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Hfdst 1: Kanker: klinisch beeld, epidemiologie, biologie 
en pathofysiologie 

Prof. Schöffski 

1. Definitie 
 
• Verscheidenheid aan pathologische omstandigheden die kunnen optreden in elk or-

gaan 
• Ongecontroleerde proliferatie van atypische cellen 
• Proliferatie: snel of traag 
• Abnormale cellen verschijnen, delen en een tumor ontstaat 
 
1.1.Normale cellen vs kankercellen 
 
• Kankercellen houden geen rekening met de complexe bouw en functie van weefsels en 

organen, en ontsnappen aan de controle van de normale cel proliferatie 
 
 

  
Kankercellen Normale cellen 
* Verlies contact inhibitie  * Gecoördineerde growth factor secretie 
* Toename growth factor secretie  * Expressie oncogenen zeldzaam 
* Toename oncogeen expressie  * Aanwezigheid tumor suppressor genen 
* Verlies tumor suppressor genen 
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1.2. Goedaardige vs kwaadaardige tumoren 
 
• Goedaardige tumoren: frequent, maar weinig risico 

� groeien en drukken op aangrenzende weefsels, maar tasten deze niet aan of in-
filtreren deze niet ~ niet door basale membraan 

� metastaseren nooit 
 

 
• Kwaadaardige tumoren 

� negeren anatomische grenzen van de basale membraan � diffuse invasie onder-
liggend weefsel 

� doorbreken natuurlijke grenzen via chemische en fysische processen 
� kunnen capillaire vaten binnendringen en andere organen bereiken � versprei-

den over hele lichaam 
 

 
 
1.3. Histologie - cytologie 
 
• APO is essentieel om een diagnose van maligniteit te kunnen stellen 
• Kankers < bindweefsel: sarcomen 
• Kankers < epithelia: carcinomen 
• Kankers ° in lymfeklieren of BM: lymfomen en leukemiëen 
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1.4. Wijziging in celgedrag 
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2. Epidemiologie 
2.1. Belangrijkste doodsoorzaken (USA 2001) 

 
2.2. Incidentie en mortaliteit 
 
• Incidentie: # nieuwe diagnosen/100 000/jaar 
• Mortaliteit: # overlijdens/100 000/jaar 
 
2.2.1 Incidentie en mortaliteit bij mannen (USA 2004) 
 

 
 
 
 

Kanker
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2.2.2 Incidentie en mortaliteit bij vrouwen (USA 2004) 
 

 
 
2.2.3 Kankerincidentie binnen Europa 
 
• Verschillen ~ lifestyle 
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2.2.4 Kankerincidentie in Vlaanderen (2000) 
 
• 30690 geregistreerde gevallen/jaar 

� 16952 mannen 

 
 

� 13738 vrouwen 

 
 
2.2.5 Geen regionaal, maar een nationaal en globaal probleem 
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2.2.6 Dienst algemene medische oncologie: patiëntencontacten 
 

 
 
2.2.7 Evolutie kankerincidentie bij mannen (USA 1975-2001) 
 

 
 
• Piek prostaatkanker ~ PSA screening 

� screening nodig? 
� !Cave vals positieven 
� goede 5-jaarsoverleving (98%) ~ moet patiënt weten dat hij dit heeft? 
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2.2.8 Evolutie kankerincidentie bij vrouwen (USA 1975-2001) 
 

 
 
• Toename borstkanker ~ screening met mammografie 
 
2.2.9 Evolutie kankermortaliteit bij mannen (USA 1930-2000) 
 

 
 
• ± stabiel, behalve long- en bronchuscarcinoom 
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2.2.10 Evolutie kankermortaliteit bij vrouwen (USA 1930-2000) 
 

 
 
• Stabiel of � 
• � longkanker ~ roken 
 
2.2.11 Daling incidentie maagcarcinoom 
 

 
 
• Koelkasthypothese: ∆ bewaar en voedingsgewoonten 

� Minder conservering door roken of pekelen 
� Verminderde opname carcinogenen (nitraat, nitriet ) 
� Verminderde opname bacteriën en schimmels 
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2.2.12 Kankerincidentie ifv leeftijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Incidentie neemt exponentieel toe met de lft 
• MAAR niet alleen oude mensen 
 

 
 
2.2.12.1 Meest belangrijke kankerziekten bij studenten 
 
• Teelbalkanker (7/100 000, vroeger 3/100 000) 
• Lymfoom, vooral Hodgkin 
 
2.3. 5-jaarsoverleving (USA 1992-1999) 
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3. Natuurlijk verloop 
3.1. Preklinische en klinische fase 
 
• Lange preklinische fase: asympt (wel proliferatie tu-

morcellen) (3x langer) 
• Uitzaaiing van kanker 

� lokale invasie 
� metastasering 

• Korte klinische fase met symptomen en klachten 
• Als tumor zichtbaar op Rx gaat alles redelijk snel 
• Als palpabel duurt niet lang vr patiënt sterft ~ invasie 

� klinisch detecteerbare massa (1 cm3) bevat al 109 
cellen ~ tenminste 30 celdelingen (230) 

� daarna nog maar 10 celdelingen nodig om letale 
tumormassa te bereiken (1kg = 1012 cellen = 240 de-
lingen) 

• S/ mstl laattijdig 
 
• Meest agressieve epitheliale tumoren groeien zeer snel � snel invasief (na lamina 

propria te doorbreken) � snel metastasen id preklinische fase 
• Traaggroeiende tumoren die laattijdig invaderen en metastaseren � opsporing (se-

cundaire preventie dr detectie van kleine, subklinische letsels) � kans op genezing 
echt beïnvloeden (niet bij snelgroeiende) 

 
Klassieke mechanismen en symptomen 
3.1.1 Typische symptomen? 
 
• Alle symptomen kunnen ook veroorzaakt worden dr andere ziekten 
• Er bestaan pathognomonische symptomen die alleen bij kanker optreden 
• Vaak niet herkend, zowel door patiënt als arts 
• Intermittent of continu aanwezig (bv. elk avond koorts) 
• Kanker behoort tot de differentieel diagnose tot het tegendeel bewezen is 
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3.1.2 Afsluiting van een essentieel hol orgaan 
 
• Luchtwegen 
• Slokdarm 
• Maag-darmstelsel 
• Galwegen 
• Urineleider 

 
 
 

3.1.3 Groeiende massa 
 

• Borstcarcinoom 
• Hersentumoren 
• Tumoren van het ruggenmerg 
• Schildkliercarcinoom 
• Carcinoom van de galwegen 
• Levercarcinoom 
• Testiscarcinoom 
• Prostaatcarcinoom 
• Carcinoom van de eierstokken 
 
3.1.4 Ulceratie van epitheliale oppervlakken met/zonder bloeding 

 
• Primaire huidtumoren of huidmetastasen 
• Maag-/darmkanker 
• Blaaskanker 
• Prostaatkanker 
• Endometriumkanker  
 

 
3.1.5 Pijn door lokale druk, uitrekking van zenuwen of orgaaninvasie 

 
• Verscheidene vormen van kanker 

 
3.1.6 Onverklaarbaar gewichtsverlies, vaak samengaand met abdominaal ongemak 

 
• Verscheidene vormen van kanker 

 
Tumor cachexie 
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3.1.7 Pleurale/pericardiale effusie en ascites 
 

• Longcarcinoom 
• Mesothelioom 
• Borstcarcinoom 
• Ovariumcarcinoom 
• Maag/darmkanker 
• Pancreascarcinoom 

 
3.1.8 Koorts van ongekende oorsprong 

 
• Lymfoom 
• Leukemie 
• Niercarcinoom 
• Levercarcinoom 
 
3.1.9 B-symptomen 
 
~ Specifiek voor kanker 
 
• Koorts >38,5°C 
• Nachtzweten 
• Gewichtsverlies > 10% 
• (Rillingen) 
• (Jeuk) 
• (Alcohol pijn: pijn als alcohol drinken; beschreven bij lymfoom (metastasen)) 
 
Opmerking: A-symptomen bestaat niet 

 
3.1.10 Paraneoplastische syndromen 

 
• Myastenia gravis 
• Syndroom van Raynaud 
• Onverklaarde anemie 
• Endocriene aandoeningen 
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4. Kankerbiologie en pathofysiologie 
4.1. Kanker is een genetische aandoening 
 
• Overgrote meerderheid van de gevallen is "sporadisch" 
• Slechts een beperkt aantal gevallen is erfelijk 
 
4.1.1 Elke tumor heeft een unieke set van genetische laesies 
 

 
• Elke kanker is een kloon 
 
4.2. Ontwikkeling van kanker 
 
• ° uit cellen met afwijkend DNA en/of RNA 
• Genetische wijzigingen kunnen veroorzaakt worden dr ≠ intrinsieke en extrinsieke 

oorzaken 
• Genetische wijzigingen � kwaadaardige voorlopercellen, zoals carcinoma-in-situ of 

intraepitheliale neoplasie 
• DNA schade ontstaat in meerdere stappen 

 
 
Leukoplakie: precancereus 
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4.2.1 Carcinogene factoren, die mutatie veroorzaken 
 
• Chemische carcinogenen: asbest, ... 
• Fysische oorzaken: UV licht, ... 
• Biologische oorzaken: HBV, EBV, HIV, ... 
 

