
Examenvragen Prof. R. Paridaens - 2010 
 
Systemische behandelingen voor het mammacarcinoom 
 
1) Welke zijn de belangrijke prognostische en predictieve factoren waarop berust de keuze 

voor een adjuvante systemische postoperatieve behandeling bij een patiënte met een 
invasief borstcarcinoom? Hoe kunnen wij de kans op herval en de kans op succes van 
chemotherapie en/of hormonotherapie kwantificeren? 

2) Welke zijn de drie groepen van hormonotherapie gebruikt bij het mammacarcinoom, met 
werkingsmechanismen en telkens twee voorbeelden per groep?  

3) Welke antihormonale behandelingen zijn geschikt voor de adjuvante behandeling van een 
patiënte geopereerd voor een invasief mammacarcinoom stadium I of II: (a) in de 
premenopauzale situatie?; (b) in de postmenopauzale situatie? Wanneer is een adjuvante 
antihormonale behandeling nutteloos? 

4) Bij het hormoongevoelig mammacarcinoom, wat zijn de werkingsmechanismen van 
aromatase remmers? van Tamoxifen? Vergelijk de bijwerkingen en de voor- en nadelen. 

5) Citeer vier cytostatica, elk met een andere werkingsmechanisme (te beschrijven), 
werkzaam bij het mammacarcinoom?  

6) Wat is Herceptin (Trastuzumab)? Hoe werkt het en voor welke tumoren is het specifiek 
geschikt? Beschrijf welke predictieve test(en) worden in de klinische praktijk gebruikt om 
Herceptin te mogen voorschrijven. Beschrijf de toxiciteit? Met welke cytostatica mag het 
wel/niet gecombineerd worden? 

 
Chemotherapie 
 

1) Welke zijn de cytostatica specifiek actief tijdens de M fase van de celcyclus? Twee 
voorbeelden met werkingsmechanismen? Welke zijn de cytostatica specifiek actief 
tijdens de S fase van de celcyclus? Ook twee voorbeelden? 

2) Hoe werken:  
(a) De alkylantia (bv Cyclofosfamide en Cisplatinum)? 
(b) De vinca alkaloiden (bv Vincristine en Vinblastine)?  
(c) De taxanen (bv Taxol en Taxotere)? 
(d) De antimetabolieten (bv Methotrexaat en Capecitabine)?  
Voor dewelke (2) zijn er antidota? Welke (ook 2) zijn ‘pro-drugs’? 

3) Op welke principes en vereisten wordt gebaseerd een ideale combinatie chemotherapie 
met twee of drie cytostatica? 

4) Welk is het meest emetiserend cytostatium? Welke preventieve antiemetische 
behandeling blijkt aangewezen en hoelang? 

5) Beschrijf de gonadale toxiciteit van chemotherapie met een alkylantium bij de man en 
bij de vrouw. 

6) Definitie en hoofddoel van (a) een adjuvante behandeling, (b) een neo-adjuvante 
behandeling, (c) een palliatieve behandeling. 

7) voor de vier klassen cytostatica (alkylantia, metafase remmers, antimetabolieten en 
topoisomerase remmers), kies uit de volgende lijst één werkingsmechanisme: 
Beschadiging tubuline? Remming aanmaak DNA? Covalente bonding met DNA? 
Blokkade van de enzymes betrokken met DNA replicatie? Kies ook voor elke klasse 
twee voorbeelden in de volgende lijst: Taxotere, cyclofosfamide, adriamycine, 5-
fluorouracil, vincristine, methotrexaat, topotecan, cisplatinum. 

8) Beschrijf het tumor lysis syndroom. In welke omstandigheden kan het gebeuren? Welke 
preventieve maatregelen zijn aangewezen? 



9) Een patiënte krijgt voor de eerste maal chemotherapie (FEC driewekelijks, zes kuren 
gepland) als adjuvante behandeling voor een mammacarcinoom. Wanneer (en waarom) 
is er gevaar voor infectie? Welke instructies moeten wij haar geven? 
 


