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Borstkanker : Epidemiologie 

• Een op negen vrouwen in België 
krijgt borstkanker.  

• Belangrijkste oorzaak van voortijdige 
sterfte bij vrouwen vanaf 40 jaar.  

• Alleen Denemarken doet nog 
slechter.  

 
 



 

• Leeftijd 

• Geslacht  

• Raciale factoren 

• Erfelijke factoren  

• Hormonale status 

Risicofactoren: interne factoren  



Risicofactoren: erfelijke factoren 



Familale voorgeschiedenis 

Op jonge leeftijd 

Meerdere en bilaterale tumoren 

Multisysteem aantasting 

Ook andere tumoren  

Genetische  risico factoren :  
karakteristieken van erfelijke kanker syndromen 





Risicofactoren: hormonale status 

Endogeen 

Vroege menarche 

Nullipariteit 

Late eerste zwangerschap 

Late menopauze 

Postmenopausale obesiteit 

 



 

• Lifestyle factoren 

– Overgewicht na de menopause 

– Alcohol 

– …. 

• Iatrogene factoren 

- Radiotherapie  

- Immunosupressiva 

- Hormonale Manipulatie 

  Anticonceptie ? 

  Hormonale substitutie 
 

Risicofactoren: externe factoren  



Enorme toename obesitas 



Hormonale substitutie 

• Zo mogelijk enkel oestrogeen 

• Zo kort mogelijk 

• Zo laag mogelijke dosis 

• Niet na 60 jaar (niet na 55 jaar?) 

 

• Opgelet met andere risicofactoren zoals 
overgewicht, late leeftijd 1e zwangerschap, 
alcoholgebruik 
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Borstkankertraject 
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Lokaal herval / M+ 



Palpabele massa 

Verdikte huid  

Pijn 

 

Massa in de oksel 

 

Tepel verlies  

Tepel retractie 

 

 
 
Oedeem , erytheem, 
ulceratie 
van de huid 

In opvolging 
Familiaal belast 
Genetisch belast 
Borstca in VG 





° 

FOLLOW-UP FOLLOW-UP 

Lokaal herval / M+ 



Borstkanker :  Diagnostiek  
Doel 
 Bevestigen diagnose 
 Beschrijven exacte omvang van probleem 
  lokaal 
  klierinvasie 
  metastasering 
 met oog op bepalen van  
  correcte behandeling en prognose 
  rekening houden met  

    medische voorgeschiedenis 
    familiale belasting ….. 



DIAGNOSE = Triple diagnostiek !!! 

Klinisch onderzoek 

Inspectie : 
     huid, contour, verkleuring, mastitis,  

     intrekking huid/tepel, tepelvochtverlies 

 
Palpatie:  

    Liefst voor punctie 

       Palpabel letsel, losliggend, afmetingen 

       Klierstreken! 

 

Armen naast het lichaam 

Armen omhoog 

Mastitis Carcinomatosa 



DIAGNOSE = Triple diagnostiek !!! 

Beeldvorming 

Primaire tumor en regionale klieren 

Diagnostische mammografie 
Standaardopnames 

Ev. specifieke opnames 

Opaciteit / micro’s/distorsie/asymmetrie 

 

Echografie  
       Borst en klierstreken ! 

       Correlatie met Rx mammo/MR 

 

MR scan 

 

 





DIAGNOSE = Triple diagnostiek !!! 

Histologie 

FNAC 

   Core biopsie  

   Vacora biopsie 

   Open biopsie 
 

      Alle verdachte of nieuwe letsels 

        Suspecte lymfeklieren  

        

« Tissue…is the issue ! » 



FNAC 
fine needle aspiration cytology 

Nadeel: moeilijk onderscheid in situ en invasief 



Core biopsie 



Vacuüm biopsie 



Open biopsie  



 Wat vertelt de biopsie ? 