 
 
4.2.2 Potentiële gevolgen van DNA mutaties 
 
• Meestal: verlies van functie 

� Proteïne heeft een verminderde activiteit of is in een mindere hoeveelheid aan-
wezig 

• Soms: winst in functie 
� Proteïne krijgt nieuwe, cancerogene functie 

• 98,5% van de mutaties beïnvloeden het fenotype niet 
 
4.2.3 Potentiële gevolgen van DNA schade 
 
• Cel herstelt DNA schade: DNA repair 
• Cel sterft ten gevolge van DNA schade: apoptose = geprogrammeerde celdood 
• Cel blijft leven met schade en geeft deze door aan dochtercel 

� kan probleemloos zijn 
� cel kan nieuwe DNA schade oplopen en dat kan ontaarde groei autonome cel 

veroorzaken 
 
4.2.4 Multistep-proces 
 
• Tumoren zijn klonaal 
• Ontstaan uit één enkele cel 
• Cel krijgt aantal mutaties � cellulaire pathways verstoord 
• Gevolg: cel krijgt groeivoordeel 
• Cel krijgt dochtercellen 
• Dochtercellen ondergaan verdere mutaties 
• Verloop in een specifieke sequentie = meerstapcarcinogenese 
• Proces verloopt over jaren 
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4.2.4.1Mulitple hit theorie 
 

 
 
4.2.4.2Stappen van de meerstapscarcinogenese 
 
• Initiatie 

� essentiële ∆ in de cel die op zich geen kanker veroorzaken 
• Promotie  

� extra wijziging die de kanker doet ontwikkelen 
 
Coloncarcinoom 
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4.3. Kankergenen 
 

• Dragen bij tot neoplasie  
• Normale functie van deze genen 

� groeiregulatie 
� celdood (apoptose) 
� celadhesie 
� celmigratie 
� balans van celpromotie en celverlies 

 
4.3.1 Proto-oncogenen 
 
• Normale genen van wie de functie wordt geactiveerd of versterkt 
• Genen met een normale cellulaire functie, doch mutatie in deze genen is geassoci-

eerd met tumorvorming of celtransformatie 
• Mutante vorm van proto-oncogen = oncogen 
• 100-tal ontdekt: vb. c-myc 
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4.3.2 Tumor-suppressor genen 
 
• Normale genen van wie de functie wordt geïnactiveerd 
• Genen met een normale cellulaire functie, doch met mutatie in deze genen is geasso-

cieerd met tumorvorming of celtransformatie 
• Fysiologische rol 

� bescherming van het genoom 
� controle van apoptose en proliferatie 

• Bij mutatie valt inhiberende functie weg � tumorgroei kan ontstaan 
• 20-tal gekend: vb. p53, retinoblastoma gen 
 

 
 
4.3.2.1 p53 
 
• Tumorsuppressor gen 
• Chromosoom 17 
• Centrale rol in transcriptie van DNA, celgroei en proliferatie 
• "Guardian of the genome": protectie tegen ontstaan kanker 
• Onderdrukt vorming van kanker door eliminatie van beschadigde cellen 
• Bij mutatie stopt het blokkeren van abnormale celgroei 
• Mutaties in p53 gevonden in 50% van tumoren 
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4.3.2.2BRCA 
 
• BRCA1 en 2 gen op chromosoom 17 en 13 
• Frequent voorkomend 
• Risico op borstcarcinoom 

� 12% voor alle vrouwen 
� 70-90% voor vrouwen met mutatie van een van deze genen 

 
4.4. Kanker is het resultaat van verschillende afwijkingen 
 
• Gestoorde celgroei 
• Gestoorde signaal transductie 
• Invasiviteit en metastasering 
• Tumorangiogenese 
 
4.4.1 Ontstaan vd gestoorde celgroei 
 
• Onevenwicht tussen celgroei en celdood 
• Tumorcellen generen hun eigen groeisignalen 
• Groei onafhankelijk van signalen uit de omgeving 
• Ongevoelig voor anti-groei signalen 
• Tumorcellen zijn resistent tegen apoptosis (geprogrammeerde celdood) 
• Onsterfelijkheid van tumorcellen 

 
Apoptose 
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4.4.2 Gestoorde signaal transductie 
 
~ Target voor medicatie 
 
• Onder fysiologische omstandigheden regelen extracellulaire signalen de celprolife-

ratie, migratie, differentiatie, overleving en apoptosis 
• Er bestaan endocriene, paracriene en autocriene signalen, die via receptoren cellu-

laire functies regelen 
• Bij kankercellen is de signaalcascade ontregeld met stimulatie van de celgroei tot 

gevolg 
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4.4.3 Invasie en metastasering 
 
1. Cel raakt los uit weefselverband 
2. ° adhesie aan de extracellulaire matrix 
3. Proteolyse van extracellulaire matrix 
4. ° vaat invasie 
5. ° metastasering 

 
Degradatie van de basale membraan is essentieel voor het 
ontstaan van metastasering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metastasering vereist dat cellen zich 
verplaatsen 
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4.4.3.1 Verschillende manieren van metastasering 
 
• Lymfogeen 

� tumorcel penetreert lymfevaten 
� lymfenetwerk vormt weinig weerstand tegen solitaire cellen of cluster van cel-

len 
� tumorcel gaat via lymfevat naar lymfeklier 
� als de cel in een efferent vat terechtkomt, kan metastase ontstaan 

 
Adenopathie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Hematogeen 

� tumorcel penetreert bloedvat 
� <0,1% van de cellen die circulatie bereiken, overleven 
� in een gunstige omgeving kan een tumorcel opnieuw groeien dankzij autocriene 

factoren en andere lokale groeifactoren 
 
Levermetastasering 
 
 
 
 
 
 
Bijniercarcinoom 
 
 
 
 
 

 
Levermetastasering 
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• Natuurlijke holten 
� pleuraal 
� peritoneaal 
� … 

 
Long en pleurale metastasering 

 
• Mechanische implantatie 

� punctie 
� operatie  

 
4.4.3.2Micrometastasen vs macrometastasen; ziektevrij interval 
 
• Macrometastasen 

� tumor presenteert zich onmiddellijk in een gevorderd stadium, met klinisch of 
radiografisch aantoonbare, al dan niet symptomatische metastasen op afstand 

• Micrometastasen 
� kleine, blijkbaar gelokaliseerde en curabele tumoren, volledig verwijderd door 

chirurgie � na maanden of zelfs jaren (= ziektevrij interval) toch symptoma-
tische metastasen = micrometastasen waren al aanwezig op moment vd heel-
kunde (infraklinisch residuele ziekte) 

 
4.4.4 Tumorangiogenese 
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5. Kankerbehandeling 
5.1. Curatief vs palliatief - multidisciplinair 
 
• Locoregionale behandelingen 

� heelkunde 
� radiotherapie 

• Systemische behandelingen 
� chemotherapie 
� immunotherapie 
� hormonale behandelingen 
� andere medicamenteuze modaliteiten 

 
• Modaliteit optimaal gebruiken zowel voor curatie als voor palliatie 
• Naast antitumorale behandelingen ook andere modaliteiten 

� symptoomcontrole: pijnmedicatie 
� controle nevenwerkingen v chemo: anti-emetica, hemopoetische groeifactoren 
� andere problemen R/: depressie, comorbiditeit, ... 

