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Voor wie?

Samenwerking = betere ‘patient outcome’

Oncologische patiënten uit Aalst en omgeving 

moeten toegang hebben tot een 

gestandaardiseerde, kwalitatieve en 

innovatieve behandeling in eigen regio



Voor wie?
Samenwerking = betere ‘physician outcome’

Schaalgrootte>activiteitenpeil

Erkenningen/financiering

Attractiviteit

Subspecialisatie

Moduleerbare loopbaan

Toegang innovatieve technieken

Participatie wetenschappelijk onderzoek



Voor wie?

Optimalisatie samenwerking

Huisarts 

Thuiszorg

Revalidatie/Integratie

Patiëntenverenigingen

Ziekenhuiz(en)



Door wie?

Met àlle betrokken diensten binnen 

het ziekenhuis

Met àlle ziekenhuizen uit de regio

Met àlle zorgverleners (extra/trans)



Krachtlijnen

Integratie Regionaal centrum

Patient Centered

Toegankelijk

Q (quantify/report/accreditation)

Visibiliteit/Navorming

Efficiëntie (cost/performance)

Innovatief



Programma 

Deel 1: drie voordrachten

Koffie – infostands sponsors

Deel 2: vier voordrachten + conclusie

Diner

Gelegenheid tot bezoek ORSI





Programma – deel 1

09:30 Breathhold-techniek bij linker borstbestraling 

Dr. H. Roelstraete

09:50 PET/CT Zuidoost-Vlaanderen, overzicht en 

evaluatie na 1,5 jaar interdisciplinaire en 

interregionale samenwerking

Dr. O. De Winter en Dr. W. Simoens

10:10 Heelkundige aanpak borskanker, less is more 

Dr. K. Traen

10:30 Koffiepauze



"Breathhold"-techniek bij 
linker borstbestraling
Dr A Roelstraete

21.09.2019



Adjuvante radiotherapie bij het borstcarcinoom

Het objectief van de radiotherapie bestaat erin om  

resterende tumor deposits na heelkunde  ( hetzij 

mastectomie of borst conserverende ingreep ) te  

eradiceren met het oog op een maximale lokale controle, 

een betere overleving en een minimale  toxiciteit. 



EBCTCG (Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group)



Nadelige effecten  van de adjuvante radiotherapie 
bij het borstcarcinoom:

Algemene effecten

Financiële kost

Tijdrovend

Fysieke last

Algemene malaise

Asthenie

Lokale effecten

Huid 

Lymfoedeem

Long toxiciteit

Slokdarm

Cardiale toxiciteit

Carcinogenese

…



Organs at risk en dose constraints in 
borstbestraling

Ipsilaterale long:

V20Gy ≤ 15% (maximum 20%)

V10Gy ≤ 35% (maximum 40%)

V5Gy ≤ 50% (maximum 55% ) 

Contralaterale long:

V5Gy ≤ 10% (maximum 15%)

Hart:

Mean dose minder dan 4 Gy!!! (maximum 5 Gy)

V20Gy < 5% (1% voor rechter borst )

V10Gy ≤ 35% (10% voor rechter borst )

Contralaterale borst:

Mean dose ≤ 5Gy





Cardiale bijwerkingen na borst bestraling

Vnl. bij linker borst en mammaria interna bestraling

tot 30 % meer cardiale mortaliteit

Vnl. ischemische hart aandoeningen in  LAD gebied

Onset binnen de 5 jaar tot 20 jaar na therapie



Cardiale bijwerkingen na borst bestraling: risico 
inschatting

Risico per dosis eenheid  

Cardiale bestralingsdosis 

Onderliggend risico op ischemische hartziekte



Cardiale bijwerkingen na borst bestraling: risico 
inschatting

Risico per dosis eenheid  

‘Mean heart dose’  zeer goede predictor

Dosis LAD correleert goed met mean heart dose

Duidelijke dose-response correlatie, maar geen drempel !!!

Randomised trials ( Cutter et al)
Population-based case-controle study of major coronary events ( Darby et al)



Cardiotoxiciteit : dose-response correlatie in 
gerandomiseerde studies



Cardiotoxiciteit en ‘mean heart dose’

Significante lineaire correlatie tussen ‘mean heart dose ‘ 

en aantal majeure coronaire events

Darby et al, NEJM 2013



Cardiale bijwerkingen na borst bestraling: risico 
inschatting

Cardiale bestralingsdosis 

3D CT radiotherapie plan

Cardiale contour

LAD ?





