is een relatief kleine ingreep, maar resulteert onvermijdelijk in het onmiddellijk
intreden van de menopauze.
Zoals hierboven al aangegeven werd, heeft een man met een BRCA1 of BRCA2 mutatie een
licht verhoogd risico op prostaatkanker. Daarom gebeurt bij een mannelijke BRCA1 of
BRCA2 mutatiedrager best vanaf 40-jarige leeftijd een jaarlijkse screening voor
prostaatkanker, via klinisch onderzoek, echografie en PSA bepaling in het bloed. Met
betrekking tot het mogelijk licht verhoogd risico op darmkanker is het aangewezen dat
mannen en vrouwen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie vanaf de leeftijd van 50 jaar een
darmonderzoek (coloscopie) ondergaan.
Het detecteren van een BRCA1 of BRCA2 mutatie opent ook de mogelijkheid om andere,
nog niet aangetaste, familieleden te onderzoeken voor dragerschap. Kinderen, broers en
zussen van een persoon met een BRCA1 of BRCA2 mutatie hebben elk 50 % kans om
drager te zijn van dezelfde mutatie. Dergelijk presymptomatisch onderzoek wordt alleen
opgestart bij personen ouder dan 18 jaar, omdat we weten dat een BRCA1 of BRCA2
mutatie nog geen problemen veroorzaakt op kinderleeftijd en omdat we het belangrijk vinden
dat ieder individu zelfstandig en onafhankelijk kan beslissen, na grondige counseling door
een klinisch geneticus, of hij/zij een genetische test wil laten uitvoeren.
De diagnose van dragerschap voor een BRCA1 of BRCA2 mutatie is niet altijd gemakkelijk
om te verwerken en kan onzekerheid, negatieve gevoelens en angst voor de toekomst met
zich meebrengen. Vanuit ons centrum wordt, naast het contact met de arts, ook de
mogelijkheid tot begeleiding en ondersteuning door een psycholoog voorzien. Daarnaast kan
het voor sommigen ook een hulp zijn om in contact te komen met lotgenoten. Dit laatste is
mogelijk via Natarelle, wat een steungroep is voor iedereen die familiaal belast is met borsten eierstokkanker (http://www.natarelle.be).
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6.

Genetische counseling

Het geven van genetisch advies en het verstrekken van informatie over erfelijkheid en over
het moleculair genetisch onderzoek (genetische counseling) behoren integraal tot het
erfelijkheidsonderzoek in de brede zin van het woord en behoren tot het domein van de
klinisch geneticus.
In het counselinggesprek worden de verschillende aspecten en implicaties van het
erfelijkheidsonderzoek besproken. Meer concreet omvat dit de volgende punten, waarvan
bespreking noodzakelijk is voor een volwaardig “informed consent” van de patiënt:


het doel van het erfelijkheidsonderzoek



het verloop van het erfelijkheidsonderzoek



de implicaties van zowel negatieve als positieve testresultaten en de mogelijkheid tot

het inschatten van het risico op het ontwikkelen van kanker zonder het uitvoeren van
erfelijkheidsonderzoek


de mogelijke preventieve maatregelen



het risico op dragerschap bij kinderen



het recht om niet onderzocht te worden



de betrouwbaarheid van het erfelijkheidsonderzoek



de nadelen van erfelijkheidsonderzoek



de confidentialiteit van de testresultaten



de mogelijkheid dat geen bijkomende informatie zal bekomen worden na het

vervolledigen van het onderzoek


de kostprijs van het erfelijkheidsonderzoek

Algemeen wordt mutatie-analyse bij voorkeur opgestart bij een individu bij wie de kans het
grootst is dat de genetische afwijking daadwerkelijk aanwezig is. In het geval van de familiale
kankersyndromen is dit dus bij een persoon die al kanker heeft ontwikkeld: we spreken dan
van een diagnostisch genetisch onderzoek. Dit betekent dus dat bij het vermoeden van
een familiaal kankersyndroom het best is dat een familielid met een voorgeschiedenis van
kanker zich op onze raadpleging aanbiedt, eerder dan een persoon met een blanco
oncologische voorgeschiedenis.
Een bijzondere vorm van genetisch onderzoek is het presymptomatisch onderzoek. Dit
houdt in dat bij een persoon die nog geen klinische manifestatie van dragerschap heeft
ontwikkeld, genetisch onderzoek wordt uitgevoerd om bij hem of haar de dragerschapstatus
te bepalen. Meestal wordt dit onderzoek slechts uitgevoerd indien bij een aangetast familielid
door diagnostisch onderzoek een mutatie werd aangetoond. Het resultaat van het
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presymptomatisch onderzoek kan zeer verstrekkende gevolgen hebben voor een individu. In
de familiale kankersyndromen betekent dit concreet dat een persoon een bijzonder hoog
risico kan hebben om kanker te ontwikkelen. Het vernemen van een dergelijk resultaat geeft
uiteraard aanleiding tot angst en ongerustheid. Meestal hebben deze personen al iemand uit
hun intieme kring aan kanker verloren. Het besef dat de kans bestaat dat ook zij dit
ziekteproces moeten doormaken, jaagt veel mensen schrik aan en doet hen vragen stellen
over lijden, verlies en afscheid. Om die reden gaan we voor het uitvoeren van een
presymptomatisch onderzoek nooit over één nacht ijs. Het is belangrijk dat we bij personen
die voor dit onderzoek consulteren, grondig evalueren of zij hun dragerschapstatus
weldegelijk willen kennen en hoe zij met deze informatie zullen omgaan. De implicaties van
een positief en negatief testresultaat worden daarom uitvoerig met de patiënt besproken.
Vóór het eigenlijke onderzoek zal om dezelfde redenen de patiënt ook contact hebben met
één van de psychologen van onze dienst. Hierbij zal de psycholoog aftoetsen hoe de patiënt
staat tegenover kanker en erfelijkheidsonderzoek. Er wordt ook een analyse gemaakt van de
intra-familiale relaties en van de sociale netwerken van de patiënt. Zo nodig wordt er
psychometrisch onderzoek verricht voor het detecteren van de aanwezigheid van een
subklinische depressie. Op deze wijze proberen we de patiënt en zijn of haar omgeving zo
goed mogelijk voor te bereiden op een ongunstig testresultaat (het aantonen van
dragerschap van de familiale mutatie).
Presymptomatisch onderzoek wordt meestal slechts uitgevoerd nadat bij een aangetaste
verwante de causale mutatie in een familie werd geïdentificeerd via diagnostisch genetisch
onderzoek. In sommige gevallen, wanneer bv. geen aangetaste verwanten meer in leven
zijn, kan overwogen worden om toch presymptomatisch onderzoek als het eerste onderzoek
in een familie op te starten. In dit geval zal een normaal genetisch resultaat steeds als nietinformatief beschouwd moeten worden en zal het normale resultaat dus niet kunnen
bijdragen tot het bepalen van het risico op het ontwikkelen van kanker bij de persoon bij wie
de test werd uitgevoerd. Enkel wanneer in deze setting een causale mutatie aangetoond
wordt, wordt bij deze persoon een sterk gestegen risico op het ontwikkelen van kanker
bevestigd.
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2. Behandeling
2.1

In situ carcinoom

2.1.1 Lobulair carcinoma in situ Tis (LCIS) – atypische lobulaire hyperplasie
Algemeen :





Meestal toevallige vondst in een resectie specimen
Gemiddelde leeftijd 44-46 jaar
Niet zichtbaar op beeldvorming behalve pleomorfe variant
Dikwijls bilateraal (25-35 %) en multicentrisch

Geen precursor letsel voor invasief mammacarcinoma
LCIS is wel een risicofactor op bilateraal invasief duct/lob ca – meestal duct ca
Relatief risico op ontwikkelen van een invasief carcinoma bij LCIS is 7-18 keer
groter dan in de normale populatie.
Pleomorf LCIS




Biologisch agressiever
Hoger risico op invasief pleomorf lobulair carcinoma
Te behandelen zoals DCIS

Standaard aanpak:



Observatie (levenslang ) met jaarlijkse mammografie.
LCIS met een afwijkende beeldvorming/kliniek is STEEDS een indicatie voor verder
onderzoek – multidisciplinaire bespreking!!

Afwijkende procedures:




Tamoxifen (pre-postm.) of raloxifen (postm.) kan overwogen worden (maar is niet
terugbetaald). Te overwegen bij patiënten met andere risico factoren voor
borstkanker. De voor-en nadelen dienen hier overwogen te worden.
Bilaterale mastectomie met reconstructie in speciale omstandigheden.
IBIS II studie Jack Cuzick. The Lancet dec 2013.
o Prevention trial anastrzaole bij 4000 high risk postmenopauzale dames met
verhoogd risico op borstca ( familial – atypia/LCIS op biopsie-dense breast)
o Risico op borstca halveert van 9/1000 naar 4.5/1000
o Absoluut -2.3% BC risk
o Minder high grade breast cancers
o Niet terugbetaald in België.

19

2.1.2 Ductaal carcinoma in situ Tis (DCIS) – atypische ductale hyperplasie
Algemeen






Vaak zichtbaar op mammo/echografie
Vaak multifocaal
Is een premaligne letsel
½ van de locoregionale recidieven zijn invasief
10-20 % van de patiënten met DCIS ontwikkelen een contralateraal in situ of invasief
carcinoom

Standaard aanpak
Heelkunde: tumorectomie of mastectomie.


Borstsparende chirurgie moet streven naar tumorvrije randen.



Een sentinelklierbioptie kan worden overwogen als er een risico is op invasie of
micro-invasie bij een mastectomie of bij een tumorectomie. Bij hooggradig DCIS
wordt aangeraden om een sentinel procedure te doen aangezien er steeds een risico
is op een invasieve componente.



Over de na te streven marge bij DCIS is veel discussie. NCCN guidelines : bredere
marges = minder risico op lokaal herval. Een marge van < 1 mm is inadequaat.
Wanneer de DCIS op mammografie microcalcificaties vertoont (wat meestal het geval
is) is een controle radiografie van het operatiestuk aangewezen om de volledigheid
van de excisie van de micro’s en de randen te evalueren met nadien, waar dit van
toepassing is, een controle RX mammografie 6 tot 8 weken na de ingreep voor de
start van de radiotherapie.
Re-resectie mag uitgevoerd worden om negatieve marges te bekomen bij patiënten
die een borstsparende aanpak verkiezen.
Follow-up met jaarlijkse mammografie +/- echografie.
Mastectomie +/- reconstructie is aangewezen wanneer:







-

De micro’s zich verspreiden over meer dan 1 kwadrant van de borst.

-

Blijvende positieve sectievlak(ken) na re-resectie.

-

Geen mooi esthetisch resultaat met borstsparende heelkunde. Hier is eventueel
mastectomie met reconstructie te verkiezen.

-

De patiënte een mastectomie verkiest.

-

Vroegere bestraling van de borst.

Radiotherapie: na tumorectomie voor DCIS en pleomorf LCIS
<60 jaar : 25 x 2 Gy + boost 5 x 2 Gy = 60 Gy (30 fracties)
60- 69 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 5 x 2 Gy = 52,4 Gy (21 fracties)
70-79 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 5 x 2 Gy = 52.4 Gy (21 fracties)
80+: 16 x 2.65 Gy zonder boost (16 fracties)

Overwegen om géén RT te geven enkel indien (mits aanvaarden van hogere kans op
lokaal recidief) :






Klein letsel (<0.5 cm)
En unicentrisch
En goed gedifferentieerd
En > 70 jaar
En marge > 1 cm
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Systemische therapie:
Tamoxifen kan overwogen worden. Een recente meta-analyse toont aan dat toevoegen van
Tamoxifen aan heelkunde en RT bij DCIS de kans op ipsilateraal invasief recidief (RR 0.61)
en de kans op contralateraal DCIS (RR 0.40) vermindert. Er is echter geen effect op cancer
specifieke of globale mortaliteit. (Petrelli F in Radiother Ocol.2011 March 14)
Er dient anderzijds wel rekening gehouden te worden met een verhoogd risico op tromboembolische fenomenen en endometriumpoliepen onder Tamoxifen.
Onze houding is om dit zeker niet routinematig te doen.

21

2.2

Het vroegtijdig invasief borstcarcinoom

2.2.1 Chirurgie
2.2.1.1

Borstsparende chirurgie, versus mastectomie

De keuze wordt bepaald aan de hand van verschillende overwegingen


Vrije keuze van de patiënte wordt gerespecteerd, voor zover dit oncologisch
aanvaardbaar is.



De graad en spreiding van de tumor spelen een cruciale rol.



Borstsparende chirurgie in combinatie met radiotherapie is oncologisch evenwaardig
aan mastectomie.



Het te verwachten esthetisch resultaat is onder andere afhankelijk van de grootte van
de tumor versus het volume van de borst.



De globale medische constitutie van de patiënte (o.a. bijkomende levensduur
beperkende factoren), de biologische leeftijd en de psychosociale context worden
mee in overweging genomen. Radiotherapie kan soms vermeden worden door
mastectomie.



De kans op lokaal recidief is veel groter bij jonge vrouwen (jonger dan 35 jaar) en bij
vrouwen met een sterke familiale belasting en bij agressieve tumoren;



De mogelijkheid tot borstreconstructie (onmiddellijk of in tweede tijd) te bespreken
met patiënte en vooraf op MOC te bespreken om vooral postoperatieve radiotherapie
op een borstreconstructie te vermijden.

Uitsluiting voor borstsparende chirurgie


Diffuse verdachte microcalcificaties, verspreid over de ganse borst,



Multifocale tumoren in verschillende kwadranten.



Mastitis carcinomatosa T4



Contra-indicaties voor radiotherapie: sclerodermie, actieve lupus en sclerodermie,
ernstig long- of hartlijden, zwangerschap (in 1ste of 2de trimester, in 3de trimester RT
postpartum), voorafgaande bestraling in hetzelfde veld.



Blijvende positieve sectievlak(ken) na borstsparende chirurgie gevolgd door réexcisie..



Recidief na borstsparende heelkunde bij een patiënte die al radiotherapie gehad
heeft.
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Borstsparende chirurgie: techniek


Metalen clips te plaatsen : liefst 8 clips dus 4x2 clips rondom de chirurgische tumor
holte en dit om de boost voor RT beter te kunnen lokaliseren op het tumorbed..



Markering van de randen en oriëntatie van het resectiestuk.



Bij niet palpabele tumoren wordt het resectiestuk onderzocht met mammografie of
echografie om de volledigheid van de resectie van de tumor te bevestigen.



bij voorkeur vers aan het laboratorium voor pathologie bezorgen. Indien niet mogelijk,
fixatie in ruim volume10% gebufferde formol.



ondubbelzinnig oriënteren obv lateraliteit en 2 aanduidingen in verschillende assen



Na te streven tumorvrije marge bij invasieve tumoren : NO INK ON INVASIVE
TUMOR. ASCO guidelines (SSO+ASTRO guidelines) 2014 gepubliceerd in JCO
april 2014.

Re-interventie is nodig


Het snedevlak is positief = INK ON TUMOR.De kans op lokaal recidief is hier
tenminste verhoogd met een factor 2 (cfr artikel ASCO guidelines 2014 supra).



E zijn nog microcalcificaties op de postoperatieve mammografie van de borst.



De snedevlakken niet te beoordelen zijn.



Bij elk microscopisch positief snede vlak bij uitgebreid DCIS of Extensif Intraductal
Carcinoma (wat overeenkomt met een DCIS component groter dan 25% van het
volume van de invasieve tumor), zeker wanneer het EIC buiten de invasieve tumor
gelegen is.



Zes weken wachten na eerste ingreep.

Mastectomie:


Eventuele clips op het tumorbed zo de tumor dicht tegen de fascia gelegen.



Mogelijkheid tot onmiddellijke reconstructie of reconstructie in tweede tijd preoperatief met patiënte te bespreken. Indicatie tot onmiddellijke reconstructie te
bespreken op MOC om te vermijden dat nadien op een reconstructie bestraald moet
worden.
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2.2.1.2

De oksel

Contra-indicatie : bij gemetastaseerd mammaca wordt geen axillaire chirurgie
doorgevoerd aangezien dit de prognose niet verbetert.
Sentinelklierbopsie Procedure


Een 3-tal uren vóór de lymfoscintigrafie wordt peritumoraal radioactief Technetium
ingespoten. Soms wordt de tracer de avond voordien ingespoten. Een
lymfoscintigram wordt dan genomen en eventueel hete klieren worden aangeduid in
de oksel. Bij niet palpabele tumoren gebeurt de injectie onder echografische of
mammografische geleiding.



Bij een multifocale tumor wordt de tracer peri-areolair ingespoten.



Bij het begin van de ingreep wordt eventueel nog patent blue ingespoten in de tumor
en wordt de tumor een tijdlang gemasseerd.



De oksel wordt dan geopend en de hete en de blauwe klieren worden verwijderd voor
depsonderzoek + alle palpabele verdachte klieren.



Controle na resectie van de sentinelklier : de radio-activiteit in de oksel mag
maximaal 10 % van de sentinel bedragen.