 
5.2. Adjuvant vs neo-adjuvant 
• Adjuvante behandeling 

� na (of tijdens) de locoregionale R/ ~ residuele micrometastasen te vernietigen 
� Wie? hoogrisicopatiënten, bij wie de kans op residuele microscopische (per de-

finitie ondetecteerbare) tumorresten hoog � risico van recidief ovv. metasta-
sen zo accuraat mogelijk evalueren voor individuele patiënten ~ patiëntenselec-
tie 
Opmerking: micrometastasen zijn subklinisch � niet detecteerbaar dr labora-
toriumonderzoekingen (gebrek aan gevoeligheid en specificiteit tumormerkers), 
noch dr beeldvorming 

� duur van de behandeling op empirische basis want geen te volgen tumorparame-
ters � bv. adhv resultaten v gerandomiseerde studies ( bv. 6 kuren CMF na 
mastectomie bij weiknooppositieve borstcarcinomapatiënten even goed als 12) 

� individuele doeltreffendheid niet geëvalueerd bij patiënten die (nog) niet zijn 
hervallen � protectie-effect geschat op grote groepen van patiënten (absolu-
te en relatieve daling in recidief risico) 

 
• Neo- (of proto-)adjuvante behandeling 

� voor de toepassing van locoregionale modaliteiten 
� wel mogelijk effect op primaire tumor te evalueren 
� gehoopt dat systemische behandeling die primaire tumor doet regresseren, ook 

gunstig effect zal hebben op micrometastasen 
� respons is gecorreleerd met de prognose 
� significante tumorvolumeafname � minder mutilerende chirurgie (succesvol bij 

lymfomen, osteosarcomen, borst-, larynx-, anaal kanaal- en rectumcarcinomen, 
belovende resultaten vr blaas-, long-, slokdarm- en cervixcarcinomen) 
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5.3. Log. Kill en infraklinisch residuele ziekte 
 
• Chemotherapie doodt tumorcellen volgens een kinetiek van 2de orde � een kuur 

zorgt voor het doden van eenzelfde percentage tumorcellen (log. kill) 
 
• Adjuvante situatie � doeltreffendheid chemo? (zie 5.2) � behandeling moet lang 

genoeg toegediend blijven om de laatste kankercel te kunnen vernietigen 
� Een meetbare tumor (± 1 cm diameter) bevat duizend miljoen (109) cellen en 

weegt ± 1 gram 
� mits constante effectiviteit (zonder verworven resistentie) vernietigt dezelf-

de dosis van een bepaald cytostaticum hetzelfde percentage cellen (log. kill) 
� na klinisch complete remissie nog meerdere cycli om infraklinisch residuele 

tumorresten (micrometastasen) uit te roeien en curatie te bereiken 
 
5.4. Therapeutische marge 
 
• Naast snelprolifererende tumorcellen zijn chemo- en radiotherapie ook schadelijk 

vr sneldelende gezonde weefsels 
• Behandelingen geassocieerd � belangrijke nevenwerkingen 
• Id praktijk dosissen die een maximum dodend effect op de tumor hebben zonder 

gezonde weefsels op een onomkeerbare manier te beschadigen 
� gezonde wfs (min of meer) grotere herstelcapaciteit dan tumorcellen 
� behandeling adequaat gedoseerd binnen een soms zeer nauwe "therapeutische 

marge" (afstand tss omkeerbare en letale bijwerkingen op gezonde weefsels) 
 
5.5. Resistentie 
 
• primaire resistentie: vanaf eerste behandeling onverschillig blijven prolifereren 
• Secundaire resistentie: tumorgroei ontsnapt aan het therapeutisch effect, na een 

initiële regressie 
 
• Mechanismen 

� clonale selectie door de behandeling, al of niet met mutaties 
� metabole veranderingen en versnelde afbraak van cytostatica 
� afscherming door minder vascularisatie 
� "sanctuary sites" (bergplaatsen) 
� overexpressie van P glycoproteïne 170 (MDR fenotype) 
� amplificatie van DNAherstel 
� ... 
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6. Stagering en evaluatie therapie 
6.1. Pathologische diagnose en stagering 
 
Patiënt met een kwaadaardige aandoening zowel curatief als palliatief efficiënt R/ � 
aantal stappen accuraat volgen adhv gestandaardiseerde evaluatie procedures 
 
• Nieuw gediagnosticeerde tumor: diagnose van kwaadaardigheid en tumortype ~ pa-

thologisch onderzoek (cytologisch of liefst histologisch) 
� informatie over belangrijke prognostische elementen: proliferatie, differenti-

atiegraad, resectiemarge, expressie van bepaalde kenmerken zoals receptoren, 
... 

• Locoregionale uitbreiding primair letsel en metastasen op afstand ~ KO aangevuld dr 
aangepaste technische onderzoeken: labo en beeldvorming � correcte schatting van 
prognose en keuze therapeutisch beleid 

 
6.2. TNM classificatie en stadia 
 
• Bij eerste diagnosestelling: stadium bepaald ~ criteria 

� WHO 
� UICC (Union Internationale Contre le Cancer) 
� AJCC (American Joint Committee against Cancer) 

 
• Stadium ~ 3 elementen: T-N-M 

� T: tumor (Ti.s., Tx, T0, T1, T2, T3, T4) 
� N: regionale lymfeklieren (Nx, N0, N1, N2, N3) 
� M: metastasen (Mx, M0, M1) 

NB: clinical stage = cTNM & pathological stage = pTNM 
 
6.2.1 Stagering (UICC, AJCC) 
 
• Stage 0  In situ (niet-invasief) 
• Stage I  Beperkt invasief, laag risico op recidief 
• Stage II  Resecabel; grotere T of N+; hoger risico op regionaal recidief of  

op afstand 
• Stage III Uitgebreide lokale tumor; niet resecabel; zeer hoog risico op lokaal 

recidief of op afstand 
• Stage IV  Metastasen op afstand, elke T, elke M 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nupie 't Olifantje 

30 

6.2.1.1 Voorbeeld: borstkanker ~ therapie aangepast aan stadium 
 
 Lokale R/ Systemische R/ 
Stage 0 Enkel lokaal / (chemopreventie?) 
Stage I Conservatief of radical (S+/-RT) Chemo- en/of hormoontherapie 
Stage II Conservatief of radical Chemo- en/of hormoontherapie 
Stage III Radiotherapie? na neo-adj R/? Chemo- en/of hormoontherapie 
Stage IV Enkel als indicatie Palliatie (CT? HT? symtomatisch?) 
 
NB: TNM systeem is niet van toepassing voor hematologische aandoeningen zoals lym-
fomen, leukemieën en Morbus Kahler, waarvoor andere specifieke classificaties werden 
ontwikkeld (vb. Ann Arbor classification voor Lymfomen; Salmon and Durie classification 
voor myeloom). 
 
6.3. Bilan voor start therapie 
 
• Alle onderzoeken nodig voor 

� bepaling van het stadium (eerste diagnose) 
� evaluatie van de tumor respons 
� functies (bv. cofo, nier en leverfunctie) 
� andere "veiligheidsparameters" 

 
6.4. Opvolging tijdens systemische therapie 
 
• Id context van palliatie: tumorale respons van dichtbij opvolgen 

� tumorprogressie zo snel mogelijk gediagnosticeerd � nutteloze en soms toxi-
sche behandeling te onderbreken en deze zo nodig door een andere modaliteit 
te vervangen 

� evaluatie met dezelfde als bij de initiële evaluatie om afmetingen te kunnen 
vergelijken 

 
• Onder chemotherapie bij iedere kuur 

� klinisch onderzoek: gewicht, Karnofski, tumorparameters, nevenwerkingen 
� anamnese: symptomen, bijwerkingen 
� veiligheidsparameters: cofo, nier en leverfuncties, ... 