Tumor type  
Invasie 
Differentiatie graad 
Moleculaire kenmerken 

Hormoonreceptoren 
Ki 67 

Neu oncogen  
 

Diagnose 
Behandeling 

Prognose 



Invasief ductaal carcinoom 

Invasief lobulair carcinoom 

 
Tumor type  
 

 



in situ carcinoom versus invasief carcinoom 

Invasie 



Differentiatie graad 

graad 1 graad 3 



Moleculaire kenmerken 

Oestrogeen/ 
Progesteron 
receptoren  

Ki 
67  

HER2 Neu-
oncogen 



Her 2 neu receptor 

HER2 receptor 

Normaal 

HER2 mRNA 

HER2 DNA 

Amplificatie / overexpressie 



Gen profiel :  
“mammaprint” 



Preoperatieve staging en beleid 

Preoperatief bilan  

Labo: cofo, stolling, leverset, ionogram, nierfunctie, CA 15.3 

Rx thorax, Echo lever, botscan 
Eventueel aangevuld met gerichte beeldvorming 
Niet noodzakelijk bij cTisN0 of  letsels <2cm 

CT thorax-abdomen, botscan: bij agressieve moleculaire kenmerken 

PET-CT: bij cT3-4 letsels of cN2-3 

Preoperatief consult anesthesie  

Emotionele opvang en psychosociale ondersteuning ! 
Borstverpleegkundige  
Huisarts 
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Tumor 
 
 
 
Nodes 
 
 
Metastasen 

Goed           Slecht 

PROGNOSE 

TNM classificatie 

T1 ≤ 2 cm

T1a   ≤ 0,5 cm

T1b   > 0,5 cm tot 1 cm

T1c   > 1 cm tot 2 cm

T2 > 2 cm tot 5 cm

T3 > 5 cm

T4 invasie thoraxwand of huid

T4a   thoraxwand

T4b   huid (oedeem, ulceratie, satellietnodulen

T4c   beide 4a en 4b

T4d   inflammatoir carcinoma

N0 geen klieren

N1 niet gefixeerd axillair

N2a gefixeerd axillair

N2b mammaria interna

N3a infraclaviculair

N3b mammaria interna en axillair

N3c supraclaviculair



Gelocaliseerde ziekte 

= beperkt stadium 

Chemotherapie 

Radiotherapie 

Heelkunde 

Immunotherapie 

Anti-hormonale therapie 

Palliatieve zorg 

            Tumor Stadium 

Metastatische ziekte 

Uitbreiding 

Reseceerbare 
tumor 

Niet reseceerbare 
tumor 

Operabele 
patiënt 

Inoperabele 
patiënt 

 Heelkunde 

+ Radiotherapie 

+ Chemotherapie 

+ Anti-hormonale therapie 

+ Immunotherapie 

    Anti-hormonale therapie 

         Radiotherapie 

         Chemotherapie 

    Immunotherapie 

en/of 

Borstkankerbehandeling 



 
Borstkanker :  
Behandelings- 
modaliteiten 

 



Gelocaliseerde ziekte 
= beperkt stadium 

Chemotheraie 

Radiotherapie 

Heelkunde 

ImmunotherapIe 

Hormonotherapie 

Palliatieve zorg 

            Tumor Stadium 

Metastatische ziekte 

Uitbreiding 
Reseceerbare 

tumor 
Niet reseceerbare 

tumor 

Operabele 
patiënt 

Inoperabele 
patiënt 

 Heelkunde 

+ Radiatiotherapie 

+ Chemotherapie 

+ Hormono-Immunotherapie 

     Radiotherapie 

  Chemotherapie 

  Hormonotherapie 

  Immunotherapie 

en/of 

Borstkankerbehandeling 



55 

Borstkanker : heelkunde 

Orgaansparend versus mutilerend 



Oncoplastie 



MR geleid 

Mammo geleid 

Echo geleid 

Markering bij niet palpeerbare letsels 



MR geleid 

Echo geleid 

Indicaties borstsparende heelkunde 

In principe altijd borstsparende heelkunde tenzij :  
 Absolute contra-indicaties 
  Multifocale tumoren 
  Inflammatoir carcinoom 
 Relatieve contra indicaties 
  Grote tumoren ( neo-adjuvante chemotherapie )  
  Huidinvasie 
  Contra-indicatie radiotherapie 
   Leeftijd 
   Immobiliteit 
   Systeemziektes 
   Vroegere bestraling  