DEP cytologie (of evt vriescoupe): indien positief : volledig okselklierevidement



Inspectie van de axilla met resectie van andere verdachte palpabele klieren

Anatomopathologisch nazicht sentinel klier







sentinelklieren dienen zo snel mogelijk vers (ongefixeerd) naar het laboratorium
pathologie gebracht te worden
de sentinelklier wordt door de patholoog in zo fijn mogelijke plakjes ( max. 2 mm
dik) gelamelleerd loodrecht op de lengte-as van de lymfeklier en macroscopisch
geïnspecteerd. Depcytologie van alle plakjes wordt gemaakt en met
vriescoupekleuring aangekleurd. Bij twijfel kan geconverteerd worden naar een
vriescoupe.
Voor definitief onderzoek wordt de sentinelklier volledig ingebed en in eerste tijd op
1 diepte onderzocht.
o Indien negatief of bij aanwezigheid van isolated tumor cells of micrometa’s,
worden 3 bijkomende dieptes gemaakt met een interval van telkens 50µm
en wordt per blok een immunohistochemische kleuring met een
epitheelmerker (bv. MNF116, AE1-3, EMA ) uitgevoerd.
o Indien op de eerste diepte reeds een macrometastase aanwezig is, kunnen
de 3 bijkomende dieptes en de immunohistochemie achterwege gelaten
worden.
IHC kleuring op sentinel blijft aangewezen aangezien dit het adjuvante beleid kan
bepalen. IHC kleuring van de sentinel heeft anderzijds géén invloed op het
heelkundig beleid. Een uitzondering zijn de lobulaire tumoren waar een positieve
sentinel dikwijls moeilijk te evalueren is op H/E alleen en waar IHC noodzakelijk
kan zijn.
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Indicaties voor sentinel procedure




Invasief borstcarcinoom, met uitzondering van de beschreven contra-indicaties (zie
indicaties primair okselevidement)
DCIS waarbij een mastectomie gepland wordt (gezien dit achteraf niet meer mogelijk
is in het geval er in de definitieve histologie toch een invasieve component zou
vastgesteld worden).
DCIS met verhoogd risico op een invasieve componente (hooggradig DCIS of grote
zone microcalcificaties)

Indicaties primair okselevidement


Tumor: T4 of inflammatoir borstcarcinoom



Pre-operatief cytologisch bewezen positieve okselklier(en) (FNAC of true-cut)



Voorafgaande radiotherapie of axillaire heelkunde



Zwangerschap : cfr richtlijnen up-to-date
o

The safety and test performance of SLND during pregnancy has not been fully
evaluated. Supravital dyes such as isosulfan blue dye should not be administered to
pregnant women. Available data suggests that the dose of radiation to the fetus is
minimal using radiocolloid during SLND and 2011 NCCN guidelines conclude that
radiocolloid is safe during pregnancy. Nonetheless, 2005 guidelines from ASCO
recommend against the use of SLND in pregnant women with early stage breast
cancer



Na neo-adjuvante chemotherapie (ACOSOG Z1071 trial loopt nog). Relatieve contraindicatie .Er kan, zo er geen bewezen positieve klieren zijn bij diagnose, wel een
sentinel procedure gedaan worden alvorens de neo-adjuvante chemo te starten.
Sentinel na neo-adjuvante chemo geeft teveel vals negatieve resultaten.



Opmerking: bij voorafgaande tumorectomie, bij multifocale tumor, bij man met
borsttumor: sentinelklierbiopsie is acceptabel

Indicaties secundair okselevidement na sentinel procedure
1. Peroperatief positieve sentinel : okselklierevidement in dezelfde narcose
2. Postoperatief macrometastase : keuze uit 3 mogelijkheden : geen secundair
okselklierevidement, wel secundair okselevidement of axillaire bestraling. Steeds op
MOC inidvidueel te beslissen!
3. Indicatie voor secundair okselklierevidement als postoperatief een macrometastase
en één van de volgende voorwaarden
a. Tumor > 4 cm
b. Multifocale tumor
c. Graad 3
d. Hormoon receptor negatief
e. Jonger dan 50 jaar
f. Meer dan 2 positieve sentinelklieren
g. Mastectomie
h. Geen postoperatieve radiotherapie gepland
Opmerking : Geïsoleerde tumorcellen, micrometastasen en metastasen die enkel
zichtbaar zijn op immunohistochemie (met uitzondering van de lobulaire carcinomen)
zijn geen indicatie voor een secundair okselklierevidement
4. Axillaire bestraling (AMAROS trial).
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a. Indicatie : komt niet in aanmerking voor achterwege laten secundair
okselklierevidement en voldoet aan alle 3 onderstaande voorwaarden:
i. Er is geen mastectomie uitgevoerd. Rationale : radiotherapie tegelijk
op thoraxwand en oksel kan technisch gezien niet optimaal gebeuren
ivm instelling en mogelijks overlap van de velden.
ii. Er is geen chemotherapie geïndiceerd. Rationale : in de AMAROS trial
werd de axillaire bestraling onmiddellijk na de chirurgie uitgevoerd.
Uitstellen van deze radiotherapie tot na de chemotherapie werd niet
bestudeerd.
iii. Er is geen impact op de keuze van systemische therapie als er
bijkomende klieren positief zouden zijn (vb Luminal B met 1
ongunstige factor waarbij het vinden van een 2de positieve okselklier
het toepassen van chemotherapie impliceert).
In deze situatie is axillaire bestraling een elegant alternatief voor een
secundair okselklierevidement. Een tweede ingreep is immers technisch
moeilijker , psychisch meer belastend en verdubbelt de kans op lymfoedeem
ivg met axillaire bestraling.
Gerandomiseerd onderzoek wijst erop dat dit evenwaardig is aan een
okselklierevidement (met wel nog maar vrij beperkte FU van 5 jaar) :
AMAROS trial (als cN0, < 5 cm en geen neo-adjuvante chemo).

2.2.1.3

Pathologisch onderzoek van het operatiestuk

Resectie stukken
 deze worden bij voorkeur vers aan het laboratorium voor pathologie bezorgd. Indien niet
mogelijk, fixatie in ruim volume10% gebufferde formol.
 Een resectiestuk dient ondubbelzinnig georiënteerd te zijn obv lateraliteit en 2
aanduidingen in verschillende assen (cfr. supra).
 Mastectomies worden binnen het uur ingesneden om de fixatie te optimaliseren.
 Het resectiestuk wordt versneden met inachtname van een fixatieduur tussen 6 en 48
uur.
 Okselevidement: alle lymfeklieren dienen volledig ingebed te worden. Uitzondering:
grote, macroscopisch duidelijk aangetaste lymfeklieren waarbij inbedden van 1
doorsnede en noteren van de afmeting volstaat.
De patholoog zal het specimen verwerken zoals naar internationale standaard procedures bv
protocols College of American Pathologists voor invasief borstcarcinoma en DCIS (beiden
ge-updated december 2013) Het verslag van de patholoog zal dan ook alles bevatten wat in
dergelijke standaard procedures vermeld staat en onderaan dit rapport zal nogmaals
vermeld worden wat nuttig en nodig is om de pTNM van 2009 in te vullen
Pathology report checklist:


Resecties:







type resectie en lateraliteit
afmetingen en gewicht specimen
macroscopische bevindingen : ≠ tumoren, lokalisatie
invasieve tumor: diameter, type, gradering, stromareactie, necrose
+/- carcinoma in situ (met gradering, +/- necrose, +/- calcificatie, +/uitgebreidheid)
+/- lymfevat-, bloedvat- of perineurale invasie,
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minimale letselvrije marge
bevindingen in ad randombiopten
bij mastectomie: tepelbiopt +/- morbus paget, +/- carcinoma in situ in
galactoforen, +/- invasie thoraxwand/musc pectoralis, +/- huidinvasie,
ulceratie
lymfeklieren: totaal aantal, aantal positieve, +/- kapseldoorbraak (+raming
extent kapseldoorbraak), afmeting grootste positieve lymfeklier
hormoonreceptoren, Her2bepaling, proliferatie-index
bij neo-adjuvante behandeling : treatment effect
TNM

Nota 1 : TIL’s of tumor infiltrating lymfocytes. Aanwezigheid van TIL’s bij triple negatieve
tumoren : prognostisch beter, doen het ook beter op neo-adjuvante chemotherapie.
Aanwezigheid van TIL’s bij Her2 positieve ziekte : beter effect van H2 en chemo. Gegevens
van San Antonio Breast Cancer Conference 2013.
Nota 2 (louter wetenschappelijk) : PI3K-CA mutant en loss pTen : resistentie Herceptin.

hormoonreceptorbepalingen, Her2bepaling, proliferatieindex:





Voor het waarborgen van de kwaliteit dienen deze immunohistochemische
bepalingen te gebeuren op optimaal gefixeerd materiaal (gefixeerd max. 1 uur
na afname; fixatieduur tussen 6 en 48 uur). De patholoog dient zelf te
oordelen of dit in zijn/haar laboratorium de diagnostische biopsie dan wel het
resectiestuk is. Indien van beide stalen de fixatie optimaal is, wordt gekozen
voor de ruimste hoeveelheid materiaal.
Voor waarborgen van de kwaliteit van de bepalingen, is het raadzaam deel te
nemen aan externe kwaliteitsbeoordelingen.
Rapportering van de hormoonreceptorstatus gebeurt volgens de Quickscore
(= Allred Score) met vermelden van proportionele score (1 = < 1%, 2 = 1-10%,
3 = 11-33%, 4 = 34-66%, 5 = 67-100%), intensiteitsscore (0 = negatief, 1=
zwak positief, 2 = matig sterk positief, 3 = sterk positief) en totale score
(tussen 0 en 8).
Hormoonreceptoren worden als positief beschouwd vanaf 1% positieve cellen
overeenkomend met proportionele score 2, ongeacht de intensiteitsscore.


Rapportering van de immunohistochemie voor de evaluatie van de
Her2 status gebeurt conform de ASCO guidelines 2013.
o Score 0 = negatief: geen immunoreactiviteit of immunoreactiviteit in
maximaal 10% van de tumorcellen
o Score 1 = negatief: zwakke, partiële membraanaankleuring in >
10% van de tumorcellen
o Score 2 = equivocal: zwakke tot matige complete
membraanaankleuring in > 10% van de tumorcellen of sterke
circumferentiële membraanaankleuring in <10% van de
tumorcellen
o Score 3 = positief: sterke circumferentiële membraanaankleuring in
> 10% van de tumorcellen.
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FISHanalyse voor HER2amplificatie gebeurt bij alle tumoren met een
immunohistochemische Her2bepaling met resultaat score 2 en score 3.
FISHanalyse is ook geïndiceerd bij triple negatieve tumoren.
FISHanalyse voor Her2amplificatie wordt bij voorkeur uitgevoerd op een
representatieve paraffineblok van het resectiestuk (ruimere hoeveelheid
tumor, minder kans op ‘afzwemmen’ van de coupe tijdens de procedure).
De proliferatie-index wordt bepaald dmv een immunohistochemische
kleuring voor Ki67. Het gebied met het hoogste percentage tumorcellen
dient te worden gerapporteerd. De cut-off voor onderscheid tussen ‘luminal
A’ en ‘luminal B’ tumoren is op de St Gallen international expert consensus
meeting van 2013 vastgelegd op 20%.
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2.2.2 Radiotherapie
- Invasief carcinoma tijdens borstsparende heelkunde :
Intra-operatieve radiotherapie thv het tumorbed ( 1x 9 Gy op 90% isodose) zo :
-histologisch bewezen invasief borstcarcinoma, geen DCIS
-unifocaal letsel (NMR)
-leeftijd > 50 jaar
-T1 en T2
-N0
-geen CT noodzakelijk postop
-negatief sectievlak (> 2 mm); behalve naar dorsaal en ventraal op voorwaarde dat een
resectie van pectoralis en/of huid uitgevoerd wordt
-informed consent
Na de IORT vervalt de boost bestraling. De bestraling van de borst is altijd 25x2 Gy
(GEEN HYPOFRACTIONATIE).
Tijdstip van start radiotherapie na IORT is minstens 6 weken.
- Invasief carcinoma na borstsparende heelkunde :
o Bij negatieve axilla :
1. RT Borst
<60 jaar : 25 x 2 Gy + boost 8 x 2 Gy = 66 Gy (33 fracties)
60- 69 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 8 x 2 Gy = 58,4 Gy (24 fracties)
70-79 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 4 x 2.65 Gy = 53 Gy (20 fracties)
80+: 16 x 2.65 Gy zonder boost (16 fracties)
Zo positieve sectievlakken : boost 10 x 2 Gy of 5 x 2.65 Gy
2. Overweeg RT P(parasternaal) bij aankleuring parasternale klierregio op lymfescintigrafie
(geen RT MI bij Herceptin).
Indien ook RT P : 25 x 2 Gy op de klierstreken (borst blijft hypofractionatie)

o Bij positieve axilla (ook micrometastasen, niet ITC)
1. RT Borst
<60 jaar : 25 x 2 Gy + boost 8 x 2 Gy = 66 Gy (33 fracties)
60- 69 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 8 x 2 Gy = 58,4 Gy (24 fracties)
70-79 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 4 x 2.65 Gy = 53 Gy (20 fracties)
80+: 16 x 2.65 Gy zonder boost (16 fracties)
Zo positieve sectievlakken : boost 10 x 2 Gy of 5 x 2.65 Gy
2.RT SC
< 60 jaar : 25 x 2 Gy
> 60 jaar : 16 x 2.65 Gy
3.Overweeg RT P bij mediane tumoren en/of bij aankleuring parasternale klierregio op
lymfescintigrafie ( geen RT MI bij Herceptin)
RT P vanaf N2 : 25x2 Gy
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Indien ook RT P : 25 x 2 Gy op de klierstreken (borst blijft hypofractionatie)
o Bij positieve axilla met mogelijks resttumor
1. RT Borst
<60 jaar : 25 x 2 Gy + boost 8 x 2 Gy = 66 Gy (33 fracties)
60- 69 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 8 x 2 Gy = 58,4 Gy (24 fracties)
70-79 jaar: 16 x 2.65 Gy + boost 4 x 2.65 Gy = 53 Gy (20 fracties)
80+: 16 x 2.65 Gy zonder boost (16 fracties)
Zo positieve sectievlakken : boost 10 x 2 Gy of 5 x 2.65 Gy
2.RT SC :
< 60 jaar : 25 x 2 Gy
> 60 jaar : 16 x 2.65 Gy
3.RT axilla :
25 x 2 Gy
RT axilla boost 10-16 Gy na 50 Gy (subclavia tot 50 Gy, geen hypofractionatie)
• Wanneer aanwijzingen voor achtergebleven tumorcellen in de
axilla, op indivduele basis na multidisciplinair overleg
• Macrometastase in sentineklier indien okselevidement niet
mogelijk is, na overleg
• Bij verdachte niet gereseceerde klieren
4. Overweeg RT P bij mediane tumoren en/of bij aankleuring parasternale klierregio op
lymfescintigrafie ( geen RT MI bij Herceptin)
RT P vanaf N2 : 25x2 Gy
Indien ook RT P : 25 x 2 Gy op de klierstreken (borst blijft hypofractionatie)
- Invasief carcinoma na mastectomie :
o Bij negatieve axilla :
1. Zeker RT thoraxwand :
• ≥ T3
• positief of krap snedevlak < 2 mm tov wand
RT overwegen bij combinatie van 2 van de 3 factoren:
• Macroscopisch multicentrische ziekte (verschillende
kwadranten of > 4 cm uit elkaar)
• Jonge leeftijd < 40 jaar
• LVI
< 60 jaar : 25 x 2 Gy
> 60 jaar en geen chemotherapie : 16 x 2.65 Gy
2. Overweeg RT P bij mediane tumoren en/of aankleuring parasternale klierregio op
lymfescintigrafie (geen RT P bij Herceptin)
Indien ook RT P : 25 x 2 Gy op de klierstreken (wand blijft hypofractionatie)
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o Bij positieve axilla :
1. RT Thoraxwand
< 60 jaar : 25 x 2 Gy
> 60 jaar en geen chemotherapie : 16 x 2.65 Gy
2.RT SC
< 60 jaar : 25 x 2 Gy
> 60 jaar en geen chemotherapie : 16 x 2.65 Gy
3.Overweeg RT P bij mediane tumoren en/of bij aankleuring parasternale klierregio op
lymfescintigrafie ( geen RT P bij Herceptine )
RT P vanaf N2 : 25x2 Gy
Indien ook RT P : 25 x 2 Gy op de klierstreken (wand blijft hypofractionatie)
o Bij positieve axilla met mogelijks nog resttumor :
1. RT Thoraxwand
< 60 jaar : 25 x 2 Gy
> 60 jaar en geen chemotherapie : 16 x 2.65 Gy
2.RT SC
< 60 jaar : 25 x 2 Gy
> 60 jaar en geen chemotherapie: 16 x 2.65 Gy
3. RT axilla : 25 x 2 Gy
RT axilla boost 10-16 Gy na 50 Gy (subclavia tot 50 Gy, geen hypofractionatie)
• Wanneer aanwijzingen voor achtergebleven tumorcellen in de
axilla, op indivduele basis na multidisciplinair overleg
• Macrometastase in sentineklier indien okselevidement niet
mogelijk is, na overleg
• Bij verdachte niet gereseceerde klieren

4.RT MI (niet bij Herceptin)
RT P vanaf N2 : 25x2 Gy
Indien ook RT P : 25 x 2 Gy op de klierstreken (wand blijft hypofractionatie)

NB Bij vermelding RT… : high level of evidence, wereldwijde consensus
Bij vermelding overweeg RT … : Beperkte level of evidence, geen bestaande consensus
wereldwijd
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2.2.3 Medicamenteuze therapie
De SANKT GALLEN GUIDELINES van 2013 houden veel meer rekening met de intrinsieke
biologie van de tumor. De biologie kan worden bepaald door genetische micro-arrays maar
kan bij benadering quasi even goed bepaald worden met volgende IHC factoren : ER/PR,
Her2/Neu en Ki-67 index.


Clinicopathologische definities van biologische/intrinsieke subtypes (cfr. St
Gallen international expert consensus meeting 2013):
o



luminal A: ER en PR positief; Her2 negatief, lage Ki67 (< 20%)

o

luminal B:
 luminal B, Her2 negatief: ER positief, Her2 negatief en minstens 1
van de volgende kenmerken : hoge Ki 67 index (> 20%) en/of PR
laag of negatief (< 20 % aankleurende cellen)
 luminal B, Her2 positief: ER positief, Her2 amplificatie; om het even
welk % Ki67 en om het even welke PR status

o

Her2 positief (niet luminal): HER2amplificatie; ER/PR negatief

o

Triple negatief: ER/PR negatief, Her2 negatief.