 
6.5. Opvolging na curatieve behandeling 
 
• Voor iedere soort kanker nuttige opvolgingsprocedures aangepast aan het reci-

diefrisico zowel regionaal als op afstand 
• Goede kennis van de meest frequente, soms specifieke recidief- en metastaserings-

patronen! 
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• Operabel borstca, volledig gereseceerd en evt nabehandeld (adjuvante radio-, che-
mo- en hormoontherapie) 
� litteken + omgevende lymfeklierstations klinisch volgen 
� andere borst onderzoeken: palpatie, inspectie, mammo- en echografie 

 
• In een curatieve setting ook andere opsporingsonderzoeken: vb. cervixuitstrijkje en 

PPA 
 
• Onder Nolvadex (Tamoxifen) 

� waakzaam zijn voor vroegtijdig ontdekken endometriumcarcinoom 
 
• Endometriumca: weinig (geen) baat om "vroegtijdig" metastasen op afstand (long, 

lever, skelet) proberen te ontdekken dmv dure en gesofisticeerde TO ~ recidief is 
incurabel 

• Andere aandoeningen wel nauwgezette klinische en technische opvolging: kiemcel-
tumor van de testis of van het ovarium � chemotherapie kan nog curatief zijn, zelfs 
bij metastasen op afstand (stadium IV of recidief) 

• Osteosarcoom: RX en CT nuttig in follow-up ~ solitaire of niet te menige longmeta-
stasen (< 5?) kunnen curatief gereseceerd worden 

 
6.6. Performance Status (PS, ECOG/WHO – Karnofsky) 
 

• Zeer belangrijke parameter 
• Weerspiegelt de algemene conditie (integratie van tumorload en comorbiditeit) 
• Prognostische waarde zowel in curatieve als in palliatieve context 

� palliatieve situatie geen zware chemotherapie toegediend aan patiënten met 
een slechte PS (weinig kans respons, veel kans toxiciteit) 

 
 ECOG Rating Karnofsky scale (%)  
0 Normal activity  100 
  Minor symptoms 90 
1 Unable to work, able to self care  80 
  More symptoms 70 
2 Requires assistance, home care possible  60 
  In bed 50% of day 50 
3 Bedridden, equivalent to hospital care  40 
   30 
  Very sick 20 
4 Completely disabled Moribund 10 
5 Dead Dead 0 
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6.7. Evaluatie van toxiciteit (WHO – NCI – NCIC) 
 

• Likert schaal (scoring van 0 tot 4) 
� rapporteren van alle mogelijke toxiciteiten 
� essentieel vr monitoring van nevenwerkingen en aanpassing therapie 

 
• "Common Toxicity Criteria" 

� meest ingewikkelde 
� ontwikkeld door de NCIC (National Cancer Institute Canada) 
� dekt zowel kwantificeerbare parameters: Hb, WBC, Plt, Ureum, ... als kwalita-

tieve en louter subjectieve symptomen: alopecia, misselijkheid, moeheid, ... 
 

� Score 0 = geen toxiciteit 
� Score 1 = lichte toxiciteit, geen behandeling nodig 
� Score 2 = matige toxiciteit, vereist eventueel behandeling 
� Score 3 = ernstige toxiciteit, vereist behandeling en eventueel hospitalisatie 
� Score 4 = levensbedreigende of letale toxiciteit 
- als graad 3 of 4 ervaren dr patiënt tijdens chemo � preventieve maatregelen 

(bv. dosisreductie) vr volgende kuren 
 
6.8. Evaluatie van respons (UICC criteria; RECIST 2000) 
 
• Klassieke UICC criteria 

� wereldwijd gebruikt 
� monitoring van tumor respons ikv curatieve behandelingen, palliatie, neo-

adjuvante therapie en klinische studies (fase 2 en 3) 
 
• Letsels: meetbare (uni- en bidimensioneel), evalueerbaar of niet-evalueerbaar (uit-

stortingen) 
� bidimensioneel: grootste diameter x grootste orthogonale afmeting 

 
• Vergelijking en respons evaluatie 

� som van oppervlakte van alle geselecteerde letsels 
� representatieve letsels, liefst niet meer dan 5 

 
• Ook van belang alle tumorlocalisaties (al of niet meetbaar) te registreren 
 
• Complete remissie (CR): volledig verdwijnen v alle meetbare letsel en tumorgebonden 

symptomen 
• Partiële remissie (PR): 50% of > afname v totale opp v alle meetbare letsels, doch 

alle letsels hoeven niet individueel te regresseren 
• Tumorprogressie (PD): 25% of > toename vd oppervlakte v om het even welk meetba-

re letsel, of ontstaan van een nieuw letsel 
• Ziektestabilisatie (SD, of NC, no change): afwezigheid van progressie of remissie 
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NB: 
* UICC criteria zijn van toepassing voor vaste tumoren, maar niet geschikt voor hemato-
logische aandoeningen zoals Morbus Kahler en leukemieën, waarvoor specifieke criteria 
worden gebruikt 
* Revisie vd UICC criteria (RECIST = Revised Ealuation Criteria In Solid Tumors) werd 
in 2000 gepubliceerd 
 
6.9. Evaluatie van overleving en levenskwaliteit 
 
• Overleving kan gemeten vanaf de eerste diagnosestelling of vanaf de start van een 

behandeling 
 
• Curatieve omstandigheden ~ globale overleving (overall survival, OS) en naar reci-

diefvrije overleving (relapse-free survival, RFS) 
 
• Palliatieve behandeling ~ progressievrije overleving (progression-free survival, PFS) 

en de mediane tijd tot progressie («time to progression», TTP) 
 
• Levenskwaliteit 

� moeilijk te kwantificeren 
� meerdere dimensies: globaal, sociaal, functioneel, cognitief, ... 

 
• Belovende meetinstrumenten nog in ontwikkeling (Rotterdam Symptom Checklist, 

EORTC QLQ-C30 met disease-specific modules, ...) 
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7. Klinische studies 
 
• Kwaliteit van zorg beter in diensten en centra die deel nemen aan klinische studies 

� goed gestructureerd karakter van de behandeling ikv een trial, met strenge 
veiligheids- en controlemaatregelen 

� continu leerproces voor het oncologische team 
� kans vr patiënt nieuwe belovende modaliteit te kunnen krijgen ( zelfs in contro-

le arm van een gerandomiseerde fase 3 trial, krijgt de patiënt de beste erken-
de standaard therapie) 

 
7.1. Nieuwe medicijnen en preklinische ontwikkeling 
 
• Soms toevallig ontdekt 
• Vaker ontwikkeld als verbetering van een gekend scheikundig produkt (analoga) 
 
• Preklinische fase: nieuwe molecule eerst getoetst in vitro (tumorale cellijnen) en in 

vivo (proefdiermodellen) met het oog op effectiviteit en toxiciteit (toxic dose, letal 
dose) 

 
7.2. De verschillende fasen (I tot IV) 
7.2.1 Fase I 
 
• Eerste toediening nieuw geneesmiddel aan de mens 
• Hoofddoel: bepaling van een veilige dosis, volgens een bepaald toedieningsschema, 

te gebruiken in latere fase (2 of 3) 
 
• 2 à 3 patiënten behandeld met een bepaalde dosis 

� eerste dosis bepaald door de preklinische toxiciteit, de veilige dosis waargeno-
men bij proefdieren, aangepast aan de mens dmv omzettingsfactoren 

• Op elk niveau moet de eerste patiënt eerste kuur volledig achter de rug hebben, 
vooraleer men andere patiënten mag includeren 

• Escalatie gaat door (Fibonacci progressie, of andere systemen) tot zover geen sig-
nificante toxiciteit 
� indien graad 2 toxiciteit op een bepaald niveau � cohorte patiënten uitgebreid 

tot 5 à 6 
� ° graad 3 of 4 toxiciteit (DLT, dose limiting toxicity) � escalatie gestopt, zo 

nodig zelfs de-escalatie om de aanbevolen dosis (RD, « recommended dose ») 
meer accuraat te bepalen (RD <= MTD, maximum tolerated dose) 