 
Heelkunde van de axilla 

Okselklieruitruiming 
Heelkunde van de axilla 

Radicaal 

versus 

Partiëel 



Heelkunde van de axilla 

• Okselevidement 

– Enkel bij patiënten met bewezen aantasting van de 
lymfeklieren 

– Echografie + biopsie/FNAC oksel 

• Sentinel 

– Bij alle patiënten zonder bewezen aantasting van de 
lymfeklieren 

 

 

 



Okselevidement 

• Redon-drains  

• Langere hospitalisatie 

• Lymfocoele  

• Lymfoedeem 

• Pijn 

• Beperkte mobiliteit schouder 

• Gevoelsstoornis huid buitenzijde bovenarm 

 



Lymfoedeem 



Principe sentinel-node 

Tumor 

Sentinelklier 

Lymfeklieren 



Sentinel lymfescan 

 



Gamma probe 



Sentinel : blue dye 







AMAROS trial 



Belangrijke impact 

• Okselevidement na positieve Sentinel 
verbetert de overleving niet (bij T1-T2 én 
minder dan 3 positieve SLN én 
radiotherapie)!  

 



• Indicatie peroperatieve vriescoupe: 

–  na neo-adjuvante chemotherapie 

–  letsels > 5 cm 

 

• Indicatie okselevidement bij positieve Sentinel: 

–  Positieve vriescoupe na NACT en bij T3 

–  3 of meer positieve Sentinelklieren 

– Geen adjuvante radiotherapie gepland 
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p TNM Classificatie 

pTis in situ

pT1 ≤ 2 cm

pT1a   ≤ 0,5 cm

pT1b   > 0,5 cm tot 1 cm

pT1c   > 1 cm tot 2 cm

pT2 > 2 cm tot 5 cm

pT3 > 5 cm

pT4 invasie thoraxwand of huid

pT4a   thoraxwand

pT4b   huid

pT4c   beide 4a en 4b

pT4d   inflammatoir carcinoma

pN0 geen klieren

pN0 (i-)   geen geïsoleerde tumorcellen op IH

pN0 (i+)   geïsoleerde tumorcellen op IH

pN1 mic micrometastasen, > 0,2 mm tot 2 mm

pN1a 1 - 3 axillaire klieren

pN1b louter microscop. klieren mammaria interna

pN1c pN1a + pN1b

pN2a 4 - 9 axillaire klieren

pN2b klieraantasting mammaria interna, ook klinisch

pN3a ≥ 10 axillaire klieren (of infraclaviculaire klier)

pN3b klieraantasting mammaria interna en axillair

pN3c supraclaviculaire klier(en)

(sn) = pathologische bevinding op sentinelklierbiopsie 



Microscopisch verslag 

Tumor type  
Tumorgrootte 
Invasie 
Lymfeklieren 
Snijranden 
Andere  

Receptoren 
Ki 67 
Neu oncogen  

•Diagnose 
•Prognose 
•(Na-) Behandeling 



Borstkanker : (na)behandeling 

Radiotherapie 
Systemische therapie 
 Chemotherapie 
 Hormonotherapie 
 Immunotherapie 

  



Risicofactoren voor herval 

+ hormoon receptor status 



Nut van adjuvante chemotherapie ? 