Cardiale bijwerkingen na borst bestraling: risico 
inschatting

Onderliggend risico op ischemische hartziekte



Hartsparende
bestralings technieken

Optimalisatie van de bestralingsbundels

Multileaf collimatie

IMRT en VMAT technieken

Partiele borstbestraling

Bestraling in buiklig

Omissie radiotherapie

Respiratoire controle technieken



Respiratoire controle technieken bij 
borstbestraling

Breath-Hold tecnieken

Active Breathing control ( ABC) Electa

Voluntary Deep Inspiration Breath Hold ( vDIBH)



DIBH principe

Tijdens diepe inspiratie verplaatst het  hart naar mediaal, 

posterieur en inferieur

Radiotherapie wordt toegediend tijdens diepe inspiratie

Dosis op hart wordt gehalveerd

De cardiale mortaliteit wordt met 4,7 % gereduceerd









30

DIBH: principe

Radiotherapie tijdens diepe inspiratie



DIBH: voorwaarden 

Accurate en reproduceerbare positionering

Automatische detectie van intra-fractionele 

positioneringsveranderingen

Monitoring ademhaling en automatische feedback naar 

lineaire versneller 



Sentinel 4DCT in CT ruimte Linac: VersaCatalyst in behandelingsruimte



Surface-guided radiation therapy (SGRT)

Optical surface imaging: niet-ioniserende , niet invasieve 

techniek voor continue monitoring van de patient tijdens 

radiotherapie

Bijkomende voordelen

Minder nood aan (ioniserende) beeldvorming tijdens RT

Betere workflow, snelheid , efficiëntie en veiligheid

Comfortabele immobilisatie technieken
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Simulatie

• Patiënt positionering en image aquisition

• DIBH training ( audio-visueel)

• CT FB en DIBH

• Referentie beelden

Intekening

• Target

• Organs at risk: long, hart, contralaterale borst

Planning

• Optimale planning

• DVH ( Dose Volume Histogram)

• Keuze DIBH vs. FB



Linac
postionering

• Positionering surface guided

• Manueel

• Automatische coach positie

• Instellen referentiepunt voor DIBH

• Verificatie positie d.m.v. CBCT in DIBH

Behandeling

• RT onder continue monitoring ademhaling en beweging

• Maximaal 4 tot 6 diepe inspiraties 



DIBH OLV: onze ervaring

Significante reductie van de hartdosis zonder effect op de 

longdosis. Benefit bij meer dan ¾ van patiënten

Duur behandelingssessie niet noemenswaardig verlengd: DIBH 

duurt halve minuut langer op toestel (4’13’’ versus 3’42’’) 

Initieel 5mm gating window, nu gereduceerd naar 3mm

Haalbaar bij meeste patiënten, maar moeilijk bij oudere 

patiënten, bij respiratoire moeilijkheden, bij taalbarrière, … 



DIBH OLV: onze ervaring

Significante reductie van de hartdosis zonder effect op de 

longdosis



SGRT OLV: onze ervaring

CBCT-verplaatsingen voor borstpatiënten sinds installatie Catalyst (rij boven) en voor 

installatie Catalyst (rij onder) percentage binnen 5mm staat aangegeven 

Minder CBCT dankzij SGRT? 



Future
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PET-CT Zuidoost-Vlaanderen

Dr. W. Simoens

Dr. O. De Winter 21 september 2019

Overzicht en evaluatie na 1,5 jaar 

interdisciplinaire en interregionale samenwerking



6 ziekenhuizen :

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst-Wetteren-Geraardsbergen)

AZ Glorieux (Ronse)

AZ Oudenaarde

AZ Sint-Blasius (Dendermonde-Zele)

AZ Sint-Elisabeth (Zottegem)

OLV Ziekenhuis (Aalst-Asse-Ninove).