 
• # patiënten voor een fase 1 studie varieert tss 10 en 30 
• Trial uitgevoerd dr 1-3 centra ~ snelle communicatie essentieel vr de veiligheid 
• Geen selectie van bepaalde kankertypes 
• Geen dosis escalatie bij eenzelfde patiënt ~ risico op cumulatieve toxiciteit 
• Farmacokinetische en farmacodynamische studies vaak tijdens fase 1 
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• Strenge criteria 
� uitbehandeld (geen therapie met redelijke kans op succes te bieden) 
� therapiewens 
� goede algemene conditie 
� adequate functies 
� informed consent (en eerlijke informatie: aan lage dosis is er zeer weinig kans 

op respons) 
 
• Strenge controles � veilig: minder dan 0,5% toxische doden gerapporteerd in de 

literatuur 
 
7.2.2 Fase II 
 
• Aanbevolen, veilige dosis is gekend 
• Hoofddoel: zoeken naar antitumorale activiteit, voor een bepaald tumortype 

� nochtans veel aandacht besteed aan toxiciteit 
• # patiënten: tss 14 en 30-50 
• Zo geen respons in eerste 14 patiënten studie evt onderbroken 

� kans om een doeltreffende behandeling (kans op respons van 20% of groter) te 
missen is kleiner dan 5% (« beta error », vals negatief resultaat) 

• Soms gerandomiseerd design met een controle groep patiënten, die een « stan-
daard » behandeling krijgen 
� niet de bedoeling de twee groepen te vergelijken voor wat betreft de respons 
� controle groep als monitoring voor de selectie van patiënten 
bv. Geen respons in de controle groep suggereert dat zeer resistente tumoren 

werden geselecteerd en dat het nieuwe geneesmiddel in suboptimale condities 
werd getoetst 

� vermindert kans op een Beta-fout 
 
7.2.3 Fase III 
 
• Patiënten gerandomiseerd (loottrekking door computer) tussen twee of meer behan-

delingen 
• Doel: echte vergelijking van doeltreffendheid (vb. respons, tijd tot progressie, 

overleving) en toxiciteit 
• Veelbelovend product vergeleken met een standaard (controle) 
• Stratificatie (randomisatie binnen subgroepen) � evenwicht tss alle groepen, voor 

wat betreft belangrijke prognostische factoren 
• Blinde studie: patiënt weet niet welke medicijnen worden toegediend 

� toedieningswijzen moeten identiek zijn 
� toxiciteiten mogen niet teveel verschillen 

• Dubbelblind design: patiënt, noch zijn arts kunnen de behandeling identificeren 
� altijd mogelijk studie te ontblinden (onverwachte toxiciteit of allergie) 

• Soms placebo gebruikt 
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7.2.4 Fase IV 
 
• Investigeert rol en plaats van een R/ binnen een multidisciplinair beleid (vb. integra-

tie van chemo met heelkunde en/of radiotherapie) 
 
7.3. Studie protocol (voorbeeld EORTC layout) en commissie mediche ethiek 
 
• Goed gestructureerd protocol is essentieel 

� doel van de studie 
� selectie- en exclusiecriteria 
� alle details van de behandeling 
� procedures voor verzameling van de gegevens 
� informatie te verlenen aan patiënten 
� informed consent procedure 
� administratieve informatie (coördinatie, verzekering, procedure voor randomi-

satie) 
� rapporteren van onverwachte en serieuze complicaties (adverse events, AE, and 

serious adverse events, SAE) 
� conform aan « Good Clinical Practice » (GCP) 

 
• Klinische studies moeten goedgekeurd worden door een commissie voor Medische 

Ethiek, waarin artsen, verpleegkundigen, een priester, een leek en een jurist 
 
7.4. Patiënteninformatie – mondelinge en geschreven toestemming 
 
• Verklaring van Helsinki: garandeert de rechten van de patiënt behandeld ikv een 

klinische studie 
 
• Informatie over de studie voor inclusie in de trial (liefst schriftelijk) 

� doel 
� modaliteit 
� voordelen en risico's 
� alternatieve behandelingen 
� verzekering 
� privacy 
� ... 

 
• Informed consent procedure: mondelinge of (liefst) schriftelijke toestemming, in 

de aanwezigheid van een getuige, is wettelijk vereist 
• Deelname altijd op vrijwillige basis 
 
• Patiënten die niet in staat zijn om een informed consent te geven (metaal gehandi-

capten, kinderen) moeten geassisteerd worden door hun ouders of door hun naaste 
familieleden. 
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Hfdst 2: Chemotherapie 
Prof. Paridaens 

1. Inleiding 
 
• Chemische stoffen toedienen 
• Cytostatica: giftige stoffen die sneldelende kwaadaardige cellen kunnen doden 

� tissulaire immuniteit onderdrukken: stoffen die bepaalde subgroepen van T-
lymfocyten kunnen vernietigen � AI-aandoeningen, heterologe orgaantrans-
plantaties 

� kwaadaardige celpopulatie (kanker) uitroeien 
 
• Vrees bij patiënten: haarverlies, misselijkheid, braken 
 
• Middel sterk geëvolueerd 
 
• Interferentie met celcyclus 
 

1.1.Celcyclus 
Cellen in rustfase (G0): niet vatbaar vr chemo 
Cellen in het celdelingsproces wel (G1, S, G2 en 
M) 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Groeifractie 
 
• Cytostatica actief tijdens cyclus 

� beschadigen delende cellen in alle fasen van de 
mitotische cyclus 

� alkylantia 
� antibiotica 
� werking ifv dosis ~ beperking want anders ande-

re cellen dood 
 
• Fase specifieke cytostatica 

� beschadigen prolifererende cellen enkel in een vatbare fase 
� antimetabolieten (S) 
� metafase remmers (M) 
� werking ifv fase en duur ~ werken beter hoe langer je het geeft � lage dosis, 

continu infuus (dose-repons relatie bereikt een plateau)  
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2. Werkingsmechanismen 
2.1. Differentieel effect 
 
• Effect op de tumor > effect in de normale weefsels 

� biologisch verschil waardr tumor een grotere schade ondervindt (grotere ge-
voeligheid) 

� hogere conc cytostaticum in de tumor dmv bijzondere toedieningstechnieken 
(in CSV, natuurlijke lichaamsholten, bloedcirculatie ve bepaald orgaan of li-
chaamsdeel) 

 

2.2. Celdood en weefselherstel 
 
• Celdood langs zeer uiteenlopende wegen � beschadiging kern-DNA: ketenbreuken 

� meerdere cellen afsterven � zekere graad van celdepopulatie vd getroffen weef-
sels 

• Mstl sterven beschadigde cellen af tijdens de volgende mitotische cyclus (replica-
tieve celdood) � cytotoxisch effect vooral zichtbaar in een celpopulatie met hoge 
mitotische toekomst 

• Niet beschadigde en de voldoende herstellende cellen � verhoogde mitotische acti-
viteit � ontvolkte weefsels herstellen zowel in de tumor als in gezonde weefsels 
(beenmerg, mucosae, haarfollikels) 

• Differentiële effecten bepaald door 
� aantal gedode cellen 
�  aantal overlevende cellen (onbeschadigd en beschadigd-hersteld) 
� weefselherstel vanuit de overlevende cellen 

• Als weefselherstel in normale weefsels sneller ~ basis om met herhaalde chemo-
therapie toedieningen (kuren, of cycli) 
� belangrijke tumor reductie 
� of volledig uitroeien van de tumor (genezing) 

• Nauwe marge tss therapeutische dosis en toxische dosis 
� chemotherapie die een hoge genezingskans biedt � vaak vroeg of laat ernstige 

toxische neveneffecten hebben, die op zichzelf een zekere morbiditeit, en 
zelfs mortaliteit zullen veroorzaken 

 

2.3. Spectrum van activiteit 
 
• Empirisch vastgesteld welke cytostatica voor verschillende tumoren geschikt 
• Mechanisme selectiviteit onbekend 
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2.4. Mechanismen 
• Remming DNA synthese   

� antimetabolieten 
• DNA beschadiging dr covalente binding 

� alkylatie 
• Remming DNA duplicatie/transcriptie 

� intercalatie 
� topoisomerase remmers 

• Blokkade celdeling 
� vinca alkaloïden 
� taxanen 

 
� Apoptose 
 
2.4.1 Remming van DNA synthese: antimetabolieten 
2.4.1.1 Blokkade synthese pyridimidines (T, C) 
 
• Methotrexaat (Ledertrexate, MTX) 
• 5-Fluorouracil (FU) 
• Cytosine arabinoside (Cytosar, Ara-C) 
• Gemcitabine 
• … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Structureel analoog aan normale stofwisselingsproducten � opgenomen ih nle stof-

wisselingsproces MAAR dr kleine structurele verschillen enzymen geblokkeerd � 
reactie loopt vast 