• ♀ 55 j, postmenopauzaal 

• pT2N2M0 

• graad III invasief ductaal  

  adenocarcinoma  

• ER 8/8, PR 0/8, Her 2 neg 

 

‘Dokter: is dat wel de moeite?’ 

 Met CHEMO 11,1% meer in leven na 10j 

www.adjuvantonline.com 



Nut van adjuvante chemotherapie ? 

• ♀ 55 j, postmenopauzaal 

• pT2N0M0 

• graad I invasief ductaal  

  adenocarcinoma  

• ER 8/8, PR 8/8, Her 2 neg 

 

 Met CHEMO 0.9% meer in leven na 10j 

www.adjuvantonline.com 



5-15% absolute winst in  
10j overleving 

Acute nevenwerkingen 
1% hartfalen 

0.2-0.4% acute leukemie 

Hoog risico patient 

Acute nevenwerkingen 
1% hartfalen 

0.2-0.4% acute leukemie 

0.5-5% absolute winst in  
10j overleving 

Nut van adjuvante chemotherapie ? 

Laag risico patient 



• Timing: 
• NA chemotherapie 

• SAMEN met anti-hormonale therapie en ev. Herceptine 

• Modaliteit: 
• Borstsparend: borstklier + boost tumorbed 

• Alternatief: hypofractionatie schema  

• Patiënten > 60 jaar  

• Enkel bestraling van de borst, geen klierstreken 

• Mastectomie: eventueel thoraxwandbestraling 

• Klierstreken: Mediaan (en Lateraal) Subclavia en 
Parasternaal klierketen  en axilla 

 

Radiotherapie 



Antihormonale therapie 

ER 

ER = oestrogeen receptor 
bij 80% van borstkankers 

oestrogeen 

Tamoxifen 

Aromatase  remmers 
Femara® (letrozole) 

Arimidex® (anastrozole) 
Aromasin® (exemestane) 

 

PR 

PR = progesteron receptor 

chemotherapie 



Anti-Hormonale therapie nevenwerkingen 

Tamoxifen 
 

Meer thrombose/embolie 
 

Meer endometriumhyperplasie / carcinoma 
 

Aromatase remmers 
 

Meer Osteoporose 
 

Meer gewrichtsklachten 

Andere nevenwerkingen: 

 Vapeurs: 

Efexor exel 75 mg/d po of evt andere SSRI 
Dixarit 2 x 25 tot 75 µg/d po  
 

 Vaginale droogte:  
Sensilube of Replens of Mithra intim 2x/w 
Aacifemine in principe liever niet 



HERA: herceptin bij HER2+ geopereerd borstkanker 

HR: 0.63 (95% CI: 0.53-0.75; P < .0001) 

3-year DFS: 80.6% vs 74.0% 
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OS 

Observation 

1 year trastuzumab 

Months From Randomization 

HR: 0.63 (95% CI: 0.45-0.87; P < .0051) 

3-year OS: 92.4% vs 89.2% 

Herceptine 



Herceptine 

Herceptin® = trastuzumab  
•  = monoclonale antistof tegen Her2 
• Overexpressie bij 15-25% 
• Slechtere prognose 
 

Herceptin nevenwerkingen: weinig  
 (corfalen, allergische reacties bij 1e toediening) 
 
Praktisch:  

Kan meestal concommittant met bestraling  
Gedurende 1j om de 3 weken herceptin IV; in totaal 18 cycli 
1x/3md herevaluatie dmv klinische onderzoek, labo en 
echocardiografie. 
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Neo-adjuvante chemotherapie 







• Katherine Study: 
• Zo geen pCR na NACT, overlevingsvoordeel van toevoegen TDM-1 

• Niet bij T1 

• Dubbele Her2-blokkade -> hogere pCR 
• Terugbetaling enkel bij N+ 

• Sentinel voor chemo bij Her2+ en NACT 

 

Neoadjuvant chemo bij HER2+ 









Neoadjuvant chemo triple negative BC 