Opstart maart 2018



PET - CT



Principe PET - CT

• PET

• Functionele informatie

• Hoge sensitiviteit

• Niet specifiek

• Exacte locatie moeilijk



PET - CT

PET

• Functionele - metabole 
informatie

• Hoge sensitiviteit

• Niet specifiek

• Exacte locatie moeilijk
• Avide letsels

• Captatie 

CT

• Anatomische informatie

• Minder sensitief

• Specifiek (anatomie)

• Hoge resolutie + info omliggende 
structuren
• Densiteit
• Aankleuring
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Staging primaire longtumor









78 jarige vrouw
Gedifferentieerd schildkliercarcinoma



PET - CT



PET - CT



65 jarige vrouw
Opvolging mammacarcinoma



65 jarige vrouw
Opvolging mammacarcinoma



59 jarige vrouw
Opvolging ovariumcarcinoma











Case

• Man 65 jaar

• Gekende CLL

• Massa sacraal



Case

• Punctie sacraal : T-cel lymfoom



• Start chemotherapie : 
• CHOEP (cyclofosfamide-doxorubicine-vincristine-etoposide-prednisone)

• Na 2 cycli opvolging …







T-cel lymfoom

B-cel lymfoom



• Primaire?

Diffuse botmetastasen ECI



Diffuse botmetastasen ECI

• Primaire tumor?





Anaplastisch
carcinoom



Dank u
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Borstkliniek OLV Aalst

21.09.2019

Heelkunde bij borstkanker
Less is more



Less is more

• Borst

• Oksel

• Studie robot



Borstkanker





1882 Halsted
Radical mastectomy



1882 Halsted
Radical mastectomy



1882 Halsted
Radical mastectomy
• One size fits all

• Onafhankelijk van tumor diameter, histologisch type en leeftijd van 
de patiënte

• Standard of care tot 1970’s



1971 RCT
Radical versus modified mastectomy

Fisher et al. NEJM 2002 



1973 RCT
Radical mastectomy versus quadrantectomy

Veronesi et al. NEJM 2002 



Breast conserving surgery + RT
2019
• Standard of care

• Absolute diameter T niet van belang

• Snijvlak “no tumor on ink”

• Multifocaliteit geen absolute CI







Breast conserving surgery + RT
2019
• Standard of care

• Absolute diameter T niet van belang

• Snijvlak “no tumor on ink”

• Multifocaliteit geen absolute CI

• Zo nodig na neoadjuvante behandeling

• Zo nodig met oncoplastie















Borstkliniek OLV Aalst

• 72% borstsparende ingrepen

• Nog 28% mastectomie
• Multifocale borstkankers

• Groot in situ carcinoom

• Verhouding volume borsttumor/volume borst

• Onmiddellijke reconstructie

• Borstreconstructie
• Eigen weefsel (DIEP)

• Prothese







Nipple sparing mastectomy

• Oncologisch safe

• Geselecteerde gevallen
• Geen invasie van de huid/tepel

• Veilige afstand tussen de tumor/tepel

• Vrije snijvlakken

• Profylactische ingrepen



Staging oksel

• Okselklieruitruiming
• Standaard tot 2000

• Alle patiënten

• cN0 of cN1

• Hoge morbiditeit

• Sentinel



Sentinel

Giuliano Ann Surg 1994 



Sentinel

• Zeer laag aantal vals negatieven

• Zeer voorzichtig geïntroduceerd

• Minstens 30 cases/chirurg (SLN -> OE)

• Vanaf 2000 standard of care bij cN0
• Peroperatief onderzoek op de Sentinel klier

• Okselklieruitruiming zo Sentinel positief



RCT positieve Sentinel

• T1-T2 invasief borstcarcinoom (N=891)

• Borstsparende ingreep

• Adjuvant radiotherapie

• 1 of 2 pos Sentinel lymfeklieren

• Randomisatie tussen aanvullend okselklierevidement of niet

Giuliano JAMA 2011



Giuliano JAMA 2011



Borstkliniek OLV Aalst

• Okselklieruitruiming
• cN+

• Na positieve Sentinel
• T3

• Na neoadjuvante chemotherapie



Robot assisted nipple sparing mastectomy with immediate implant based
reconstruction

• Single center - OLV

• 84 borstoperaties (56 pt)

• Goedkeuring EC

• Primary outcome necrosis rate













Save the date
20 maart 2020