Genetic profiling micro-arrays
o Oncotype Dx 21 gene recurrence score
 Gevalideerd bij ER pos én node negatief pre-postmenopausaal
 NSABP-14
 NSABP-20
 RS > 31 : noodzaak tot adjuvante chemo
 Bij node positief : retrospectieve gegevens en dus NIET voldoende
gevalideerd
 Alleen gegevens bij postmenopauzale dames
o TRANS-ATAC
o SWOG 8814
 Niet terugbetaald. 3000 euro!!!!
o PAM-50
 Niet tergbetaald
 Test is niet predictief ivm al dan niet noodzaak voor chemo
o

Standpunt Breast Cancer Task Force BSMO 21/02/2014
 Alvorens genetic profiling testen routinematig te gaan gebruiken,
dienen de resultaten van de 2 gerandomiseerde prospectieve studies
(MINDACT en TAILOR-X) te worden afgewacht. In deze studies wordt
onderzocht of adjuverende chemo bij high risk genomic profile zinvol
is.
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RICHTLIJNEN ADJUVANTE THERAPIE
Gebaseerd op Sankt Gallen 2013 guidelines en guidelines van UZ Leuven Prof Hans
Wildiers.


Luminal A subtype
In principe hormonale behandeling en géén chemotherapie.
Chemotherapie te overwegen bij :
Graad 3
Aanwezigheid van ≥ 4 positieve klieren
High 21-gen recurrence score (niet beschikbaar in België) of 70-gene
high risk status (niet beschikbaar in België)



Luminal B Her2 negatief subtype
o Hormonale therapie
o Chemotherapie vanaf ≥ 2 van onderstaande risicofactoren
 Jonge leeftijd (< 50 jaar)
 LVI
 N+ (N2 = 2 factoren)
 pT2-T4
 Multifocale tumoren
 Lage expressie ER/PR



Luminal B Her2 positief subtype
o Hormonale therapie
o Als T1 > 1 cm en/of N+ : chemotherapie en 1 jaar Herceptin adjuvant



Her2 Neu positieve borstkanker
o Als T1 > 1 cm en/of N+ : chemotherapie en 1 jaar Herceptin adjuvant



Triple negatief subtype
o Indicatie voor adjuvante chemo als > 0.5 cm en/of N+
o Bijzondere subtypes
 Adenoid cystic : géén noodzaak tot chemotherapie
 Medullair, metaplastic, aopcrien type : op individuele basis te bekijken
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3.1.1.1

Hormonale therapie

ADJUVANTE HORMONALE THERAPIE PREMENOPAUZE
SOFT TRIAL







3 armen
o Tamoxifen
o Tamoxifen + OFS
o Exemestane + OFS
Low risk group, geen chemo : NO benefit
o 2de studie met identieke res : ECOG E3193 trial
 No chemo, N0 ziekte, tumor < 3 cm
 Tam vs TAM+OFS : no benefit
High risk, patiënten die chemo nodig hadden
o BCFI 5 jaar (Breast Cancer Free Interval)
 78% (Tam) vs 82.5% (Tam+OFS) vs 85.7% (Exe+OFS)
High risk, patiënten < 35 jaar
o BCFI
 67,7% (Tam) vs 78.9% (Tam +OFS) vs 83.4% (Exe + OFS)

DRFI = Distant Relapse free Interval
ABCSG-12 trial : role of AI bij pre-menopauzale dames
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→ Low risk patiënten : géén benefit van AI tov Tamoxifen
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GECOMBINEERDE ANALYSE SOFT EN TEXT TRIAL
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CONSENSUS ADJUVANTE HORMONALE BEHANDELING PREMENOPAUZE









Low risk
o < 3cm, N0 ziekte, geen noodzaak voor adjuvante chemo
o TAMOXIFEN 5-10 jaar
High risk
o Patiëntes met hoog risico factoren die adjuvante chemo moeten krijgen en die
premenopauzaal blijven na chemo
 OFS + Exemestane (5jr)= voorkeur
 OFS + Tamoxifen (5jr-10 jr) = zeker beter dan Tamoxifen alleen
o Bij high risk > 45 jaar en amenorrhea + laag E2 : sterk vermoeden definitief
post-chemo menopauze : AI geven maar hormonaal bilan opvolgen
< 35 jaar
o OFS + Exemestane (5jr) = voorkeur
o OFS + Tamoxifen (5jr-10jr) = zeker beter dan Tamoxifen alleen
o Bij deze hoog risico groep : onmiddellijk na chemo te starten met OFS
Intermediate risk
o Tam 10 jaar
o Tam 5 jaar + Letrozole 3 jaar zo postmenopauzaal na 5 jaar Tam
o Tam + OFS (5jr-10jr)
o EXE + OFS (5jr)
o Géén vergelijkende studies tussen verschillende modaliteiten van behandeling
OPMERKINGEN
o Follow up van de trials is slechts ongeveer 5 jaar. We weten dat hormonaal
gevoelige tumoren dikwijls later hervallen. Resultaten van verdere follow up van
de studie dienen dan ook te worden afgewacht.
o Vroegtijdige menopauze kan belangrijke nevenwerkingen veroorzaken bij jonge
dames met dikwijls een forse vermindering van de levenskwaliteit. Ook dit dient
bij de beslissing in overweging te worden genomen.
o Onder Tamoxifen is lage/hoge FSH en laag oestradiol niet betrouwbaar.
o Modaliteit OFS : in principe LHRH. Bij bewezen BRCA mutatie of
eierstokkanker in de familie kan BSO overwogen worden.

Richtlijnen zijn besproken binnen borstkliniek AZ Delta, Izegem en Tielt op do 23/04/2015 en
zijn mede gebaseerd op richtlijnen van VWOG/BIG seno en Breast Cancer Task Force van
BSMO Prof Patrick Neven).
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ADJUVANTE HORMONALE THERAPIE POST-MENOPAUZALE PATIENTE
Laag risico
 Tamoxifen 20 mg/dag ged 5 jaar
Intermediair risico
 Tamoxifen 20 mg/dag ged 10 jaar
o Tumor > 2 cm
o LVI of N+
o Graad III
 Tamoxifen 2-3 jaar gevolgd door AI (Anastrazole of Exemestane) 2-3 jaar
o Tumor > 2 cm
o LVI of N+
o Graad III
o Her2 positief
 Tamoxifen 20 mg/dag ged 5 jaar gevolgd door 3 jaar letrozole bij N+
Hoog risico
 AI upfront gedurende 5 jaar (Letrozole of Anastrazole)
 Tamoxifen 20 mg/dag ged 5 jaar gevolgd door 3 jaar letrozole bij N+
Her2-Neu positief
 Bij voorkeur AI upfront
Lobular breast cancer: bij voorkeur upfront Letrozole bij Luminal B type

ALGEMENE BEMERKINGEN POST-MENOPAUZALE PATIENTE
Bij contra - indicatie voor Tamoxifen : AI 5 jaar
 VG DVT
 VG CVA – arteriele trombose
 Erfelijk trombogene ziekte
 Positief lupus AC
 VG afwijkingen endometrium met name endometriumpoliepen
 Patiente onder Marcoumar
o Slecht te regelen als combinatie met Nolvadex
Bij intolerantie Tamoxifen : switch naar AI (totale duur 5 jaar)
Bij trombo-embolische complicaties onder Tamoxifen of ontstaan van atypische cellen op
endometriumbiopt : switch naar AI (totale duur 5 jaar)
Bij zware osteoporose : bij voorkeur géén 5 jaar AI maar switch te verkiezen. Bij hoog risico
borstcarcinoom toch 5 jaar AI en behandeling voor osteoporose opstarten.
Bij zwaar cardiovasculair belaste patiënte : bij voorkeur géén 5 jaar AI maar switch te
verkiezen.
Bij erg hinderlijke spier-en gewrichtspijn : overweeg om AI te stoppen en over te schakelen
naar Tamoxifen.
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ALGEMENE BEMERKINGEN PRE-EN POSTMENOPAUZE
Onder Tamoxifen
 Jaarlijks gynaecologisch nazicht en steeds bij abnormaal bloedverlies.
Onder AI
 Verhoogd risico op osteoporose
o BDM bij start van behandeling
o Zo osteopenie : start Ca-vitD supl en co BDM na 1 jaar
o Zo géén osteopenie : co BDM na 5 jaar of vroeger zo aangewezen(cfr
terugbetaling)


Bij dame op AI ts 45-55 jaar : biochemisch controle van hormonaal bilan!!!

Bij vapeurs onder anti-hormonale behandeling
Bioclimal – salie thee – Dixarit- Effexor

BIJ IEDERE HORMONALE BEHANDELING REGELS TERUGBETALING TE
RESPECTEREN.

RECENTE UPDATE LITERATUUR
 Tamoxifen 5 vs 10 jaar (ATLAS en ATTOM trial)
o ATLAS
 Risk of recurrence absoluut – 3 %
 Contralateral BC -2 %
 Breast cancer mortality daalt van 12 naar 10%
 Risico endometriumca neemt toe van 1,6 nar 3,1%
 Risico op longembool neemt toe van 0,6 naar 1,2%
 Risico ischemic heart disease neemt toe van 2 naar 4%
 BIG 1-98 trial update SABCS 2012
o Lobular breast cancer
o 8.4 jaar FU
o Lobular vs ductular : -52% reduction in hazard of disease free event vs 20 %
bij ductular
o OS lobular letrozole vs Tam : 88% vs 84%
o MOST striking voor Luminal B type
 MA 17 trial Peter Goss (Ann Oncol 2013;24 : 355-361)
o Letrozole 3 jaar na 5 jaar Tam bij N+
o Particular benefit of letrozole bij dames die van pre- postmenopauzaal worden
 TEXT-SOFT analyse San Antonio 2014 : ovariële suppressie premenopauzale
patiënte. BSMO breast cancer task force guidelines 2015.
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3.1.1.2

Chemotherapie:

WELKE ADJUVANTE CHEMOTHERAPIE ?
Gebaseerd op de nationale guidelines besproken op BSMO 21/02/2014 Breast Cancer Task
Force onder leiding van Prof Hans Wildiers UZ Leuven.
Her2-negatief – ER positief – Node positief




Voorkeurschema :
o EC dose dense q2 weken x4 cycli gevolgd door 12x Paclitaxel weekly
 Epirubicine = 90 mg/m2
 Cyclofosfamide = 600 mg/m2
 + Neulasta sc daags na EC
 Paclitaxel 80 mg/m2 weekly
Alternatieve schema’s
o EC niet dose dense q3 weken x4 cycli gevolgd door 12x Paclitaxel weekly
o EC dose dense q2 weken x4 gevolgd door Paclitaxel dose dense 175 mg/m2
q2 weken x4 cycli (telkens met Neulasta)
o TC (Taxotere – Cyclofosfamide) q3 weken x4
o 3 FEC – 3 Taxotere

Her2-negatief – ER positief – Node negatief



Voorkeursschema
o EC niet dose dense q3 weken x4 cycli gevolgd door 12x Paclitaxel weekly
Alternatieve schema’s
o TC q3 weken x4
o 3 FEC – 3 Taxotere

Her2-neu positief



Voorkeurschema
o EC niet dose dense q3 weken x4 cycli gevolgd door 12x Paclitaxel weekly +
Herceptin weekly gevolgd door nog 14 x Herceptin q3w
Alternatieve schema’s
o TCH (Taxotere 75 mg/m2 – Carbo AUC 6 – Herceptin weekly ) x6 gevolgd
door nog 12 x Herceptin q3w
 Bij cardiaal belaste patiënten, CI voor anthracyclines, oudere
patiënten,…
o 3 FEC – 3 Taxotere + Herceptin
o Paclitaxel weekly 12 x + Herceptin gevolgd door Herceptin 14 x q3w
 Bij oudere patiënten, kleine minder agressieve tumoren,.. (zie
opmerking onder rationale voor chemo)
o TC (Taxotere – Cyclofosfamide) q3 weken x4 + Herceptin

Triple negatief subtype



Voorkeurschema
o EC dose dense q2 weken x4 cycli gevolgd door 12x Paclitaxel weekly
Alternatieve schema’s
o EC niet dose dense q3 weken x4 cycli gevolgd door 12x Paclitaxel weekly
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o
o

EC dose dense q2 weken x4 gevolgd door Paclitaxel dose dense 175 mg/m2
q2 weken x4 cycli (telkens met Neulasta)
TC (Taxotere – Cyclofosfamide) q3 weken x4

WELKE NEO- ADJUVANTE CHEMOTHERAPIE ?
Algemene regels:




Neo-adjuvante chemo = zelfde schema als adjuvante chemo
Meer neo-adjuvante chemo overwegen bij triple negatieve tumoren
o pCR = betere prognose
SIKOV trial SABS 2013 (= CALGB 40603 trial): inclusie van Carboplatinum in neoadjuvante setting bij triple negatieve tumoren
o Carbo AUC 6 + Paclitaxel weekly (80 mg/m2) weekly x12 gevolgd door EC
dose dense q2 weken x4
o Fase II studie
o Cave hematologische toxiciteit
o Géén standaardschema op heden!!!!
o In België fase II gepland met Carbo AUC 2 weekly ipv AUC 6 q3 weken : bij
voorkeur hier aan meedoen

RATIONALE VOOR CHEMOTHERAPIE SCHEMATA









Richtlijnen op basis van
o Gegevens SABCS 2013
o Consensus BSMO Breast Cancer Task Force 21/02/2014
GIM 2 studie SABCS 2013, Cognetti et al
o 2091 patiënten
o Median FU 7 jaar
o Resultaten:
 EC vs FEC : no difference DFS – OS : GEEN NOODZAAK MEER
VOOR 5FU
 Dose dense EC q2w vs niet dose dense q3w
 DFS 5 years : 81% vs 76%
 OS 5 years: 94% vs 89%
 DOSE DENSE EC DUIDELIJK BETER VOOR OS EN DFS
BIJ N+
2 Meta-analyses voor dose dense chemo
o Lemos Duarte et all The Breast 2012
o Bonilla et all
JNCI 2010;102(24):1845-1854
o BESLUIT : OS EN DFS DUIDELIJK BETER IN ER NEGATIEVE GROEP
Dose dense : waarom Paclitaxel weekly 12x ipv Paclitaxel q2w x4
o Nevenwerkingen!! Graad III-IV toxiciteit
 Musculoskeletaal : 3 % vs 11%
 Allergy :
6% vs 14%
 Neurotoxicity :
10% vs 17%
Schema Paclitaxel weekly 12x + Herceptin
o SABCS 2013
o Dana Farber Institute
o Fase II !!!!
o 406 patiënten
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3.1.1.3

20 % van tumoren < 0.5 cm (T1a 20 % - T1b 35% - T1c 42% - T2 9%)
2/3de tumoren ER positief
< 3 cm
Slechts 3.6 jaar FU
Median age 55 jaar

Herceptin = trastuzumab

De behandeling wordt vergoed indien :
Aantasting van de lymfeklieren of tumor van tenminste 10 mm én de linker ventrikel
ejectiefractie is superieur aan 55% én er is geen cardiale contra-indicatie bij de start
van de behandeling ( gedocumenteerde voorgeschiedenis van harfalen, van een
coronaire ziekte met een q-wave myocardinfarct, van angor die medicamenteus
behandeld moet worden, van arteriële hypertensie die niet onder controle is, van een
klinisch significante kleppathologie of een onstabiele aritmie)
De tumor vertoont een amplificatie van het gen van de Humane Epidermale
groeifactor Receptor-2 (Her2). De In Situ Fluorescentie Hybridisatie test FISH
(Fluorescence In Situ Hybridisation) of de SISH test (Silver In Situ Hybridisation) moet
uitgveord worden in ISO 15189 of equivalente norm geaccrediteerde laboratoria. De
SISH test moet een tweede lezing ondergaan. De FISH of SISH test wordt als positief
beoordeeld indien er meer dan 6 copieën van het gen per nucleus aanwezig zijn of
een ratio Her2 signalen/chromosoom 17 signalen > 2* . In geval van een intermediair
resultaat (aanwezigheid van 4 à 6 copieën of een ratio tussen 1.8 en 2.2) moet er
een tweede FISH of SISH test uitgevoerd worden evenals een test in
immunohistochemie waarvan het resultaat 3+ moet zijn om de overexpressie van het
eiwit te bevestigen.
* De guideline beveelt een waarde van 2.2 aan maar bij de inclusie criteria in de
studies werd een ratio van 2 gehanteerd.

Herceptin kan enkel worden voorgeschreven door een specialist erkend in de medische
oncologie of met een bijzondere bekwaamheid in de oncologie.
De dosis: eerste gift 8 mg/kg, nadien 6 mg/kg q3w ged 12 maand = 18 keer
De ejectiefractie wordt tijdens de behandeling best driemaandelijks gecontroleerd. Na het
stoppen van de therapie kan gedurende 1 jaar de ejectiefractie nog zesmaandelijks worden
gecontroleerd. Hartproblemen worden echter steeds gezien tijdens de behandeling en niet
meer na het stoppen.
Bij gedocumenteerde achteruitgang van de LVEF > 10 % of een absolute waarde < 55 %
dient de adjuvante Herceptin te worden gestopt en cardiaal advies te worden ingewonnen.
Cardiale toxiciteit door Herceptin is meestal reversibel maar wel een absolute indicatie tot
stoppen van de behandeling.
Herceptin kan sequentieel of concomitant met de chemotherapie worden toegediend. Bij
concomitante toediening wordt Herceptin gestart gelijktijdig met de taxane. Te overleggen
met de radiotherapeut of Herceptin al dan niet samen met RT kan worden gepland.
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Nota:
Vanaf september 2014 komt vermoedelijk Herceptin subcutaan op de markt (fixed dose 600
mg)
HANNAH trial . Lancet Oncology 2012 sep;13(9):869-78
Pref Her trial. Lancet Oncology 2013;14(10):962-970
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3.2

Lokaal gevorderd borstcarcinoom:

Definitie:
Omvat diverse klinische presentaties:
 tumor als lokaal inoperabel beschouwd maar zonder metastasen op afstand
 mastitis carcinomatosa
 gefixeerd klierpakket
 cutane doorgroei T4
 ingroei in thoraxwand (<> pectoralis)
In de TNM classificatie:
 stadium IIIA : T0N2, T1-2N2, T3N1-2 en M0
 stadium IIIB : T4N0-2M0
 stadium IIIC : TxN3M0
Opmerking :
- mastitis carcinomatosa= T4d = stadium IIIB
- ipsilaterale supraclaviculaire lymfeklieren= N3c
Behandeling:
De aanpak is multimodaal en wordt steeds individueel bekeken. De behandeling kan
bestaan uit neoadjuvante chemotherapie gevolgd door heelkunde, radiotherapie en
aangevuld met hormonale therapie zo hormoongevoelig en met herceptin zo her2neu +
dmv FISH.
1. Neoadjuvante chemotherapie:
Schemata : cfr adjuvante chemotherapie. Bij FISH positieve patiënten Herceptin te
associëren aan het Taxane bevattend chemotherapie schema. Bij triple negatieve
patiëntes is een schema met platinumderivaat te overwegen.
Evaluatie van de respons na 3-4 cycli:
- Indien het letsel operabel wordt, dan wordt heelkunde bij voorkeur gepland
na het beëindigen van de volledige chemotherapie
- Bij onvoldoende respons na 3 cycli : best switchen naar alternatief regime of
heelkunde plannen.
Opmerking:
- Neo-adjuvante hormonale therapie: als oud en verminderde orgaanfunctie, als algemene
zwakke conditie of als chemotherapie wordt geweigerd. Aromatase-inhibitor (als
terugbetaald) heeft de voorkeur op tamoxifen. Er zijn géén soliede gegevens met
Tamoxifen als neo-adjuvante behandeling.
Respons evalueren na 3 maand tenzij er duidelijke evidentie is van progressie. Als respons
of stabiel, de hormonale therapie verderzetten tot tenminste 6 maand.
- als ulcererende tumor en resecabel, dan kan om hygiënische redenen primaire heelkunde
worden toegepast.
- Indien patiënte door comorbiditeit inoperabel is, dan kan een hygiënische locoregionale
radiotherapie gepland worden.