• Remmen aanmaak van DNA ~ cellen voornamelijk vatbaar gedurende de S-faze 
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a Methotrexaat 
 
• Structuur lijkt op foliumzuur (methyl- ipv H-) 

� Normale werking FZ geblokkeerd 
� Interferentie met pyrimidinesynthese 

• Antagonist van dihydrofoliumzuur reductase 
� dihydrofoliumzuur (FH2) � tetrahydrofoliumzuur (FH4) 
� FH4 betrokken in synthese thymine 

• Antidotum: gereduceerd foliumzuur 
� verplicht 24-36u na hoge dosis MTX (rescue vr sarcomen en R/ bepaalde lym-

fomen, zz) 
� dosis ~ concentratie in serum � monitoring + blijven geven tot onder bepaalde 

spiegel  
� beschermt de gezonde wfs, maar veel minder de tumorcellen die vaak FH4 

slecht kunnen opnemen (deficiëntie in concentratie mechanismen) 
� Leucovorin, Elvorin 

• !Cave: nierfunctie, Vit C, aspirine 
� excretie via nieren ~ toxiciteit 

• !Aandachtspunten bij high dose MTX 
� hydratatie 
� alkalinisatie dmv bicarbonaat po of iv 
� monitoring van urinair debiet en pH 
� FH4 toediening op tijd starten, max. 36 uur na start van HD-MTX en om de 6 

uur blijven geven (po of iv) totdat de serum spiegels van MTX onder de toxi-
sche concentratie (10-7M/L) dalen 

 
Opmerking: potentialisatie (ook antagonisme) mogelijk dr (in)adequaat combineren v 5-
FU, leucovorin en MTX 
Geen gevaar bij extravasatie van 5-FU of MTX  
Wel risico mucositis (stomatitis met aften, !cave mondhygiëne), diarree, conjunctivitis 
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b 5-Fluorouracil en Capecitabine 
 
• Structuur lijkt op thymine (fluor- ipv CH3-) 

� Geen productie thymidine (blokkade thymidilaat synthetase) � ���� synthese DNA 
en productie abnormaal DNA & RNA 

 

 
 
 
Capecitabine = pro drug (analoog FU) 
Na absorptie suikerradicaal gesplitst � 
actief 
Per os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Blokkade thymidylaat synthetase 

Abnormaal RNA en DNA 
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2.4.1.2 Blokkade synthese purines (A, G) 
 
• Ara-6 
• Thioguanine 
• Mercaptopurine (Purinethol, 6-MP) 
• Thioguanine (Lanvis, 6-TG) 
• … 

 
2.4.2 DNA beschadiging door covalente binding: alkylatie 
 
• Bezitten hoog-reactieve alkylgroepen � zetten zich vast op DNA ketens � repli-

catie van de nucleïnezuren verstoord 
• Niet cyclus specifiek � toxisch voor alle cellen, ongeacht de fase binnen de cyclus 

(wel meer gevoelig in S-fase) 
 
• Cyclofosfamide (Endoxan, Cycloblastine), Ifosfamide (Holoxan), DTIC (Dacarba-

zine), Melfalan (Alkeran), Chlorambucil (Leukeran), Busulfan (Myleran), Cisplati-
num (Platinol), Carboplatin (Paraplatin) 

 
• Covalente binding met DNA (vooral guanine) via 1 of 2 alkylerende radicalen � DNA 

beschadiging 
• Hoge mutageniciteit 
• Kankerverwekkend 
 
• Monofunctioneel alkylantium 

� cyclofosfamide = prodrug 
� mustine: stikstof mosterd 

 
• Bifunctioneel alkylantium (2 spiralen overbruggen) 

� toxischer: 2 groepen die kunnen binden 
� 2 letsels 

� intrachain of interchain (repair soms onmoge-
lijk) 

� apoptose (G1, G2); anders gevaar kankerwekkende mutaties (lange termijn 
complic) 

� platina zouten: cisplatinum, carboplatinum 
- nefrotoxiciteit = limiterend vr dosis 

� veel vocht geven 
� gezocht nr analogen: carboplatinum 
 ∆ farmacologie, soms minder actief, soms even actief 
 vaak gebruikt vr high dose chemotherapie + BM transplantatie 

� nitrosourea  
 

• Rechtstreeks in staat te werken: Cisplatinum, Mustine, Alkeran, Leukeran 
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• Pro-drug: cyclofosfamide (Endoxan, CPA) en ifosfamide (Holoxan, IFO) � eerst 
geactiveerd door de lever 

Cisplatinum 
R/ kiemceltumor testis 
 

 
Carboplatinum 
 

 
 
Mstl alkylatie guanine 
 
 
 

 
2.4.2.1 Aandachtspunten 
a CPA en IFO  
 
• Afbraakproduct (acroleine) beschadigt het urotheel  � risico hemorrhagische cys-

titis en op lange termijn blaaskanker 
� goede hydratatie 
� monitoring van urine (microscopische hematurie) 
� zo nodig preventie met het antidotum Mesna(altijd bij hoge doses) 

• IFO: encefalopathie 
� verwardheid, agitatie, E insult, myoclonieen (vooral oudere patiënten, met lage 

eiwitten) 
� vroegtijdig herkennen 
� kan snel reageren op toediening van methyleen blauw (i.v. of p.o.) 

• Geen gevaar extravasatie 
 
 
b Cisplatinum  
 
• Adequate nierfunctie 
• Vereist hydratatie (i.v. vereist) ter preventie van tubulaire necrose  
• Zeer emetiserend (setrons in de acute fase), zelfs laattijdig (tot 4d na toediening) 
• Ototoxiciteit (monitoring gehoor) 
• CI voor gebruik van andere potentieel nefrotoxische stoffen (bv. aminoglycosiden) 
• Carboplatin (Paraplatin) is analoog, met minder nefro- en meer hematotoxiciteit 
• Dosissen worden berekend in functie van de gemeten of berekende creatinineklaring 
 
c Mustine en DTIC (Dacarbazine)  
 
• !Cave extravasatie 
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2.4.3 Remming DNA duplicatie/transcriptie:intercalatie;topoisomeraseremmers 
2.4.3.1 Topoisomerase remmers 
 
• Remmen enzymen betrokken bij snel knippen en hechten van DNA ~ transcriptie en 

replicatie 
• Belangrijke DNA beschadiging � stilstand van de celdeling en apoptose 
• Mutageen 
• Kankerverwekkend: als beschadigde cel overleeft zonder apoptose: risico op muta-

genese met kankerverwekkend effect op lange termijn (vooral leukemieën)  
 
• Topo1 

� topotecan (Hycamtin, R/ ovariële tumoren) 
� irinotecan (CPT11, R/ digestieve tumoren) 
� klieft 1 streng 

 
• Topo2  

� podofyllotoxines (etoposide, teniposide) (al id oudheid 
gebruikt tg wratten en condylomata acuminata)  

� anthracyclines (adriamycine, epi-) 
� klieft 2 strengen � meer onomkeerbare schade 

 
• MMC: mytomycine C 

� nestelt zich tss 2 DNA spiralen � radiomimetisch ef-
fect 

� blokkeert bepaalde processen + schadelijk effect op DNA 
 
• Aandachtspunten CPT11 

� diarree, met soms dehydratatie en vagale reactie 
� behandeling met atropine en loperamide (Imodium®) 

 
2.4.3.2Antibiotica  
 
• Heterogene groep 
• Vaak toxines geproduceerd dr ≠ variëteiten vd streptomyces schimmel  
• Ook antibacteriële AB hieruit afgeleid 
• Mstl cyclus aspecifiek 
• Werken vaak via intercalatie tussen de twee DNA spiralen � vasthaken � vorming 

van RNA (transcriptie) en DNA (replicatie) verhinderen  
 
• Structuur 

� polycyclische ringen (planaire structuur waardoor intercalatie) 
� dubbele bindingen 
� zuurstof� electronen transferten en productie van vrije zuurstof radicalen � 

secundair DNA en eiwitten beschadigd (radio-mimetisch effect) 
 