2. Lokale therapie:
De keuze tussen heelkunde, radiotherapie of beiden is afhankelijk van de respons op de
inductiechemotherapie.
-Als operabel: heelkunde (mag borstsparend zo mogelijk) gevolgd door radiotherapie.
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Opmerking: als borstsparende heelkunde wordt overwogen, dan dient vooraleer
chemotherapie wordt gegeven een radio-opaque clip centraal in de tumor te worden
geplaatst onder echo-geleide. Zo is de lokalisatie van de tumor mogelijk, als er een
complete klinische remissie wordt bekomen met chemotherapie. Als noodzakelijk, dan kan
de clip met een springerhook naald gelokaliseerd worden net voor de lokale therapie
Opmerking: als initieel mastitis carcinomatosa , dan steeds mastectomie ipv borstsparende
heelkunde.
- Als inoperabel: radiotherapie (gevolgd door heelkunde als operabel geworden).
3. Adjuvante hormonale therapie:
Bij alle patiënten met een ER+ of PR + tumor.
Cfr hormonale therapie adjuvant
4. Adjuvant herceptin:
Cfr criteria supra: vroegtijdig borstcarcinoom.

3.3

Loco-regionaal recidief

Definitie:
lokaal: in mamma of huid rondom operatiegebied;
regionaal: axillair, parasternaal, supraclaviculair
- na borstsparende behandeling en RT:
- als resecabel:  salvage mastectomie, overweeg aanvullende systemische
therapie (chemo en/of hormonaal). Cfr nota CALOR trial.
- als niet:

 chemotherapie gevolgd door salvage mastectomie als operabel,
en aanvullende hormonale therapie als hormoongevoelig
 chemotherapie
 hormonale behandeling

- na mastectomie:
- als resecabel  ruime excisie, eventueel met thoraxwandresectie, gevolgd door RT
zo mogelijk, overweeg aanvullende systemische therapie
- als niet:
 chemotherapie gevolgd door RT (zo mogelijk) - HT
 hormonale behandeling
- volgens lokalisatie recidief:
- axillair recidief:
okselklierevidement, RT als okselevidement onvolledig: er is tumor achter
gebleven. Aanvullend CT en/of HT.
- supraclaviculaire klier:
- RT als enige lokalisatie, evtl + CT vnl als snel recidief (< 2 jaar). HT switch zo
hormonaal gevoelig.
- CT/HT als ook andere lokalisaties of recidief in RT veld of combinatie
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- infraclaviculair:
- RT of resectie
- als niet mogelijk: CT en/of HT
- mastitis carcinomatosa:
- chemo gevolgd door HK/RT en +/-HT
- sternale botmeta:
- RT gevolgd door HT en/of CT
- als in RT-veld: HT en/ofCT
- parasternaal:
- als resecabel: HK al dan niet gevolgd door RT
- als niet resecabel: - in bestraald veld: HT en/of CT
- niet in bestraald veld: RT +/- CT/HT
- cutane meta:
- lokale excisie
- HT en/of CT
Nota
CALOR trial. The Lancet Oncology Feb 2014
→ Adjuvant chemotherapy should be recommended for patients with completely resected
isolated locoregional recurrence of breast cancer, especially if the recurrence is ER
negative.
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3.4

Gemetastaseerd borstcarcinoom

Overweeg biopsie:





Als onvoldoende zeker of het metastasen zijn van een borsttumor of een andere
primaire tumor
Als ER/PR initiëel niet gekend of negatief is
Als solitaire botmetastase ter confirmatie diagnose
Bij langer interval tussen primaire tumor en ontstaan van metastasen. In 25% van
de gevallen kan de hormonale status veranderen. Veranderen van Her2 status kan
maar is veel zeldzamer.

2.5.1. Hormonale behandeling:
- Indicaties: altijd (vooraleer chemo) tenzij:
- ER- en PR - klinisch bedreigend: uitgebreid visceraal en symptomatisch
- progressie na 3 voorafgaande hormonale behandelingen
- Modaliteit:
POSTMENO :
 Tamoxifen
o Zo nog geen adjuvante therapie met Tamoxifen en/of bij
lang interval ts adjuvante behandeling en ontstaan van
metastasen
 AI
o Bij contra-indicatie voorTamoxifen
o Volgens terugbetalingscriteria :
 Bij terugval na een behandeling met antioestrogenen
 Progressie na een behandeling met antioestrogenen
o Er is geen cross resistentie tussen nonsteroidale en
steroidale AI op voorwaarde dat de nonsteroidale AI
eerst gegeven is. (Oncology.2005;69(6):471 – Eur J
Cancer 2009;45(4):527).
 Faslodex
o Ziekte die progressie vertoond heeft
 Tijdens een 2de anti-hormonale behandeling
voor lokaal gevorderde borstkanker
 Tijdens een 2de anti-hormonale behandeling
voor gemetastaseerde borstkanker
 Tijdens een 2de anti-hormonale behandeling in
kader van een adjuvante behandeling
 Binnen de 6 maanden na het staken van een 2de
anti-hormonale behandeling in kader van een
adjuvante behandeling
o Oplaaddosis 500 mg (250 mg x2 ) im met 2 weken
tussen; nadien maandelijks toe te dienen
o Patiënte mag géén chemotherapie in gemetastaseerde
setting gehad hebben.
o MOC verslag noodzakelijk
 Progestageen (Megace – Provera)
o Na falen van overige anti-hormonale behandelingen
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Cave verhoogd risico op trombo-embolische
fenomenen
Tyverb + aromatase remmer
o Bij postmenopausale patiënten met een
homoonreceptor positieve gemetastaseerde
borstkanker, die op dit moment niet in aanmerking
komen voor chemotherapie en die nog geen
hormoontherapie, geen trastuzumab noch
chemotherapie gekregen hebben voor hun
gemetastaseerde toestand
o EN : Bij wie anti-oestrogenen gecontra-indiceerd zijn of
gedocumenteerde neveneffecten hebben veroorzaakt
tijdens een adjuvante behandeling
o EN : Bij wie trastuzumab gecontraïndiceerd is of bij wie
een geneesheer specialist in de cardiologie in een
rapport meedeelt dat een behandeling met
Trastuzumab niet wenselijk is.
o Positieve FISH test noodzakelijk
Aromasin + Afinitor
o ER positief en Her2 negatieve ziekte
o Postmenopauzaal
o Geen symptomatische viscerale ziekte
o Recidief of progressie na of tijdens een behandeling
met een niet-steroidale aromatase remmer zijnde
anastrazole of letrozole
o Op MOC te plaatsen.
o





PREMEN:
 Ovariële ablatie + Tamoxifen is beter dan monotherapie!
o Mogelijkheden ovariële ablatie
 Bilaterale oophorectomie
 Chemische castratie met LH-RH agonist
 Zoladex maandelijks is terugbetaald in
deze indicatie
 Bij progressie
o Zo nog pre-menopausaal
 Ovariële ablatie + AI
 Zo menopausaal intussen : AI
 Faslodex volgens terugbetalingscriteria cfr supra
 Progestageen (Megace of Provera)

2.5.2. Chemotherapie +/- herceptin:


Indicatie
 Als ER/PR negatieve tumor
 Bij falen hormonale therapie bij hormonaal gevoelige ziekte
 Bij snel progressieve viscerale metastasering bij hormonaal gevoelige ziekte



Keuze schema
 Afhankelijk van de nevenwerkingen en voorkeuren van de patiënt
 Rekening houden met de geldende terugbetalingscriteria
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Lijst van mogelijke schema’s
o FEC – AC - EC
o CMF
o Taxanes : Taxotere 3-wekelijks of wekelijks – Taxol
wekelijks
o TC
o Epirubicine –doxorubicine low dose
o Xeloda
o Navelbine
o Caelyx
o Myocet of Myocet/Cyclofosfamide
o Gemzar/Taxol combinatie
o Gemzar/platinum combinatie
o Triple M
o Mitomycine-vinblastine
o Halaven (eribulin)
 Na anthra-taxanes en xeloda
 EMBRACE trial : werkt beter dan Xeloda bij
triple negatieve groep
o Schemata met cis-carbo bij triple negatieve groep
o …..


Specifieke indicaties
o Taxol/Avastin
 Eerste lijns gemetastaseerd
 Triple negatief
 ER en PR negatief
 Negatieve FISH test
 Geen voorgeschiedenis van arteriële tromboembolie, TIA, myocardinfarct, angina pectoris,
perifere arteriële insufficiëntie of een ander
arterieel trombo-embolisch voorval
 Geen hypertensie niet onder controle met een
standaardbehandeling
 MOC verslag noodzakelijk
 CT/MRI na drie cycli en nadien om de 12 weken
 Cave : géén overlevingsvoordeel, enkel effect
op PFS.



Herceptin
o
o

Te associëren bij FISH positieve patiëntes
Terugbetaald bij
 In monotherapie, voor zover er voordien een
mislukking was van tenminste twee
chemotherapie schema’s gedurende dewelke
tenminste één anthracycline en één taxaan
werden gebruikt.
 In associatie met paclitaxel, bij patiënten zonder
voorbehandeling met chemotherapie voor hun
gemetastaseerde aandoening en bij wie een
behandeling met anthracyclines niet overwogen
kan worden.
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In associatie met docetaxel, bij patiënten zonder
voorbehandeling voor hun gemetastaseerde
aandoening, voor zover aan de
terugbetalingsvoorwaarden van docetaxel wordt
voldaan.



Tyverb-Xeloda
o Terugbetaald voor patiënten met gevorderde of
gemetastaseerde ziekte met progressie na eerdere
behandeling met een anthracycline en taxane
bevattend behandelingsregime en behandeling met
trastuzumab voor gemetastaseerde ziekte



Herceptin – Perjeta – Taxotere
o Eerste lijn gemetastaseerd
o Perjeta voorlopig met stalen
o CLEOPATRA trial
 Vs Herceptin-Taxotere
 PFS toename van 12.5 naar 18.4 mths
 Median OS not reached vs 37.6 mths in groep
zonder Perjeta



TDM-1 (Kadcycla)
o Nog niet terugbetaald; zal worden terugbetaald in
tweede lijns gemetastaseerde ziekte
o Resultaten EMILIA trial
 TDM-1 vs Xeloda/Tyverb
 OS 27 mths vs 13 mths

2.5.1.3 Radiotherapie





Antalgische RT bij botmetastasen
Pancraniële radiotherapie - stereotaxie
Consoliderende radiotherapie na heelkunde voor botmetastasen
…

2.5.1.4 Heelkunde



Bij dreigende myelumcompressie
Te overwegen bij solitaire metastase





Solitaire hersenmetastase die duidelijk symptomatisch is
Bij lang interval tussen primaire tumor en solitaire metastase bij
een fitte patiënte

Overige indicaties vb







Darmperforatie
Palliatieve derivatie bij obstructie abdominaal
Heelkundige behandeling van een fractuur

…...
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2.5.1.5 Supportieve therapie
Xgeva
Rank-ligand inhibitor
Vermindert incidentie van verwikkelingen door botmetastasen
Krachtiger dan Zometa
Toedienen:
Maandelijks subcutaan. Bewaren in koelkast
Nevenwerkingen:
- Klein risico op ostenocrose van de mandibula
Vooral bij slecht verzorgd gebit
Steeds grondig tandnazicht en verzorging nodig alvorens te starten
-

Hypocalcemie : calcium-vitamine D supplement te associëren
Géén dosisaanpassing nodig bij nierinsufficiëntie
Géén acute fase reactive na toediening

Zometa
Bij contra-indicatie voor Xgeva
Bij hypercalcemie (onvoldoende gegevens bij Xgeva)
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3. FOLLOW-UP
De eerste twee jaar:





drie- tot viermaandelijkse raadpleging met anamnese, klinisch onderzoek .
jaarlijks bilan met mammo +/- echo. Bij twijfel tussen litteken en recidief: MR.
jaarlijks gynaecologisch onderzoek
eventueel zesmaandelijks labo

Derde tot vijfde jaar:





Zesmaandelijkse consultatie
Jaarlijks bilan met mammo +/- echo. Bij twijfel tussen litteken en recidief: MR.
Jaarlijks gynaecologisch onderzoek.
eventueel labo.

Na het vijfde jaar:


Jaarlijks controle klinisch, beeldvorming en evtl. labo.



Belang van lichaamsbeweging na borstkanker. Aansporen tot 3 uur bewegen per
week op eigen tempo.



Matigen van alcohol – rookstop – vermijden van overgewicht
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4. ZORGPAD BORSTKANKER
“Een klinisch zorgpad is een verzameling van methoden en hulpmiddelen om de
leden van het multidisciplinair en inter-professioneel team op elkaar af te stemmen
en taakafspraken te maken voor een specifieke patiëntenpopulatie. Het is een
concretisering van een zorgprogramma met als doel een kwalitatieve en efficiënte
zorgverlening te verzekeren. De bedoeling is dat, door het formuleren en in praktijk
toepassen van richtlijnen of zorgpaden, de variabiliteit in het medisch handelen kan
worden gereduceerd, de coördinatie tussen de verschillende artsen wordt
geoptimaliseerd en dat dit gaat leiden tot een meer homogene en betere kwaliteit
van zorg voor de patiënten.”

Dit zorgpad is gebaseerd op evidence based medicine. Er wordt in dit zorgpad
verwezen naar het multidisciplinair oncologisch handboek. De richtlijnen zijn conform
aan de wettelijke voorwaarden waar een borstkliniek moet aan voldoen (KB 26/04/
2007 + aangepast KB 15/12/2013.

Eerste vergadering : 3/10/2007 in huisartsenhuis Roeselare
Aanwezigen : Dr R Pacqueu, Dr D Vuylsteke, Dr Ann Desodt, Dr Karen
Vandenbulcke, Dr M Hanssens, Dr K Schotte, Dr F Van Aelst, Dr B Stragier
Tweede vergadering : 20/03/2008 in huisartsenhuis Roeselare
Aanwezigen : Dr R Pacqueu, Dr D Vuylsteke, Dr A Vandenberghe, Dr Karen
Vandenbulcke, Dr J Beernaert Dr M Hanssens, Dr K Schotte, Dr F Van Aelst,
Dr B Stragier
Derde vergadering : 18/12/2008 in huisartsenhuis Roeselare
Aanwezigen: Dr R Pacqueu, Dr D Vuylsteke, Dr A Vandenberghe, Dr K
Vandenbulcke, Dr M Hanssens, Dr K Schotte, Dr F Van Aelst, Dr B Stragier,
Dr S Masschelein, Dr M Thomaere, Dr S Vandecandelaere, Dr K Watty, Dr L
Dekeyser, Dr C Vandeurzen, Dr V Lampaert, Dr F Blanckaert, Dr E Sabbe.

Aanpassingen cfr KB wijziging 15/12/2013 : 12/05/2014.
Aanwezigen : Dr Barbara Stragier, Dr Helga Hellemans, Dr Marianne
Hanssens, Dr Leen Debacker, Mevrouw Lindy Galloo, Mevrouw I Vanneste
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STAP 1 : DIAGNOSE STELLING
A. Het preventief radiologisch onderzoek


Definitie
Het preventief onderzoek is een onderzoek ter opsporing van
borstkanker in een vroegtijdig stadium bij dames zonder klachten of
symptomen.
Vaak wordt voor dit onderzoek ook de term screening gebruikt. Deze
term is evenwel erg verwarrend omdat vele mensen onder de term
screening het tweejaarlijks gratis onderzoek van de overheid verstaan
met een oproepbrief via het stad- of gemeentehuis.
 Verloop
i. Gratis preventief onderzoek voorzien door de overheid (screening)
Dit onderzoek geldt voor vrouwen vanaf het jaar waarin ze 50 worden tot
en met het jaar waarin ze 69 worden. Het onderzoek omvat een gratis
mammografie om de twee jaar. De mammografie mag niet gecombineerd
worden met andere borst onderzoeken op dezelfde dag.
De nationale screening, georganiseerd in opdracht van de overheid,
werkt met een afgebakend budget. Daarom wordt slechts één
onderzoeksmethode voorzien, namelijk de meest doeltreffende. De
selectie van de doelgroep, dames tussen 50 en 69, berust op statistische
gegevens dat borstkanker meest frequent voorkomt in deze groep. De
kans op borstkanker volgens de leeftijd wordt weergegeven in
onderstaande tabel.
Risico (Cijfers van Europa-Donna)
30 jaar
40 jaar
50 jaar
60 jaar
70 jaar
80 jaar

1/2212
1/235
1/54
1/23
1/14
1/10

Er zijn twee mogelijkheden tot deelname:
De oproepbrief van de gemeente vermeldt reeds een geregelde
afspraak, waarbij zowel datum en uur als de radiografische dienst
worden voorzien. Iedere vrouw is evenwel volledig vrij een radiologische
dienst te kiezen en een afspraak te regelen, hetzij via het centrale orgaan
vermeld op de oproepbrief, hetzij rechtstreeks met de radiologische
dienst naar keuze. De oorspronkelijke afspraak wordt dan best afgebeld.
Op verwijzing van een arts (huisarts of specialist) na afspraak in een
radiologische dienst naar keuze. Om alle misverstanden te vermijden
vermeldt de verwijzende arts duidelijk dat het om het gratis (screening)
onderzoek gaat en vermeldt géén combinatie met echografie.
3
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Indien de mammografie wordt aangevraagd door een andere arts dan de
huisarts, dan vraagt deze andere aanvragende arts aan de patiënte om
op de radiologische dienst steeds de huisarts te vermelden zodat altijd
een verslag van het resultaat naar de huisarts wordt gestuurd.
De radiologische dienst voor de screening zorgt ervoor dat de huisarts
steeds wordt nagevraagd zodat een verslag van het onderzoek de
huisarts altijd bereikt.
De mammografie wordt uitgevoerd door een radioloog, een
gespecialiseerd verpleegkundige of een gespecialiseerd röntgenlaborant.
De foto’s worden in eerste lezing beoordeeld op kwaliteit. Indien nodig
worden één of enkele foto’s opnieuw genomen om te voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen.
De foto’s worden door de radioloog van de geconsulteerde dienst in
eerste lezing beoordeeld en samen met de bevindingen opgestuurd naar
het Provinciaal screeningscentrum. Daar ondergaan de foto’s, zonder
voorkennis van de eerste lezer, een tweede lezing door ervaren tweede
lezers. Wanneer achteraf het verslag van de eerste lezer verschilt met
dat van de tweede lezer, dan gebeurt een open derde lezing door een
derde lezer.
Het resultaat wordt in principe binnen de drie weken opgestuurd naar de
patiënte, de verwijzende arts en naar de arts door de patiënte
aangegeven. Soms laat het resultaat wat langer op zich wachten. De
huisarts dienst steeds een verslag van de screeningsmammografie te
krijgen. Als de screeningsmammografie wordt aangevraagd door een
niet-huisarts, dan zorgt deze aanvragende arts dat er steeds een kopie
van het resultaat naar de huisarts wordt doorgestuurd.
De documenten worden bewaard op de dienst radiologie.
ii. Preventief onderzoek buiten het programma van de overheid
De nationale screening selecteert dames tussen 50 en 69 jaar voor
borstkanker screening. Een zeker precentage van de borsttumoren
presenteert zich voor of na deze leeftijdscategorie. Het kan dus te
overwegen zijn om ook bij jongere dames (vanaf 40 jaar) of bij oudere
dames (> 69 jaar) borstkanker screening te doen en dit zeker bij hoog
risico patiënten met familiale belasting.
Bij dames met een eerste graadsverwant met borstkanker op jongere
leeftijd (vb moeder) wordt aangeraden om vanaf 10 jaar voor de leeftijd
van diagnosestelling bij de eerste graadsverwant preventieve
beeldvorming van de borst te laten uitvoeren. Dit onderzoek is dan niet
gratis.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op verwijzing van een arts (huisarts of
specialist) na afspraak in een radiologische dienst naar keuze. De
aanvraag vermeldt best: “preventief onderzoek”. Desgewenst kan op de
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aanvraag naast mammografie ook eventueel aanvullend
vermeld worden.

echografie

De mammografie wordt uitgevoerd door een radioloog, gespecialiseerd
verpleegkundige of een gespecialiseerd röntgenlaborant.
De documenten worden door een ervaren radioloog bekeken op kwaliteit
en in eerste lezing beoordeeld. De radioloog beslist of bijkomende
mammografie opnamen of een aanvullende echografie nodig zijn. Deze
bijkomende onderzoeken worden onmiddellijk uitgevoerd.
Van zodra alle nodige onderzoeken zijn uitgevoerd, kan de patiënt de
dienst verlaten.
De documenten en het verslag worden bezorgd aan de aanvragende
arts. Indien de patiënte dit vooraf vraagt, kan een kopie van de resultaten
overgemaakt worden aan een andere arts dan de aanvragende arts. Er
wordt naar gestreefd dat de huisarts steeds het resultaat van de
screeningsmammografie krijgt.
De documenten worden bewaard door de aanvragende arts of door de
patiënte.


Erkende mammografische eenheden en provinciale screeningscentra
Erkende mammografische eenheden regio (1ste lezing)
St Andries ZH Tielt, Heilig Hart ZH Roeselare-Menen, Stedelijk ZH
Roeselare, St Jozef ZH Izegem, St Rembert ZH Torhout, Dr Bernard
Staelens Wevelgem, Dr Wim Faes Diskmuide, Dr Danneels Roeselare.
Dr Morlion Izegem. Dr Frans Torhout.
Provinciale screeningscentra (2de lezing)
Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker.
Universiteit Gent, De Pintelaan 185. Contactpersoon : Dr Luc Bleyen. Tel
09/332.36.36. Email: cvpok@ugent.be. 2de lezing voor mammo’s uit regio
Roeselare-Tielt,
Zuidwest
Vlaanderen,
Zuidoost
Vlaanderen,
Meetjesland, Waasland en Schelde-Dender.
Vroegtijdige Opsporing Borstkanker vzw. St Jan ziekenhuis,
Ruddershove 4, Brugge. Contactpersoon: Dr Patrick Martens. Tel
050/32.70.60. Email: info@vobvzw.be. 2de lezing voor mammo’s uit regio
Oostende-Ieper-Veurne-Diskmuide-Brugge.

B. Het diagnostisch radiologisch onderzoek
 Definitie
Het diagnostisch onderzoek van de borst wordt uitgevoerd omwille van
een specifieke klinische vaststelling (bv palpabele massa, tepelverlies,
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focale pijnlijke zone,…) of omwille van een afwijkende bevinding op het
gratis preventief onderzoek.
Verloop
Het onderzoek gebeurt op verwijzing van een arts (huisarts of specialist)
na afspraak in een radiologische dienst naar keuze.
De aanvraag vermeldt naast mammografie en echografie tevens de
specifieke reden van het onderzoek.
Bij een verdachte kliniek wordt door de aanvragende arts, naast
mammografie en echografie, tevens vermeld dat indien aangewezen,
aanvullend een NMR mammo wordt afgesproken of een biopsie wordt
uitgevoerd of gepland. De patiënte dient hiervan wel door de verwijzende
arts vooraf op de hoogte gesteld.
De huisarts kan bij een verdachte kliniek de patiënte ook steeds
onmiddellijk doorverwijzen naar de specialist (gynaecoloog, borstchirurg
of oncoloog).



Palpabele massa, tepelverlies of focale pijnlijke zone
Bij vrouwen boven de dertig jaar die niet beschikken over een recente
mammografie (recenter dan één jaar), wordt eerst een mammografie
uitgevoerd, vrijwel altijd gevolgd door een echografie.
Bij jongere vrouwen wordt meestal alleen een echografie uitgevoerd. Een
mammografie wordt uitgevoerd bij jonge vrouwen met zeer sterke
familiale belasting of met een voor maligniteit sterk verdachte klinische
en/of echografische bevinding.
Indien nodig wordt een NMR mammo gepland of een biopsie uitgevoerd
of afgesproken, wanneer vermeld op de aanvraag of na telefonisch of
schriftelijk overleg.
De documenten en het verslag worden bezorgd aan de aanvragende
arts. Indien de patiënte dit vooraf vraagt, kan een kopie van de resultaten
worden overgemaakt aan een andere dan de aanvragende arts.
De documenten worden bewaard door de aanvragende arts of door de
patiënte.



Afwijkende bevindingen op gratis preventief onderzoek
Meestal volstaat een echografie en/of specifieke mammografische
opnamen (vb spot opnames) om de afwijking verder te verklaren.
Indien nodig, dan wordt een NMR mammo gepland of een biopsie
uitgevoerd of afgesproken, wanneer vermeld op de aanvraag of na
telefonisch of schriftelijk overleg tussen de aanvragende arts en de
radioloog.
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De documenten en het verslag worden bezorgd aan de aanvragende
arts. Indien de patiënte dit vooraf vraagt, dan kan een kopie van de
resultaten worden overgemaakt aan een andere dan de aanvragende
arts.
De documenten worden bewaard door de aanvragende arts of door de
patiënte.
C. Het NMR onderzoek
 Indicaties
i. Als preventief onderzoek aanvullend bij mammo- en echografie
Enkel aangewezen bij zeer hoog risico patiënten (vb BRCA1-2
draagsters,…)
Bij borstprothesen waarbij mammografie zeer moeilijk of onvolledig is.
ii. Als diagnostisch onderzoek
Bij discordantie tussen klinische, mammo- en echografische bevindingen
Bij tepelverlies
Bij borstprothesen
iii. Na vaststelling van een kwaadaardige tumor
Staging voor uitgebreidheid en multifocaliteit bij
Lobulaire tumoren
DCIS graad III
Tumoren bij hoog risico patiënten
Opvolging van tumoren onder neo-adjuvante chemotherapie
 Verloop
Het onderzoek gebeurt op verwijzing van een arts (huisarts of specialist)
na afspraak in een radiologische dienst naar keuze.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd
verpleegkundige of röntgenlaborant.
Het verwerken en interpreteren van de beelden door de radioloog vergt
veel tijd.
De beelden en het verslag worden opgestuurd naar de aanvragende arts,
meestal binnen de 24 uur volgend op het onderzoek.
De documenten en het verslag worden bezorgd aan de aanvragende
arts. Indien de patiënte dit vooraf vraagt, dan kan een kopie van de
resultaten worden overgemaakt aan een andere dan de aanvragende
arts.
De documenten worden bewaard door de aanvragende arts of patiënte.
 Contra-indicaties voor NMR. Volgende patiënten mogen NIET in de
NMR:
patiënten met een pacemaker, defibrillator
bepaalde hartkleppen
oude aneurysma klips
coclea implanten
stapes prothesen
bepaalde borst implanten
electrische infuuspompen
insulinepompen
ventrikelpompen
pijnpompen
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Swan Ganz catheter
holtermonitoring
oud osteosynthese materiaal
Bij twijfel altijd EERST radioloog contacteren!!
De kwaliteit van de radiologische onderzoeken stijgt sterk met de
beschikbaarheid van vroegere onderzoeken, met ander woorden:
ALTIJD ALLE VORIGE RADIOLOGISCHE ONDERZOEKEN VAN DE
BORST BIJHOUDEN EN TELKENS MEEBRENGEN!!!
D. Kliniek
 Kliniek : ‘bolletje’ werd gevoeld door patiënte/arts, huidretractie, mastitis
beeld, axillaire klier, tepelverlies, pijn, putje in de huid van de borst,
tepelretractie,…
 Bij een verdachte kliniek kan de huisarts een mammo- en/of echografie
evt onmiddellijk gevolgd door een biopsie plannen (cfr supra). De
patiënte wordt met deze resultaten doorverwezen naar een specialist
(gynaecoloog, borstchirurg of oncoloog).
 Bij een verdachte kliniek kan de huisarts de patiënte ook onmiddellijk
doorsturen naar de specialist (gynaecoloog, borstchirurg of oncoloog)
voor verder nazicht.
E. Resultaten en gevolgen het het radiologisch onderzoek
 Mogelijke resultaten
i. Het gratis preventief onderzoek
Het gratis preventief onderzoek kent slechts 2 conclusies: geen
afwijkingen die verder onderzoek vragen ofwel één of meerdere
afwijkingen die verder onderzocht moeten worden.
De overgrote meerderheid van de weerhouden afwijkingen blijken bij
nader onderzoek goedaardig te zijn.
ii. De andere onderzoeken
De onderzoeken worden beoordeeld volgens de strikte richtlijnen van het
American College of Radiology, welke in alle beschaafde Europese
landen gevolgd worden. Er worden 5 categorieën weerhouden
ACR 1: Geen afwijkingen in het licht gesteld
ACR 2: Goedaardige afwijkingen in het licht gesteld
ACR 3: Zeer waarschijnlijk goedaardige afwijkingen in het licht gesteld
ACR 4: Mogelijk kwaadaardige afwijkingen in het licht gesteld
ACR 5: Kwaadaardige afwijkingen in het licht gesteld
 Consequenties en gevolgen
i. Het gratis preventief onderzoek
Geen afwijkingen weerhouden:
Volgende oproepbrief preventief onderzoek volgt automatisch na 2 jaar.
Bij klachten in de tussenperiode: diagnostisch onderzoek
Afwijkingen weerhouden: controleren bij middel van diagnostisch
onderzoek.
ii. De andere onderzoeken
ACR 1 en 2:
Volgende preventief onderzoek, in samenspraak met verwijzende arts
Bij klachten in de tussenperiode: diagnostisch onderzoek
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ACR 3: keuze tussen
Opvolgen:
Opvolging onderzoek na 6, 12, 24 maanden
Indien stabiel : verder preventief schema volgen
Indien verandering: biopsie
Biopsie:
Conclusie goedaardig: eindbeoordeling ACR 2
Conclusie of sterk verdacht voor kwaadaardig: eindbeoordeling ACR 4
of 5
Niet conclusief: opvolgen en bij verandering nieuwe biopsie
ACR 4 of 5: Biopsie
Conclusie goedaardig: opvolging en bij verandering nieuwe biopsie
Conclusie kwaadaardig: behandeling
Niet conclusief of voorstadium van kwaadaardig : behandeling
 Biopsie
i. Algemeen
De biopsie wordt altijd uitgevoerd door een radioloog met hulp van
deskundige verpleegkundigen of röntgenlaboranten.
De
procedure
gebeurt
onder
maximaal
mogelijke
steriele
omstandigheden en onder plaatselijke verdoving. Er worden steeds
meerdere biopten genomen. De procedure is na de plaatselijke verdoving
meestal pijnloos.
Na de verdoving is het verloop van de procedure afhankelijk van het
soort biopsie apparaat.
Ofwel wordt een éénmalige punctie verricht met een dikkere
geleidingsnaald tot tegen het letsel waardoorheen de biopten worden
genomen met de dunnere biopsienaald. Ofwel wordt gewerkt zonder
geleidingsnaald waarbij de biopsienaald enkele malen doorheen de huid
tot tegen het letsel wordt gebracht.
Na de procedure wordt de punctieplaats licht afgeduwd. Meestal ontstaat
een kleine bloeding als gevolg van de punctie. Dit kan een klein
hematoom op de huid en enkele dagen een beperkt ongemak
veroorzaken. In een beperkt aantal gevallen ontstaat een grotere
bloeding die slechts zelden een heelkundige behandeling vergt.
Theoretisch kan, ondanks de steriele werkwijze, in zeer zeldzame
gevallen toch een ontsteking voorkomen.
De documenten en het verslag worden bezorgd aan de aanvragende
arts. Indien de patiënte dit vooraf vraagt, dan kan een kopie van het
resultaat worden overgemaakt aan een andere dan de aanvragende arts.
De documenten worden bewaard door de patiënte of de aanvragende
arts.
ii. Echo geleide biopsie
Een biopsie wordt het gemakkelijkst en met het meeste comfort voor de
patiënte onder echo geleide genomen.
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Het onderzoek gebeurt meestal in rugligging. De punctienaald wordt
onder rechtstreeks (echografisch) zicht tot tegen het letsel gebracht.
Deze procedure duurt gemiddeld een tiental minuten.
Een negatief resultaat is slechts bewijzend voor goedaardigheid wanneer
het biopt een entiteit toont die in overeenstemming is met het
echografisch beeld.
iii. Mammo geleide biopsie
Onder mammografie geleide (= stereotactische biopsie) zal de biopsie
zittend,
in zijlig of in buiklig gebeuren afhankelijk van het beschikbare
toestel. Deze uitvoering vergt veel meer tijd en is meer gespecialiseerd.
Dit onderzoek vraagt een goede coöperatie van de patiënte om geklemd
in het mammografie toestel te blijven stilzitten gedurende ongeveer 10-15
minuten. Een negatief resultaat is slechts bewijzend voor goedaardigheid
wanneer het biopt een entiteit toont die in overeenstemming is met het
mammografisch beeld. Onderschatting van de biopsie ivgl met het
resectiestuk (in situ versus invasief, atypische ductale hyperplasie versus
in situ of invasief) komt gemiddeld voor in 10 tot 15 % van de gevallen.
Het percentage is hoger voor tru-cut biopten en daalt met het aantal
biopten.
Minste onderschatting (maar ook niet nul) is er met een computer
gestuurde biopsie.
Indicatie : een verdacht letsel niet zichtbaar op echografie
iv. NMR geleide biopsie
Het onderzoek gebeurt in buikligging. De borst wordt geklemd in een
raster. Met NMR beelden wordt de punctieplaats en de diepte bepaald.
Deze procedure duurt gemiddeld 60 minuten. Patiënten dienen voor deze
procedure voorlopig nog doorverwezen te worden naar de dienst
radiologie van het St-Jan ziekenhuis in Brugge.
Indicatie : elk vedacht NMR letsel, dat zelfs in tweede lezing en gericht
onderzoek met echografie of mammografie terug te vinden is.
v. Vacuumbiopsie
Een vacuumbiopsie wordt in de wandelgangen ook wel een mammotoom
biopsie genoemd. Een vacuumbiopsie is een biopsie apparaat dat meer
en vooral grotere biopten toelaat met dus iets meer kans op complicaties.
De moderne apparaten voor vacuumbiopsie kunnen onder echo en
mammografie geleide gebruikt worden alsook onder NMR geleide. Er
bestaan kleine handtoestellen en grote gesofistikeerde computer
gestuurde toestellen.



Conform het KB van 26 april 2007 wordt ernaar gestreefd dat er binnen
een termijn van vijf werkdagen een diagnose kan worden gesteld.
De manier van biopsiename wordt beslist door de radioloog en is mede
afhankelijk van de faciliteiten binnen ieder ziekenhuis.