    MMC 
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• Bleomycine (BLM) (radiomimetisch, zuurstofradicalen) 
� niet toxisch vr BM (zelfs bij leuco- of thrombopenie toegediend blijven) (es-

sentiële rol in genezing van kiemceltumoren) 
� werkt via productie vrije O2- radicalen � beschadiging EW, DNA 
� limiterende toxiciteit 
- huidfibrose 
- pigmentatie 

� !Cave krabletsels bij jeuk 
- longfibrose 

� cumulatieve toxiciteit 
� CI bij CARA en emfyseem 
� potentialisatie bij thoracale bestraling 
� levenslang gevoelig aan O2 (!Cave kunstmatige beademing met zuiver O2) 

 
• Mitomycine C (MMC): mutageen, kankerverwekkend 
 
• Anthracyclines (adriamycine (natuurlijk product), epi Adria) 

� cardiotoxisch � degeneratieve cardiomyopathie met hartfalen (cumulatief ef-
fect) 

- !Cave patiënten met VG van mediastinale bestraling 
- monitoring linkerventrikelfunctie 
- empirisch behandeling gestopt na bepaalde cumulatieve dosis (550 mg/m2 

voor Adria; 1000 mg/m2 voor Epirubicine) 
- Cardioprotectieve stoffen id experimentele fase (dexrazoxane) 

 
• Daunomycine (Cerubidine) 
• Doxorubicin (Adriamycine, ADM) 
• Dactinomycine (Lyovac-Cosmegen, ACT-D) 
• Semi-kunstmatige analogen 

� Mitoxantrone zoals (Novantrone, NOV) 
� Epiadriamycine (Epirubicine, EPI) 
 

• Aandachtspunten 
� potentialisatie van toxiciteit van radiotherapie 
� soms ook recall effect  
� !Cave extravasatie (necrose) met Adriamycine, Epirubicine en vooral MMC (pre-

ventie : port-a-cath) 
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2.4.4 Blokkade celdeling 
2.4.4.1Metafase (tubuline) remmers 
 
• Interferentie met microtubuli ~ migratie chromosomen 

(verdeling tss dochtercellen) 
�  alignatie op evenaar (polymerisatie, verlenging tubuli) 
� migratie nr polen (depolymerisatie, verkorting tubuli) 

• Neurotoxisch (vooral Vincristine) 
 
• Vinca alkaloïden 

� uit planten geëxtraheerd 
� blokkeren celdeling id metafase 
� blokkade tubuline polymerisatie 
� Vincristine (Oncovin, VCR), Vindesine (Eldisine, 

VDS), Vinblastine (Velbe, VLB) en het semi-
kunstmatig derivaat Vinorelbine (Navelvine, NAV)  

 
• Taxanen 

� blokkade tubuline depolymerisatie 
� Paclitaxel, Docetaxel 

 
 
 
 
 
 
• Aandachtspunten Vincristine 

� niet hematotoxisch 
� sterk neurotoxisch: paresthesieën, verminderde spierkracht, areflexie, ver-

lamming van autonoom zenuwstelsel met paralytische ileus 
� !Cave extravasatie 

 
• Aandachtspunten Taxanes  

� allergische reacties gedurende toediening: hypotensie, shock, rash, bronchos-
pasme � ALTIJD preventieve toediening corticoïden 

� alopecia 
� soms invaliderende myalgieën (Taxol) 
� soms perifere neuropathie 
� Taxotere: cumulatief risico op vochtretentie (resistent aan diuretica ; oorzaak = 

capillairelekkage) met ontwikkeling van perifere oedemen (gewicht monitoren) en 
uitstortingen (pleura, ascites, pericarditis ; DD maligne oorzaak) 

� uitgesproken nagelveranderingen (brokkelig, ingroei, surinfectie) 
� Taxanen gebruikelijk 3-wekelijks toegediend. Nieuwere schemata, met weke-

lijkse toediening van lagere doses blijken minder toxisch te zijn (vooral voor 
wat betreft hematotoxiciteit) 
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2.4.5 Varia 
 
• L-Asparaginase (Crasnitin) en Hydroxyurea (Hydrea) 

� hematologische aandoeningen 
• Streptozocin (Zanosar) en Ortho-para DDD (Lysodren, O-p’DDD) 

� zeer zeldzame aandoeningen (insulinoma en carcinoid voor Streptozocin; bij-
nierschorstumoren voor O-p’DDD) 

 
• Liposomale preparaten van gekende cytostatica: Caelix en Doxil (liposomen geladen 

met Doxorubicin) 
� liposomen zeer traag opgeklaard uit bloedcompartiment � veel minder hemato- 

en cardiotoxiciteit 
� missch interessant voor behandeling van oudere patiënten 
� zeer duur 

 
• Capecitabine (oraal 5-FU prodrug) 

� twee giften dagelijks gedurende 14 dagen waarna een week rust 
� geen misselijkheid 
� zeer weinig hematotoxisch 
� nevenwerkingen: stomatitis, diarree en hand-voet syndroom 
� veelbelovende resultaten bij colon- en borstcarcinomen 
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3. Chemotherapie in de praktijk 
 

• Steeds meer gebruikt, steeds minder nevenwerkingen 
• Voorschrift cytostatica en dosis berekening 
• Cocktails van bepaalde producten: toxiciteit voorspelbaar 
• Aandachtspunten en instructies aan patiënten (co-morbiditeit, co-medicatie) 
• Leiding (incompatibiliteit Taxol/PVC) 
• Veiligheidsmaatregelen – controle dosis – documentatie dossier 
• Morsen en extravasatie 
• Hospitalisatie � daghospitaal - bezoek op dagzaal 
• Cofo, labo 
• Vitale parameters 
• Lengte, gewicht 
• !Cave voor bepaald schema of bepaalde dosis uiteenlopende tolerantie vd patiënt 
• Informatie 
• Instructies 
 

3.1. Veneus acces 
 
• Meest IV via snellopend infuus 
• Soms lange inlooptijden: bv. 24u infuus vr Cisplatinum of MTX 
• Mstl IV inspuiting 

� herhaald aanprikken venen � problematisch ~ sclerose, flebitiden � centraal 
veneuze katheter 

• Voor gevaarlijkste producten: centrale lijn 
• Hickman liever niet ~ infectiegevaar 

� bijna dagelijks aseptische verzorging van de insteekplaats 
� 1x daags inspuiting van heparine-oplossing wanneer de katheter afgesloten is 

• Beter port-a-cath: naalden, spoeling 
� reservoir subcutaan ingeplant 
� aanprikbaar met een speciale naald (Hüberpuntnaald) 
� om de drie à vier weken gespoeld (5 ml fysiologisch met heparine 100u/ml) 
� aandachtspunten: steriliteit, risico op infectie en trombose 
� langdurige infusen: soms een (al of niet programmeerbare) pomp ~ debiet con-

stant houden 
• !Cave: vreemd lichaam, trombose (spoeling met LMWH 1x/mnd – 3x/mnd), infectie 
• Speciale naalden, anders gevaar doorprikken � lekkage 
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3.2. Centrale voorbereiding van cytostatica 
 
• Centraal id apotheek + bescherming (wettelijk verplicht 

� wettelijk verplicht ~ risico's absorptie of inhalatie mutagene stoffen 
� laminaire flow 
� masker 
� handschoenen 
� … 

3.3. Regionale chemotherapie 
 
• In hogere concentratie op bepaalde lokalisatie 
• Geen sterk irriterend product 
• Selectief via catheterisatie in bepaald orgaan ( beperkte indicatie) 

� voorbeeld: louter levermetastasen: MMC in a. hepatica als rescue) 
� technieken: port-a-cath met pompje onderhuids (US), selectief arteriepunctie 

 
• Intra-arterieel 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Intracavitair 