F. Bijkomende onderzoeken
 Bij een afwijkende screeningsmammografie kan de patiënte door de
huisarts doorverwezen worden naar de specialist (gynaecoloog,
borstchirurg of oncoloog) naar de vrije keuze van de patiënte en de
huisarts. Door de specialist wordt aanvullende beeldvorming gepland
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(spot-opnames, echografie en/of NMR) na overleg met de radioloog
indien dit aangewezen is.
De huisarts kan ook zelf de aanvullende radiografische onderzoeken
afspreken indien deze door de radioloog, die de screeningsmammografie
heeft geprotocolleerd, specifiek vermeld staan op het verslag van de
screeningsmammografie. Dit kan ook na telefonisch overleg tussen de
huisarts en de radioloog.
De resultaten van de beeldvorming worden, indien nodig, overlegd
tussen de radioloog en de behandelend specialist. De resultaten van de
beeldvorming kunnen zo aangewezen multidisciplinair worden besproken
op het wekelijkse MOC overleg. De huisarts wordt uitgenodigd op dit
MOC overleg.
Conform het KB van 26 april 2007 dient iedere patiënte met een
vermoeden of aangetoonde borstkanker binnen de vijf werkdagen een
afspraak kunnen tijdens een multidisciplinaire raadpleging waarbij zowel
een geneesheer-specialist in de heelkunde, een geneesheer-specialist in
de radiotherapie als een geneesheer-specialist in de oncologie
beschikbaar zijn.

G. Mededeling diagnose
 Conform het KB van 26 april 2007 wordt de diagnose en het
behandelingsplan aan de patiënte meegedeeld door de geneesheerspecialist die de behandeling coördineert. Een psycholoog en een
borstverpleegkundige zijn op elk ogenblik beschikbaar om de
geneesheer en de patiënt voor deze mededeling bij te staan. De
mededeling van de diagnose en het behandelingsplan gebeurt binnen de
kortst mogelijke termijn na het eerste contact.
 Indien de beeldvormingsonderzoeken en het plannen van de biopsie
werden gecoördineerd door de huisarts, dan licht de huisarts de patiënte
in over de diagnose van zodra de resultaten gekend zijn. De huisarts
kan, indien gewenst, de patiënte ook doorverwijzen naar de specialist
voor bespreken van de resultaten en meedelen van de diagnose en
verdere planning.
 In de praktijk wordt de diagnose zo snel mogelijk medegedeeld aan de
patiënte door de behandelend specialist. De behandelend specialist
brengt de huisarts hiervan telefonisch op de hoogte. De huisarts speelt
een belangrijke rol in de opvang van patiënte bij de mededeling van
diagnose en behandelingsplan. De behandeld specialist verwijst de
patiënte na dit eerste gesprek actief door naar de huisarts.
 In de praktijk neemt de specialist tijdens de raadpleging waarbij de
diagnose en het behandelingsplan wordt medegedeeld, contact op met
de borstverpleegkundige. De borstverpleegkundige is aansluitend op dit
gesprek of tijdens dit gesprek aanwezig en begeleidt de patiënte tijdens
en na het beëindigen van deze raadpleging gedurende het ganse
verdere zorgtraject. De borstverpleegkundige coördineert de uitvoering
van het zorgplan vastgelegd tijdens de multidisciplinaire consultatie. De
specialist licht de borstverpleegkundige in over de diagnose en de
geplande behandeling. De borstverpleegkundige verplicht zich ertoe de
regels van het medisch beroepsgeheim en de medische deontologie te
respecteren.
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De patiënte moet tijdens deze raadpleging van diagnose mededeling ook
steeds een beroep kunnen doen op een psycholoog verbonden aan de
borstkliniek.

STAP 2: STAGING






De staging wordt gepland door de specialist die de diagnose heeft
medegedeeld aan de patiënte. De behandelend specialist kan de patiënt
eventueel ook doorverwijzen naar de oncoloog voor het plannen van
deze stagingsonderzoeken (afhankelijk van de gewoontes binnen ieder
ziekenhuis).
De staging dient standaard te omvatten :
1. Echografie van de bovenbuik, bij twijfel aangevuld met een CT
lever.
2. RX thorax, bij twijfel aangevuld met een CT thorax.
3. Botscan, bij twijfel aangevuld met gerichte beeldvorming.
4. Volledige biochemie : hematologie, nierfunctie, levertesten,
alkalische fosfatasen, calcium, stolling, ionogram en CA 15.3.
Deze bloedafname wordt bij voorkeur gepland door de
huisarts. Er wordt aan de huisarts gevraagd om de resultaten
mee te geven aan de patiënte of onmiddellijk door te sturen
naar de specialist. De resultaten kunnen door de huisarts ook
per fax worden doorgestuurd naar de behandelend specialist.
In de andere gevallen wordt deze bloedafname geregeld door
de behandelend specialist in het laboratorium van het
ziekenhuis.
De patiënte wordt tijdens deze onderzoeken, indien mogelijk, zo goed
mogelijk bijgestaan door de borstverpleegkundige.

STAP 3 : THERAPIE VOORSTEL




Het therapie voorstel is conform de richtlijnen van het MOC handboek.
Een behandelingsplan dat afwijkt van de richtlijnen vooropgesteld in het
MOC handboek, dient steeds te worden gespecifieerd op het MOC
verslag.
Alle patiënten waarbij een nieuwe diagnose werd gesteld, dienen te
worden besproken op het wekelijks multidisciplinair overleg (MOC), en dit
tenminste voor elke behandeling. Aan dit overleg dienen deel te nemen :
een geneesheer-specialist in de heelkunde of in de gynaecologie met
specifieke ervaring in de borstkankerchirurgie, een geneesheer-specialist
in de medische beeldvorming, een geneesheer-specialist in de
anatomopathologie, een geneesheer-specialist in de radiotherapie en
een geneesheer-specialist in de medische oncologie. Ook de
borstverpleegkundige en de psycholoog verbonden aan de borstkliniek
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nemen deel aan dit overleg. Wanneer dit nodig blijkt, dan neemt ook een
plastisch chirurg deel aan dit overleg.
Voor ieder multidisiciplinair overleg wordt een verslag opgesteld. Dit
verslag preciseert onder meer op gedetailleerde wijze : het zorgplan met
een beschrijving van de behandeling van de patiënt en een beschrijving
van de voorgestelde medische opvolging.
De coördinerende borstkliniek beschikt over de nodige uitrusting en
infrastructuur zodat binnen de tien werkdagen na het vaststellen van de
diagnose de uitvoering van het zorgplan kan geïnitieerd worden.
De huisarts wordt door de behandelend specialist onmiddellijk ingelicht
omtrent de geplande therapie. De patiënte wordt door de behandelend
specialist actief doorverwezen naar de huisarts voor plannen van het preoperatief nazicht.
Iedere patiënte wordt ook tijdens deze stap zo goed mogelijk bijgestaan
door
de
borstverpleegkundige
en/of
psycholoog.
De
borstverpleegkundige maakt een schriftelijk of elektronisch rapport op in
het patiëntendossier en verwittigt de behandelend specialist van
mogelijke psychosociale of emotionele problemen van de desbetreffende
patiënte die belangrijk kunnen zijn tijdens het volledige proces van
diagnose, behandeling en opvolging. De behandelend specialist neemt
hieromtrent dan contact op met de huisarts.

STAP 4 : PREOPERATIEF NAZICHT






De patiënte wordt doorverwezen naar de huisarts voor pre-operatief
overleg en pre-operatief nazicht.
Als de diagnose werd gesteld en medegedeeld door de oncoloog, dan
wordt de patiënte door de oncoloog doorverwezen naar de bostchirurg of
gynaecoloog voor bespreken en plannen van de heelkunde. Deze
doorverwijzing gebeurt volgens de vrije artsenkeuze van patiënte en/of
na overleg met de huisarts.
Pre-operatieve onderzoeken : door de huisarts. We verwijzen hiervoor
naar de opgestelde pre-operatieve brochure van het ziekenhuis.
De resultaten van deze onderzoeken worden aan de patiënt
meegegeven bij opname voor heelkunde.

STAP 5 : HEELKUNDE EN POSTOPERATIEVE ZORGEN


Conform het KB van 26 april 2007 beschikt de coördinerende borstkliniek
binnen het ziekenhuis over de nodige uitrusting en infrastructuur zodat
binnen de tien werkdagen na het stellen van de diagnose de uitvoering
van het zorgplan kan geïnitieerd worden. De onmiddellijke procedures
van reconstructie, met name gedurende dezelfde operatietijd als deze
van de exerese, dienen beschikbaar te zijn en aan patiënten die ervoor in
aanmerking komen worden voorgesteld. De wachttermijn voor een
onmiddellijke reconstructie mag de primaire behandeling voor de
aandoening niet vertragen.

13
69







Praktisch wordt ernaar gestreefd om de termijn tussen diagnosestelling
en heelkunde zo kort mogelijk te maken. Iedere patiënte wordt door de
behandelend specialist volledig ingelicht over de aard van de heelkunde
en de mogelijke complicaties. De patiënte wordt pre-operatief en tijdens
hospitalisatie van dichtbij opgevolgd en bijgestaan door de
borstverpleegkundige. De borstverpleegkundige dient ervoor in te staan
om te zorgen dat het zorgplan correct uitgevoerd wordt.
De
borstverpleegkundige meldt eventuele problemen of vragen van de
patiënte aan de behandelend specialist.
Richtlijnen voor postoperatieve nazorg worden door de behandelend
specialist bij ontslag van de patiënte meegegeven in een (voorlopige)
ontslagbrief om op deze manier voldoende continuïteit in de zorg te
kunnen voorzien. Er wordt kort na ontslag nog een definitieve
ontslagbrief doorgestuurd aan de huisarts. De specialist vraagt de
patiënte om na ontslag de huisarts onmiddellijk te verwittigen.
De voorgeschreven thuiszorg wordt door de huisarts geregeld.

STAP 6 : POSTOPERATIEF ADJUVANT BELEID
A. ALGEMEEN
 Iedere patiënte wordt postoperatief besproken op de wekelijkse
MOC voor vastleggen van het verdere adjuvant beleid. Het is de
behandelend specialist die ervoor moet instaan dat iedere nieuwe
patiënte multidisciplinair wordt besproken op de MOC en dit tenminste
voor iedere behandeling.
 Conform het KB van 26 april 2007 dienen op de MOC aanwezig te zijn:
1. Geneesheer – specialist in de gynaecologie of heelkunde.
2. Geneesheer – specialist in de radiologie.
3. Geneesheer – specialist in de anatomopathologie.
4. Geneesheer – specialist in de medische oncologie.
5. Geneesheer – specialist in de radiotherapie.
6. Geneesheer - specialist in de plastische heelkunde ingeval
haar/zijn aanwezigheid wordt vereist.
7. Een borstverpleegkundige en een psycholo(o)g(e).
 De huisarts wordt tenminste 24 uur voordien verwittigd dat haar/zijn
patiënte wordt besproken op de MOC en wordt vriendelijk uitgenodigd
voor dit MOC overleg. De huisarts wordt hiervoor telefonisch of per email
verwittigd volgens de afspraken binnen ieder ziekenhuis.
 De beslissing voor verdere adjuvante behandeling en aard en duur van
de behandeling zijn conform de richtlijnen in het MOC handboek. Enkel
na multidisciplinair overleg kan worden afgeweken van het MOC
handboek. Dit wordt expliciet vermeld in het MOC verslag. Indien
herhaaldelijk zou worden afgeweken van de richtlijnen vooropgesteld in
het MOC handboek, dan dient de multidisciplinaire oncologische
commissie samen te komen om de richtlijnen te herbespreken en zo
nodig aan te passen.
 Voor ieder multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt. Dit
verslag dient conform te zijn met de bepalingen gestipuleerd in het KB
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26 april 2007 (borstkliniek) en het KB 21 maart 2003 (zorgprogramma
oncologie). Aan dit verslag dienen een aantal elementen noodzakelijk
voor een correcte kankerregistratie te worden toegevoegd (cfr infra).
i. KB borstkliniek 26 april 2007
1. Het zorgplan met een beschrijving van de behandeling van de
patiënt.
2. Een beschrijving van de voorgestelde medische opvolging.
ii. KB zorgprogramma 21 maart 2003
1. Ieder multidisciplinair overleg wordt weergegeven in het
verslag van de behandeling van de patiënte. Hierin worden
opgenomen : de datum waarop het overleg heeft
plaatsgevonden, de deelnemers aan het overleg op basis van
de aanwezigheidslijst alsook een samenvatting van het
resultaat van het overleg
iii. Kankerregistratie
1. Unieke patiënten identificatie inclusief demografische
parameters (geboortedatum, geslacht, postnummer) en de
unieke identificatie van het zorgprogramma en het ziekenhuis.
2. Diagnose volgens internationale classificatie inclusief
incidentiedatum.
3. Tumorstadium TNM volgens de meest recente TNM
classificatie : zowel cTNM als pTNM.
4. Conclusie van het anatomopathologisch verslag (inclusief
pTNM classificatie).
Het MOC verslag vermeldt de resultaten van ER en PR status
met score en het resultaat van de Her2/neu status met FISH
test.
5. Behandeling met verwijzing naar de richtlijnen van het MOC
handboek of verantwoording voor afwijking.




Zo de huisarts aanwezig is op het MOC overleg, dan ziet zij/hij de
patiënte zo snel mogelijk om het besluit tot adjuvante therapie te
overleggen met de patiënte.
De behandelend specialist ziet de patiënte na het MOC overleg op de
raadpleging terug voor het bespreken en concreet plannen van de
verdere adjuvante therapie.
De arts die de patiënte op de MOC plaatst, is verantwoordelijk voor een
snelle communicatie van het geplande beleid naar de huisarts toe.

B. CHEMOTHERAPIE
 De patiënte wordt door de behandelend specialist die de operatie verricht
heeft, doorverwezen naar oncoloog voor bespreken tot opstarten van de
chemotherapie.
 De patiënte wordt door de oncoloog volledig ingelicht over de aard en
duur van de chemotherapie en over de mogelijke nevenwerkingen.
 De huisarts ontvangt van oncoloog een uitvoerig verslag over de aard,
duur en mogelijke nevenwerkingen van de therapie.
 Het chemotherapieschema is conform het MOC handboek en/of
overeenkomstig het besluit van het MOC overleg.
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De chemotherapie start bij voorkeur drie tot zes weken na de heelkunde.
Het plaatsen van een port-a-cath wordt door de oncoloog besproken met
de patiënte. Een afspraak voor plaatsen van port-a-cath wordt geregeld
door de oncoloog. Na het beëindigen van de chemotherapie wordt met
patiënte de mogelijkheid besproken om de port-a-cath te laten
verwijderen.
 Anthracyclines geven een beperkt verhoogd risico op ontwikkelen van
hartfalen (+/-1%) soms vele jaren na het stoppen van de chemotherapie.
Bij iedere patiënte vanaf 50 jarige leeftijd die anthracyclines moet krijgen,
dient een bepaling van de linker ventrikel ejectiefractie te worden gepland
door middel van een transthoracale echocardiografie of MUGA scan. Bij
patiënten jonger dan 50 jaar met cardiale antecedenten, dient eveneens
een linker ventrikel ejectiefractie te worden bepaald. Zo nodig wordt de
patiënte doorverwezen naar de cardioloog. Deze investigaties worden
gepland door de oncoloog alvorens de chemotherapie op te starten.
 Attest pruik : zie stap 8
 Nadir bepaling : de patiënte wordt door de oncoloog doorverwezen naar
de huisarts voor een tussentijdse hematologische controle. Deze
bloedafname dient te bevatten : hemoglobine, witte bloedcellen met
formule en trombocyten. De resultaten worden door de huisarts
onmiddellijk doorgestuurd naar de oncoloog (per fax, mail of post). Bij
afwijkende bloeduitslagen kan door de huisarts op ieder moment contact
opgenomen worden met de oncoloog.
 Bij febriele neutropenie wordt de patiënt door de huisarts steeds
doorverwezen naar het ziekenhuis (oncoloog) voor het opstarten van
breedspectrum antibiotica.
 Richtlijnen bij neutropenie:
i. Neutrofielen ≤ 500: strikte indicatie voor opname bij koorts en/of infectie!!
Indien géén koorts of infectie : geen opname noodzakelijk – strikt op te
volgen – bloedcontrole na 5 dagen (ikv terugbetaling groeifactoren).
ii. Neutrofielen > 500: Bij tekens van hoge koorts, infectie, sepsis, algemeen
niet-goed zijn: strikte indicatie voor opname. Bij een niet-zieke patiënte
met koorts ≥ 38°C en/of zonder duidelijke tekens van infectie, kan
STEEDS NA CONTACTNAME met de behandelend oncoloog, thuis
worden
gestart
met
perorale
antibiotica
(combinatie
van
amoxiclavulaanzuur en quinolone; + diflucan po bij stomatitis) met erg
strikte follow up. Bij deterioratie, indicatie voor onmiddellijke opname.
 Groeifactoren (GcsF of granulocyte colony stimulating factor) worden zo
medisch aangewezen (en na strikt overleg tussen oncoloog en patiënt
omtrent de voor- en nadelen ) alleen voorgeschreven door de oncoloog.
GcsF wordt bij voorkeur geleverd door de ziekenhuisapotheek. Het attest
voor terugbetaling wordt ingevuld door de oncoloog.
De richtlijnen voor bewaring worden door de oncoloog duidelijk uitgelegd
aan de patiënte en de huisarts. De richtlijnen voor aard en frequentie van
toediening worden door de oncoloog duidelijk vermeld naar de huisarts
toe. Deze groeifactoren worden thuis toegediend door de huisarts.
C. RADIOTHERAPIE
 Noodzaak voor therapie, aard en duur : conform het besluit van het MOC
overleg.
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Een afspraak voor adjuvante radiotherapie wordt geregeld door de
behandelend specialist of door de huisarts.
De radiotherapie start steeds na het beëindigen van de chemotherapie
(bij voorkeur 3 tot 6 weken later). De oncoloog regelt hiervoor de nodige
afspraken bij de laatste cyclus chemotherapie.
De patiënte wordt door de radiotherapeut volledig ingelicht over de
mogelijke nevenwerkingen en de duur van de behandeling.
De patiënte brengt bij de raadpleging bij de radiotherapeut de
mammografie foto’s mee aangezien deze nuttig zijn voor het lokaliseren
van de boostbestraling op het tumorbed. Na de radiotherapie worden de
foto’s terugbezorgd aan de verwijzend arts of aan de patiënte voor de
verdere follow-up. De meeste beeldvorming is de dag van vandaag
digitaal.
De huisarts ontvangt van de radiotherapeut een verslag met daarin
vermeld de duur en de mogelijke nevenwerkingen.

D. HORMONALE THERAPIE
 De hormonale therapie dient postoperatief te worden opgestart. Bij
patiënten die chemotherapie moeten krijgen, wordt de hormonale
therapie pas opgestart na het beëindigen van de chemotherapie.
 Conform het besluit van het MOC overleg. De aard van de hormonale
therapie en de duur worden omschreven in het MOC besluit.
 De behandelend specialist regelt het opstarten van de hormonale
therapie met de patiënte conform het besluit van het MOC overleg. Een
attest voor terugbetaling wordt opgemaakt door de behandelend
specialist. De apotheek voorschriften voor de behandeling worden
opgemaakt door de huisarts.
 Een verandering van hormonale therapie kan enkel door de behandelend
specialist en dit bij voorkeur na MOC overleg.
 Aandachtspunten Tamoxifen (Nolvadex):
1. Gynaecologisch
a. Verhoogd risico op endometrium hyperplasie of poliepen
b. Verhoogd risico op endometriumcarcinoom of uterien
sarcoom. Dit risico neemt toe met de duur van
behandeling.
c. Jaarlijks gynaecologische echografie
- Steeds
gynaecologische echografie bij abnormaal bloedverlies
onder Tamoxifen. Er dient
een gynaecologische
echografie te gebeuren alvorens
de start van
Tamoxifen.
d. Absolute
contra-indicatie
bij
patiënten
met
voorgeschiedenis van anomalieën van het endometrium
met aanwezigheid van atypische cellen.
2. Verhoogd risico op trombo-embolische fenomenen (DVT,
stroke,
longembolie).
Absolute
contra-indicatie
bij
voorgeschiedenis van DVT, CVA, arteriele trombose, erfelijke
trombogene ziekte, persisterend lupus anticoagulans.
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3. Geneesmiddelen interactie : sterke CYP2D6 inhibitoren doen
de dosis en het effect van Tamoxifen sterk verminderen en zijn
dus tegenaangewezen. Te mijden zijn oa : Paroxetine
(Seroxat) en Fluoxetine (Prozac).
Aandachtspunten Aromatase inhibitoren (Femara, Aromasin en
Arimidex):
1. Tegenaangewezen in monotherapie bij pre-menopauzale
patiënten!!
2. Bij patiënten die menopauzaal zijn geworden door de
chemotherapie dient regelmatig een controle van de
hormonale status te worden gepland. Amenorree betekent niet
altijd postmenopauzale status en soms kunnen bij jonge
patiënten de menses hervatten maanden na stoppen van de
chemotherapie. Indien aangewezen, dan wordt door de
behandelend specialist specifiek gevraagd om de hormonale
status bij te bepalen in het labo dat door de huisarts dient te
worden geprikt tijdens de oncologische follow-up.
3. Musculoskeletale klachten met myalgie en arthralgie worden
vermeld bij 5-10 % van de patiënten. Soms zijn deze klachten
een reden om de therapie te stoppen. De huisarts dient steeds
met de behandelend specialist te overleggen alvorens een
hormonale therapie vroegtijdig kan worden gestopt of
gewijzigd.
4. Risico op ontwikkelen van osteoporose : cfr stap 8.

E .HERCEPTIN






Een behandeling met Herceptin adjuvant dient steeds te worden
besproken op het MOC overleg.
Deze behandeling gebeurt
onder toezicht van de oncoloog. De
oncoloog licht de patiënte en de huisarts in over de mogelijke
nevenwerkingen en de duur van de behandeling.
Herceptin therapie mag niet gecombineerd worden met anthracyclinebevattende chemotherapie. Herceptin dient wel opgestart te worden
concomitant met de taxane chemotherapie. Bij linkszijdige tumoren dient
er met de radiotherapeut overlegd te worden over combinatie van
Herceptin concomitant met de radiotherapie.
De oncoloog plant een bepaling van de linker ventrikel ejectiefractie
alvorens Herceptin adjuvant op te starten. Tijdens de behandeling
worden regelmatige controles van de linker ventrikel ejectiefractie
gepland door de oncoloog. De follow-up van de linker ventrikel
ejectiefractie na het beëindigen van de Herceptin wordt geregeld door de
oncoloog.
Contra-indicaties voor Herceptin : gedocumenteerde voorgeschiedenis
van hartfalen, coronaire ziekte met q-wave myocardinfarct, angor die
medicamenteus behandeld wordt, niet gecontroleerde arteriële
hypertensie, klinisch significante kleppathologie en onstabiele aritmie.
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STAP 7 : FOLLOW UP
A. DOEL




Vroegtijdige detectie van een lokaal recidief of een tweede primaire
borsttumor (ipsi- of contralateraal).
Detectie van symptomen van metastasen.
Screening naar complicaties van therapie.

B. ALGEMEEN









Lymfeklierstatus = meest belangrijke prognostische factor tot op heden
Groter risico op metastasen binnen de eerste drie jaar bij triple negatieve
tumoren (ER-,PR-,Her2/Neu-).
Her2/Neu positieve tumoren hebben een hoger risico om te
metastaseren naar het centraal zenuwstelsel.
Herval treedt meestal op binnen de eerste vijf jaar = periode van meest
intensieve follow-up. MAAR!! Risico op herval blijft bestaan tot > 20 jaar
na de behandeling. 25% van de metastasen treedt op na 5 jaar.
Hormoongevoelige tumoren hebben een groter risico op laattijdige
metastasering. De helft van de contralaterale tumoren treden op na 5
jaar. Belang van BLIJVENDE controles!
Risico op ipsilateraal lokaal recidief bedraagt 1-2 % van de patiënten per
jaar. Het risico op een ontwikkelen van een contralateraal borstcarcinoom
bedraagt 0.5 tot 1% per jaar. Het risico op het ontwikkelen van een
contralaterale tumor is 2 maal zo groot als het ontwikkelen van een
primiare tumor bij een patiënt die nog nooit een borstcarcinoom gehad
heeft.
Metastasering:
1. Locoregionaal : cutaan, thoraxwand, supraclaviculaire klieren.
2. Op afstand :
a. Bot – lever – long
b. 50-75% hebben metastasen beperkt tot 1 orgaan
c. < 5% metastasen in het centraal zenuwstelsel. Meer
frequent bij Her2/Neu positieve patiënten!

C. KLINIEK – BIOCHEMIE – BEELDVORMING


Kliniek :
1. Anamnese
a. Symptomen : Skeletale en nachtelijke pijn, vermagering
en anorexie, algemene malaise, vermoeidheid,
abdominale pijn, rechter hypochonder pijn, hoesten,
dyspnee, pleurale pijn, hoofdpijn, nausea, braken,
verandering mentale status, motoriek, sensorische
stoornissen.
b. Menses status en menopauzale klachten.
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c. Aandacht voor psychologie, mogelijke seksuele of
relationele problemen.
d. Medicatie
2. Klinisch Onderzoek
a. Senologisch : nazicht mammae, thoraxwand, cutaan,
klierstreken (axillair en supraclaviculair bilateraal).
b. Cardiopulmonair nazicht
c. Gewicht
d. Abdominaal
onderzoek
met
aandacht
voor
hepatomegalie, rechter hypochonder pijn.
e. Palpatie en percussie van de wervelzuil, sternum, ribben
en bekken.
f. Meten van de armomtrek.
g. Neurologisch onderzoek.
Biochemie
1. Hematologie, levertesten, calcium, alkalische fosfatase,
nierfunctie en ionogram.
2. Tumormerker : CA 15.3
a. Predictief voor ziekte herval en uitgebreidheid
b. Stijgt meestal niet bij een lokaal recidief
c. Kan ontwikkelen van zichtbare metastasen op
beeldvorming of klinisch vele maanden voorafgaan.
d. Cave spontane fluctuatie : gestegen waarde steeds te
controleren na enkele weken!
3. Follow-up van de hormonale status bij pre- of perimenopauzale
patiënte of bij patiënte in amenorree na chemotherapie. Deze
aanvragen worden dan specifiek vermeld naar de huisarts toe
door de behandelend specialist.
Beeldvorming
1. Jaarlijkse mammografie + echografie en dit levenslang zolang
de patiënte in goede algemene conditie verkeert. Bij oudere
patiënten kan op advies van de radioloog de echografie
achterwege worden gelaten.
2. NMR follow up : cfr richtlijnen voor NMR supra. Steeds overleg
tussen de behandelend specialist en de radioloog.
3. De vorige foto’s dienen te worden meegegeven voor
vergelijking door de radioloog. De meeste beeldvorming wordt
digitaal opgeslagen.
4. Bij afwijkend resultaat worden zowel de patiënte als de huisarts
door de behandelend specialist zo snel mogelijk ingelicht. Bij
een afwijkende beeldvorming aangevraagd door de huisarts,
wordt de patiënte doorverwezen naar de behandelend
specialist.
5. Andere beeldvorming
a. RX thorax – Echo abdomen – botscan – CT scan
b. Deze onderzoeken worden tijdens de follow-up niet
routinematig gedaan. Geen enkele studie heeft een
overlevingsvoordeel
aangetoond
wanneer
deze

20
76

onderzoeken worden gepland zonder symptomatologie
of biochemische afwijkingen.
c. Bij vermoeden van metastasering klinisch of
biochemisch wordt de patiënte doorverwezen door de
huisarts naar de oncoloog voor verdere oppunt stelling.
Een oppunt stelling omvat beeldvorming van longen en
lever (RX thorax, echo abdomen en zo nodig CT thorax
en abdomen), een botscan, volledige biochemie zo nog
niet gebeurd door de huisarts en beeldvorming van het
centrale zenuwstelsel zo klinisch aangewezen.
D. ALGORITME VOOR FOLLOW UP
a. Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen de
huisarts en de behandelend specialist. De opvolging gebeurt in
onderling overleg.
b. Klinische controle
1. 1ste – 2de jaar om de 3-4 maanden; 3de – 5de jaar om de
6 maanden en nadien jaarlijks.
2. Er kan worden afgeweken van bovenstaand schema
op advies van de behandelend specialist (vb oudere
dames, laag risico, erg hoog risico patiënten,…). Er
kan eveneens van dit schema worden afgeweken op
vraag van de patiënte en na overleg door de
behandelend specialist met de patiënte
c. Biochemische controle
1. Bloedafnames gebeuren door de huisarts. De huisarts
waakt erover dat de resultaten bij de behandelend
specialist zijn op het moment van de controle
raadpleging. De resultaten worden door de huisarts
onmiddellijk doorgestuurd (mail, fax of post) naar de
behandelend specialist of worden meegegeven aan de
patiënte om mee te nemen op de raadpleging bij de
specialist.
2. 1ste – 5de jaar om de 6 maanden en nadien jaarlijks.
3. Er kan worden afgeweken van bovenstaand schema
op advies van de behandelend specialist (vb oudere
dames, laag risico, erg hoog risico patiënten,…). Er
kan eveneens van dit schema worden afgeweken op
vraag van de patiënte
en na overleg door de
behandelend specialist met de patiënte
d. Beeldvorming
1. Jaarlijkse mammografie met echografie
2. Eventueel zonder echografie op advies van de
radioloog
3. Wordt aangevraagd door de behandelend specialist of
door de huisarts.
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4. Steeds de vorige foto’s laten meebrengen.
5. NMR op vraag van de specialist en dit na overleg met
de radioloog.
6. Overige beeldvorming : cfr supra onder beeldvorming
pt 6

STAP 8 : VARIA
A. LYMFOEDEEM
a. Kinesitherapie
1. Bij voorkeur manuele lymfedrainage bij een kinesist(e) met een
specifieke bekwaming in de lymfedrainage.
2. E – pathologie : “ Het verminderd persoonlijk aandeel van de
rechthebbende, wordt slechts toegepast mits akkoord van de
adviserend geneesheer, die zijn beslissing treft op basis van
een uitgebreide medische verantwoording die, vertrekkend van
een functioneel bilan, aangeeft welke kinesitherapeutische of
fysiotherapeutische technieken men het beoogde functioneel
resultaat wil bereiken”
3. E – pathologie of verlengde terugbetaling : hiertoe behoort
lymfoedeem van een lidmaat hetzij postradiotherapeutisch,
hetzij na een radicale klier uitruiming.
4. Deze medische verantwoording wordt opgemaakt door de
geneesheer-specialist.
5. Noodzakelijk in kader van terugbetaling:
1. Ofwel moet een perimetrie die is uitgevoerd op het hele
lidmaat, of een volumetrisch onderzoek van de hand een
verschil van +10% aantonen ten opzichte van het
contralaterale lidmaat. Die metingen worden uitgevoerd
volgens de protocollen die zijn vastgelegd door het
Comité van de Verzekering voor Geneeskundige
Verzorging, op voorstel van het College van de
geneesheren-directeurs.
2. Ofwel moet een lymfoscintigrafisch onderzoek in drie
stappen de ernst van de diagnose bevestigen als aan een
belangrijk
criterium
voldaan
is
volgens
de
lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen van de
ledematen met het oog op een kinesitherapeutische
tenlastenneming ervan. De classificatie wordt vastgelegd
door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige
Verzorging, op voorstel van het College van de
geneesheren-directeurs.
6. E- pathologie : geen beperking in aantal zittingen per jaar. De
arts kan wel maximaal 60 verstrekkingen in 1 keer
voorschrijven.
1. Minimale gegevens kinesitherapie voorschrift
a. Naam patiënte en geboortedatum
b. Naam, voornaam, adres en RIZIV nummer van de
voorschrijver
c. Datum van het voorschrift
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d.
e.
f.
g.

Handtekening van de voorschrijver
Aard van behandeling
Het maximaal aantal zittingen
De diagnose en/of diagnose-elementen van de te
behandelen aandoening: steeds te vermelden ‘na
mastectomie of tumorectomie MET radicale
klieruitruiming’. Perimetrie cfr supra.
h. De vereiste medische verslagen volgens de
specifieke pathologische situatie
i. De aard en de frequentie van de toediening indien
de voorschrijver dit uitdrukkelijk wil
j. Een aanvangstermijn van behandeling indien
anders dan vanaf datum voorschrift
b. Armkous met handje
1. Kan enkel worden voorgeschreven door gynaecoloog,
oncoloog, algemeen chirurg, fysiotherapeut of neuroloog.
2. De patiënte heeft om de 6 maanden recht op
terugbetaling van een nieuwe armkous. Een handje mag
om de drie maanden vernieuwd worden.
3. Armkous en handje worden volledig terugbetaald. Voor
een handje met vingers dient een opleg betaald te
worden.
4. Kan worden aangekocht bij een erkend bandagist of in de
thuiszorgwinkel.
B. BORSTPROTHESE
a. Praktische regeling door borstverpleegkundige / sociaal assistente
tijdens opname van de patiënte in het ziekenhuis.
b. Voorlopige porstoperatieve borstprothese wordt tijdens opname
aangepast en meegegeven aan de patiënte bij ontslag. De
borstverpleegkundige onderneemt hiervoor de nodige stappen.
c. Na 5-6 weken mag de patiënte om haar eerste volledige of
gedeeltelijke prothese gaan.
1. Lijst met adressen wordt door de borstverpleegkundige of
sociaal assistente meegegeven tijdens opname.
2. Aanvraag voor de borstprothese kan worden gemaakt
door de huisarts of door de behandelend specialist.
3. Volledige terugbetaling is enkel mogelijk met een
aanvraag van een arts.
4. Na 1 jaar heeft de patiënte recht op een nieuwe prothese
= definitieve volledige of gedeeltelijke prothese.
5. Daarna heeft de patiënte om de 2 jaar recht op een
nieuwe prothese. Er is telkens een nieuwe aanvraag
nodig.
6. Aanvraag voor borstprothese
a. Door huisarts of behandelend arts
b. Geen speciaal aanvraagformulier
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c. Voorschrift dient te omvatten
i. Naam patiënte + vignet mutualiteit
ii. Ingreep : soort ingreep en datum
iii. Aanvraag
voor
postoperatieve
ste
borstprothese re/li
- 1
volledige of
gedeeltelijke prothese re/li – definitieve
volledige of gedeeltelijke prothese re/li –
vernieuwing volledige of gedeeltelijke
prothese re/li
iv. Naam arts, stempel, handtekening, RIZIV nr
en datum.
C. ATTEST PRUIK
a. Het attest wordt gemaakt door de oncoloog en wordt door de arts,
borstverpleegkundige of sociaal assistente (volgens gebruik binnen
ziekenhuis) bezorgd aan patiënte kort voor of bij de start van de
chemotherapie. Het attest dient te vermelden dat er tengevolge van de
chemotherapie een volledige alopecia zal optreden.
b. Dit attest dient door de patiënte samen met een kopie van de factuur te
worden opgestuurd naar de mutualiteit en eveneens naar de privé
hospitalisatie verzekering zo de patiënte dit heeft.
c. Een lijst met adressen waar de patiënte terecht kan, wordt bezorgd aan
de patiënte door de borstverpleegkundige of sociaal assistente.
d. Terugbetaling RIZIV : 180 euro. Privé-hospitalisatie verzekeringen
komen meestal ook deels of volledig tussen.
e. Te hernieuwen (terugbetaald) om de 2 jaar.
D. KILOMETERVERGOEDING : wettelijke bepalingen (MB 06-07-1989 en
aanpassing vanaf 01-07-2007)
a. Het attest voor kilometervergoeding wordt aan de patiënte bezorgd
door de sociaal assistente of door de behandelend bij de start van de
chemo- of radiotherapie.
b. ‘De reiskosten worden vergoed aan de rechthebbenden die ambulant
ofwel een chemotherapeutische behandeling moeten krijgen ofwel een
behandelingen met stralingen moeten krijgen, die wordt toegepast door
een geneesheer die erkend is als specialist in de radiotherapie, in een
inrichting die beschikt over én een dienst voor diagnose en
geneeskundige behandeling én over een dient voor heelkunde, die als
zodanig zijn erkende door de voornoemde overheid én een dienst
radiotherapie die daadwerkelijk wordt geleid door een geneesheer die
als specialist in de radiotherapie is erkend. De raadplegingen van
toezicht na het krijgen van één van die behandelingen worden als
ambulante behandelingen beschouwd voor zover ze plaats hebben in
een van de hiervoor vermelde gespecialiseerde diensten
De prijs van de reis per tram, metro, autobus, trein (2de klasse) wordt
integraal door de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen ten laste genomen als de rechthebbende één
of meer van die gemeenschappelijke vervoermiddelen gebruikt om de
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afstand af te leggen tussen zijn effectieve verblijfplaats en de
gespecialiseerde dienst waar hij in behandeling is. Als de
rechthebbende een ander vervoermiddel gebruikt, dan komt de
verzekering voor de heen-en de terugreis tegemoet in zijn reiskosten
naar rata van 0.25 euro per kilometer op grond van de werkelijke
afstand, evenwel beperkt tot tweemaal dertig kilometer, tussen zijn
effectieve verblijfplaats en de gespecialiseerde dienst waar hij in
behandeling is. Nochtans als de afstand tussen de effectieve
verblijfplaats van de rechthebbende en de dichtstbij gelegen
gespecialiseerde dienst meer dan dertig kilometer bedraagt, komt de
verzekering tegemoet op grond van de werkelijke afstand tussen zijn
effectieve verblijfplaats en vorengenoemde dienst.’
E. OSTEOPOROSE
a. Verhoogd risico op osteoporose
1. Premature menopauze
2. Aromatase inhibitoren
b. Botdensitometrie BDM wordt gepland alvorens een behandeling met
aan aromatase inhibitor op te starten. De aanvraag wordt gedaan door
de arts die het attest voor de aromatase inhibitor voorschrijft. Een
botdensitometrie is in deze setting slechts 5-jaarlijks terugbetaald.
c. Bij een afwijkende BDM aangevraagd door de specialist, worden
richtlijnen voor behandeling door de specialist vermeld in de brief naar
de huisarts.
d. Bij osteopenie op botdensitometrie wordt door de huisarts een calcium
– en vitamine D supplement voorgeschreven.
e. Bij osteoporose (T-score -2.5) dient een bisfosfonaat / RANK-ligand
inhibitor in combinatie met calcium-en vitamine D supplement te
worden gestart. Dit wordt bij gepland door de huisarts. De specialist
bezorgt de huisarts het verslag van de botdensitometrie noodzakelijk
voor de terugbetaling van bisfosfonaten / RANK-ligand inhibitor.
F. GYNAECOLOGISCH NAZICHT
a. Een jaarlijkse transvaginale echografie dient te gebeuren bij patiënten
onder Tamoxifen alsmede voor de start van Tamoxifen.
b. Bij abnormaal vaginaal bloedverlies onder Tamoxifen dient een
raadpleging bij een gynaecoloog te worden gepland.

G. CARDIAAL NAZICHT
a. Plannen controle linker ventrikel ejectiefractie voor anthracyclines en
herceptin : cfr supra
b. Bij patiënten die anthracycines gehad hebben, kan worden overwogen
om jaarlijks een controle van de linker ventrikel ejectiefractie te
plannen. Dit wordt beslist door de behandelend oncoloog. Het risico op
hartfalen na anthracyclines bedraagt 0.5 tot 1% en neemt toe met
hogere cumulatieve doses van anthracyclines.
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c. Aromatase remmers kunnen het cardiovasculair risico mogelijks
verhogen.
d. De huisarts controleert nauwkeurig de secundaire cardiale
risicofactoren van de patiënten : gewicht, bloeddruk, cholesterol,
glycemie, rookgedrag en voeding. Patiënten worden zowel door de
huisarts als door de specialist gestimuleerd om voldoende fysieke
beweging te doen en vetrijke voeding te vermijden. Dit reduceert de
kans op herval voor een mammacarcinoom en vermindert tevens het
cardiovasculair risico.
H. ONCOLOGISCHE REVALIDATIE
a. Met patiënten kan de mogelijkheid tot oncologische revalidatie worden
besproken door de huisarts of behandelend specialist.
b. Wordt georganiseerd binnen de meeste ziekenhuizen
1. 3 maanden
2. 2 sessies per week in groep
3. Enkel voor patiënten na adjuvante behandeling (=
chemotherapie en/of radiotherapie).
4. Contactgegevens cfr website www.borst-centrum.be
I. PORT-A-CATH
a. Een port-a-cath dient te worden gespoeld om de 12 weken.
b. Dit kan gebeuren op de dagkliniek oncologie of door de huisarts of door
de thuisverpleegkundige die vertrouwd is met de procedure. De
huisarts en/of de thuisverpleegkundige kan, indien gewenst, steeds op
het dagziekenhuis langskomen voor het aanleren van dergelijke
procedure. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via de
hoofdverpleegkundige van de dagkliniek.
1. HHR Roeselare : 051.23.78.25
2. HHR Menen :
056.52.25.80
3. Stedelijk ziekenhuis : 051/23.69.15
4. Ziekenhuis Izegem: 051/33.48.35
5. St Andries ziekenhuis Tielt: 051/42.51.60
c. Met iedere patiënte wordt de mogelijkheid besproken om de port-a-acth
te laten verwijderen na het beëindigen van de chemotherapie en/of
Herceptine. Bij hoog risico patiënten kan worden overwogen om de
port-a-cath te laten zitten.
J. ERFELIJK NAZICHT
a. Er is twee maal per maand een raadpleging voorzien in de campus
Heilig Hart van het AZ Delta te Roeselare door Dr Bruce Poppe en Dr
Tom Van Maerken verbonden aan de dienst medische genetica in het
UZ Gent. Een afspraak kan hiervoor gemaakt worden via het
secretariaat Inwendige ziekten op het nummer 051/23.73.33
b. De beslissing voor erfelijk nazicht wordt besproken op het MOC
overleg. Een afspraak wordt gemaakt door de behandelend specialist.
c. Het duurt minimum zes maanden vooraleer het resultaat gekend is. De
huisarts en behandelend specialist worden per brief op de hoogte
gebracht. De patiënte wordt telefonisch uitgenodigd voor een gesprek
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met Dr Poppe of Dr Van Maerken. Het remgeld voor dergelijke test
bedraagt ongeveer 8 euro.
d. Indicaties voor testen naar dragerschap BRCA1-2:
1. Families met drie eerstegraads verwanten met borst-en of
ovariumcarcinoom
1. Families met tenminste twee eerstegraads verwanten met
borst en/of ovariumcarcinoom vastgesteld op een
gemiddelde leeftijd jonger dan 50 jaar.
2. Alle patiënten jonger dan 35 jaar met borst- of
ovariumcarcinoom
3. Alle patiënten met een bilateraal borstcarcinoom of borsten ovariumcarcinoom bij wie de tumoren werden
gediagnosticeerd op een gemiddelde leeftijd jonger dan
50 jaar.
4. Alle mannen met een borstcarcinoom
5. Patiënten bij wie in de familie een mutatie werd
aangetoond.
6. Triple negatieve tumoren < 60 jaar.
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KWALITEITSINDICATOREN BORSTKANKER
Gemiddeld krijgt 1 vrouw op de negen op een dag te horen dat bij haar borstkanker is
vastgesteld. Dan is een snelle opvang, een gespecialiseerde behandeling en een
persoonlijke begeleiding van het grootste belang.
Wanneer de diagnose van borstkanker wordt vastgesteld kunnen u en uw familie terecht bij
de borstklinieken van het netwerk NOW. Een groot team van artsen met diverse
specialismen, borstverpleegkundigen, psychologen en medewerkers van de sociale dienst
staat elke dag voor u klaar. Zo is er onder meer voor elke patiënt een overleg met alle
betrokken specialisten over de best mogelijke behandeling voor deze patiënt.
Het netwerk NOW is een intensieve samenwerking op gebied van oncologie tussen 3
verschillende ziekenhuizen : AZ Delta (campus Bruggesteenweg, campus Wilgenstraat,
campus Menen), het Sint-Andries ziekenhuis Tielt en het Sint-Jozef ziekenhuis Izegem. Er
worden oa gemeenschappelijke wetenschappelijke richtlijnen opgesteld voor diagnose
stelling, behandeling en opvolging van kanker patiënten. Er zijn wekelijks
gemeenschappelijke overlegmomenten (MOC vergaderingen) om dossiers van kanker
patiënten samen te bespreken en zo te zorgen voor de beste diagnosestelling, behandeling
en opvolging van patiënten. Er worden eveneens gemeenschappelijke wetenschappelijke
vergaderingen en opleidingen georganiseerd.

Continue kwaliteitsverbetering
De borstklinieken binnen het Netwerk NOW dragen kwaliteit hoog in het vaandel en werken
mee aan een project voor kwaliteitszorg. Het initiatief voor dat project gaat uit van de
Vlaamse overheid, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen en de ziekenhuiskoepels Zorgnet
en Icuro.
In het kader van het zogenaamde VIP²-project zijn er indicatoren uitgewerkt, door
gespecialiseerde artsen en professoren samen met onder meer patiëntenverenigingen en
ziekenfondsen. De indicatoren zijn een soort toetsstenen, meetbare procedures waar een
degelijke diagnose en behandeling van kanker aan moet beantwoorden.

Objectieve cijfers
De resultaten voor elk ziekenhuis zijn gebaseerd op objectieve cijfers van een onafhankelijke
instantie, het Kankerregister, over het aantal patiënten dat de ziekte overwint. Het gaat om
cijfers van 2007-2008. De resultaten worden ook openbaar gemaakt voor elk stadium van de
ziekte.
Er is wetenschappelijk aangetoond dat een goede kwaliteitscontrole de overleving van
borstkankerpatiënten doet verbeteren. De borstkliniek wil op deze manier haar werking
opvolgen en continu verbeteren waar dat mogelijk is. Op die manier kunnen patiënten kiezen
waar ze zich laten behandelen om hun gezondheid het best te verzekeren.
De cijfers zijn in zekere mate relatief. Het resultaat kan beter zijn als er toevallig minder
agressieve kankers zijn geregistreerd, of net minder goed doordat er meer oudere patiënten
deel uitmaken van het onderzoek.
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De resultaten van de indicatoren staan op de webiste van de individuele ziekenhuizen
van het netwerk NOW.

Welke zijn de indicatoren?
De tien procesindicatoren voor borstkanker.
1/ Bepalen van ER/PR/Her2/Neu
2/3de van de borsttumoren zijn hormonaal gevoelig. De hormoongevoeligheid
van een tumor wordt bepaald met een kleuring voor ER (= oestrogeen
receptor) en PR (= progesterone receptor) onder de microscoop op het
weefsel van de biopsie of het operatiestuk. Bepalen van ER en PR is strikt
noodzakelijk voor het plannen van de correcte behandeling en is belangrijk
voor het bepalen van de overlevingskans.
20-25% van de borsttumoren hebben op de kwaadaardige cellen een teveel
van het Her2/Neu eiwit. Her2/Neu bepaling op het weefsel van de biopsie of
het operatiestuk is eveneens strikt noodzakelijk voor plannen van de juiste
behandeling evenals voor bepalen van de levenskans.
2/ Weefseldiagnose
Voor de ingreep moet met een biopsie de diagnose van borstkanker worden
gesteld. Ook wanneer er op het moment van diagnose al uitzaaiingen
aanwezig zijn en er dus meestal niet geopereerd wordt, is het stellen van de
correcte diagnose door middel van een biopsie met weefselonderzoek
belangrijk. Borstkanker is immers niet één ziekte maar omvat een spectrum
van heel wat verschillende types. Weefseldiagnose voor bepalen van het type
borstkanker is bepalend voor de verdere behandeling evenals voor de
overlevingskansen.
3/ Mammografie en/of echografie preoperatief
Beeldvorming door middel van een mammografie al dan niet in combinatie
met een echografie moet steeds voor de ingreep gebeuren om de
uitgebreidheid van de ziekte in de borst te bepalen en om op die manier
correct al het kwaadaardig weefsel te kunnen wegnemen tijdens de operatie.
Een mammografie en/of echografie is eveneens noodzakelijk (in de meeste
gevallen) om een biopsie te kunnen plannen en op die manier de diagnose
van borstkanker te kunnen stellen.
4/ MOC-overleg
Iedere nieuwe diagnose van borstkanker moet op de wekelijkse MOCvergadering (Multidisciplinair Oncologisch Consult) worden besproken.
Specialisten van diverse disciplines betrokken bij de diagnosestelling en
behandeling van borstkanker komen wekelijks samen om ieder dossier
afzonderlijk grondig te bespreken en om op die manier het beste therapieplan
voor iedere individuele patiënte te kunnen opstellen.

5/ Chemotherapie voor de ingreep
Soms moet er vóór de ingreep chemotherapie gegeven worden om een
tumor, die in eerste instantie te groot is om te kunnen opereren, te doen
verkleinen om op die manier toch een ingreep mogelijk te maken. Door de
tumor te verkleinen kan in sommige gevallen bijvoorbeeld ook borstsparend
geopereerd worden ipv een borstamputatie te moeten doen. Chemotherapie
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die vóór de ingreep wordt gegeven wordt neo-adjuvante chemotherapie
genoemd.
Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat chemotherapie vóór de
ingreep beter zou zijn dan de chemotherapie te plannen na de ingreep.
Er werd daarom vanuit het Nationaal Kankerregister geen te behalen score
bepaald.
6/ Borstsparende operatie niet gevolgd door borstamputatie bij stadium I-II
Bij een vroegtijdig stadium van borstkanker wordt steeds geopteerd om een
borstsparende operatie te plannen gevolgd door radiotherapie of bestraling.
Borstsparende operaties gevolgd door bestraling geven dezelfde kansen op
genezing in vergelijking met borstamputatie (of mastectomie). Er wordt dan
ook altijd gestreefd om de borst te sparen bij de operatie als dit medisch
gezien haalbaar is. Een correcte diagnosestelling door middel van
beeldvorming vóór de ingreep is dan ook van het grootste belang.
Hoe minder borstamputaties er nodig zijn na een eerste borstsparende
operaties, hoe beter de kwaliteit van zorg.
7/ Borstsparende operatie gevolgd door radiotherapie
Na een borstsparende operatie is aanvullende radiotherapie of bestraling
noodzakelijk om de kans op herval zo klein mogelijk te houden.
We weten ook dat de kansen op genezing met een borstsparende operatie
gevolgd door bestraling even goed zijn als een volledige borstamputatie (al
dan niet gevolgd door bestraling).

8/ Aanvullende behandeling : hormonale behandeling en/of chemotherapie
Na de ingreep wordt de volledige tumor die werd weggenomen grondig
onderzocht onder de microscoop. Aan de hand van een aantal
karakteristieken van de tumor onder de microscoop (vb grootte van de tumor,
aantasting van de lymfeklieren, hormonale gevoeligheid dmv ER/PR kleuring,
Her2/Neu kleuring,…) wordt op de wekelijkse MOC-vergadering de beste
nabehandeling voorgesteld. Dat kan een aanvullende hormonale behandeling
zijn en/of een chemotherapiebehandeling.

9/ Systemische behandeling bij uitzaaiingen
Dit kan zowel een hormonale behandeling als chemotherapie zijn.
Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er soms geen
behandeling mogelijk is door bijv. de hoogbejaarde leeftijd van de patiënte,
een te zwakke patiënte, of een te agressief beloop van de ziekte,…
10/ Registratie ongekend stadium
Iedere nieuwe diagnose van borstkanker wordt geregistreerd bij het Nationaal
Kankerregister.
Borstkanker wordt opgedeeld in verschillende stadia (I-IV) naargelang de
uitgebreidheid van de ziekte. De behandeling en de kansen op genezing
verschillen van stadium tot stadium.
Het stadium van borstkanker kan worden bepaald aan de hand van het
klinisch onderzoek van de arts in combinatie met de beeldvorming (= klinisch
stadium). Het stadium van borstkanker kan ook worden bepaald aan de hand
van het microscopisch onderzoek (= pathologisch stadium). Het pathologisch
stadium is steeds het meest nauwkeurig.
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De outcome indicatoren voor borstkanker.
Onder outcome indicator wordt de 5 jaars overleving na een diagnose van
borstkanker verstaan.
Bij overleving wordt een onderscheid gemaakt tussen de geobserveerde en
de relatieve overleving.
Bij de geobserveerde overleving wordt elke doodsoorzaak in rekening
gebracht zoals vb hartprobleem, ongeval,…
De relatieve overleving houdt, door middel van een speciale formule, enkel
rekening met het overlijden tengevolge van borstkanker.
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Vergadering bespreken MOC handboek borst binnen het NOW netwerk

1ste vergadering 16/12/2011
2de vergadering 24/01/2012
Aanwezigen:
Dr Barbara Stragier, Dr Jan Demol, Dr Patrick Vuylsteke, Dr Helga Hellemans, Dr Ludo
Vander Voort, Dr Francescka Dedeurwaerdere, Dr Ann Tieleman, Ingrid Van Neste
borstverpleegkundige, Dr Leen De Backer, Dr Mehrdad Biglari, Dr Veerle Lampaert, Dr
Marianne Hanssens, Dr Karin Schotte, Dr Kristien Watty, Dr Christian Van Deursen, Dr Geert
Luyckx.

Doorverwijzingen:
Er wordt actief samengewerkt met de diensten Gynaecologische Oncolgie en Medische
Oncologie het UZ Antwerpen, UZ Gent en het UZ Leuven.
Voor Menselijke Erfelijkheid wordt er samengewerkt met het UZ Gent.
Indicatie voor doorverwijzen : zwangere patiënte met borstkanker
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