� pleura, pericard, peritoneum 
� mstl 5-FU 
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• Intrathecaal 
� chemo voor hersenen en CSV 
� meningitis carcinamatosa 
� niet vr grote parenchymale hersenmetastasen 
� beperkte mogelijkheden: via LP, ommaya (catheter in laterale 

ventrikel ~ port-a-cath onderhuids schedel) 
� niet alle producten 
- mstl Ara-C en methotrexaat (sine preservativum, anders 

patiënt dood dr chemische meningitis!!!) 
- ook hydrocortisone (om inflammatie te beperken) en herceptin (M+ mammaca) 

 

3.4. Curatieve chemotherapie vs palliatieve chemotherapie - multidisciplinair 
 
• Curatieve chemotherapie (genezing als doel) 

� neo-adjuvante chemotherapie 
- als grote tumor wegnemen � teveel schade � eerst chemo � meer kans op 

sparende R/ � minder mutilatie vr gevorderde tumoren van de borst, van de 
botten (osteosarcoma) en mogelijk van blaas en slokdarm 

- inoperabele tumor zonder macrometastasen op afstand 
- tumor afkoelen 
- vervangt nooit lokale R/ 

� adjuvante chemotherapie 
- na lokale R/ 
- voor micrometastasen 
- "preventief" 
- belangrijke rol vr curatie van meerdere solide tumoren zoals borst-(stadia I 

tot III), ovarium-, colon- en cervixcarcinoom 
 

� chemo als enige modaliteit kan een beperkt aantal kwaadaardige aandoeningen 
genezen: leukemieën, lymfomen, gonadale en extragonadale kiemceltumoren, 
pediatrische tumoren 

 
• Palliatieve chemotherapie (controle S/ en comfort als doel) 

� verbetering vd overleving, maar geen te agressieve en nutteloze modaliteiten 
� Evaluatie tumorrespons (opvolging meetbare laesies en tumormerker) om 
vroegtijdig niet-effectieve R/ stop te zetten + asap alternatieve modaliteit 

� verbetering van de kwaliteit van leven (QoL) 
� afwegen van benefit tov toxiciteit 
� wens van de patiënt 
� mogelijks langdurige remissies bij patiënten met metastasen 
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3.5. Monotherapie vs combinatie 
 
• Selectie ifv aandoening en patiënt 
• Mono optimaal doseren 

� nieuw product altijd eerst monotherapie 
• Combinaties (vaak 2 tot 4 tesamen) 

� ingrediënten actief in mono, ≠ werking 
� additief effect of synergie (moet in vitro aangetoond zijn): breder spectrum 

en uitstel van resistentie vorming 
� geen negatieve PK interacties 
� combinaties empirisch opgesteld 
� weinig (geen?) overlappende toxiciteit 
� soms zeer ingewikkelde en langdurige combinatieschemata � R/ in ≠ stappen 
- inductie/aanvalsbehandeling: dmv intensieve therapie asap complete remissie 
- consolidatie: minder intensief, kan toegepast worden bij herval 

 

3.6. Cycli, dosisaanpassingen en toedieningswijzen 
 
• Optimale toedieningswijze ~ product en indicatiestelling 

� perorale vorm, i.v. bolus, i.v. infusen 
• Meestal intermittent 

� intervallen � normale weefsels recupereren 
• Soms regionale toedieningen 

� lidmaatperfusie met Melphalan 
� intrapleuraal 
� intrapericardiaal 
� intraperitoneaal 
� intravesicaal 
� intrathecaal (enkel methotrexaat S.P., cytosine-arabinoside (Ara-C, of cy-

tosar), hydrocortisone, thiotepa) 
 
• Dosis 

� mstl berekend ifv lengte en gewicht (per m², formule van Dubois en Dubois) en 
hematologische parameters (soms enkel aan gewicht aangepast, zelden vaste 
dosis ongeacht lengte en gewicht) 

- bij uitgesproken obesitas: maximale dosis voor een oppervlakte van 2m2 
� zo nodig aanpassing ifv nierfunctie (klaring) of leverfunctie 
� toekomst: pharmacogenomics 
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• Curatie 
� vast aantal cycli: vb. 6 X FEC adjuvant vr borstca (5-FU, epirubicine, cyclofos-

famide) 
� cyclus op tijd (na hematologische recuperatie) 
- limiterende toxiciteit: aanmaak wbc geremd vr 10 dagen � patiënt leeft op 

reserve die uitgeput is na 8-10 dagen � BM laten recupereren � slapende 
stamcellen gaan prolifereren ~ na 10 dagen pas werkzaam � na 3 weken pas 
nieuwe cyclus 

� dose 'intensity'(dosis/tijd: moet 100% zijn om optimaal te werken� bv. pro-
duct geven vr betere hematologische recuperatie), dose 'density' (CSF) 

 
• Palliatie 

� duur behandeling ifv respons/QoL ("op zicht varen") 
� dosisaanpassingen en uitstel ifv bijwerkingen 

 
3.6.1 Dose-respons, dose-intensiteit 
 
• Vr veel cytostatica (vooral cyclus-actieve): positieve correlatie tss dosis en respons 
• Dosis per toediening, frequentie van toediening en totale dosis belangrijk om kans op 

succes te optimaliseren 
• Dose-intensiteit ~ dosis en frequentie � # medicijnen toegediend per time unit (bv. 

mg/m2 week) 
 

3.7. Evaluatiecriteria 
 
• Respons 

� Meetbare letsels (vocht en bot meestal niet; merkers?) 
� Complete remissie, partiële remissie, no change (= stable disease), progressive 

disease 
� Er mag vr respons niks nieuws ontstaan 
� UICC criteria (2 dimensies ~ 2 loodrechte diameters � hoeveel afname?) of 

RECIST (revised evaluation criteria in solid tumors, 1 dimensie ~ grootste dia-
meter) 

 
• Performance ~ algemene toestand 

� Karnofsky (%) (gezond = 100%) (weerspiegeling v alle parameters) 
� WHO & ECOG (0-4 ~ ongemak (4 ergste)) 

 
• Toxiciteit 

� WHO en NCI © criteria (graad 0-4) 
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4. Toxiciteit 
 
• Wat mogen we verwachten? 
• Wat kunnen we voorkomen? 
 

 
 

4.1. Survey 
1983 1993 

1. braken 
2. nausea 
3. alopecie 
4. behandeling 
5. tijd in ZH 
6. geprikt worden 
7. dyspnee 
8. vermoeidheid 
9. slapeloosheid 
10. effect op de familie 

1. alopecie 
2. nausea 
3. vermoeidheid 
4. behandelin 
5. depressie 
6. effect op de familie 
7. angst 
8. beperking in functie 
9. braken 
10. polyurie 

 
� Evolutie: braken veel minder belangrijk geworden 
� Niks doen tg alopecia: je zou bv hoofdhuid kunnen afkoelen, maar als daar kankercel-
len ... 
 

4.2. Aandachtspunten 
 
• Algemene conditie: WHO of Karnofsky performance index 
• Begeleidende pathologie(en) 
• Beenmerg, nier- en leverfuncties 
• Radiotherapie 

� ook toxiciteit 
� laattijdige reactie: radiosensibilisatie 

• Medicamenteuze interacties: aspirine, antiflogistica, barbituraten, vitaminen; dieet? 
• Derde compartiment (uitstortingen � metabolieten kunnen zich opstapelen � slow 

release ~ laattijdige toxiciteit) 
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4.2.1 Interacties 
 
• MTX 

� geen NSAID 
� geen vitamine C (1g heel toxisch ~ competitie vr excretie) 
� geen sulfonamide 

• NSAID (aspirine en andere) in het algemeen vermijden 
• Anticoagulantia: LMWH ipv coumarines 
• Paracetamol meestal geen probleem 
 
4.2.2 Chemotherapie met radiotherapie 
 
• Meer hematotoxiciteit 
• Meer cutane toxiciteit 
• Meer mucosistis 
• Recall fenomeen: Doxorubicine, MTX 
• Sensitisatie: Gemcitabine, Doxorubicine, Cisplatinum, 5-FU, Hydroxyurea, Ble-

omycine, MTX 
 

4.3. Niet-specifieke toxiciteit 
 
• Locale & algemene reacties 
• Hematologie 
• Nausea & braken 
• GI 
• Mucositis 
• Haarverlies, nagelveranderingen 
 
4.3.1 Lokale en algemene reacties 
4.3.1.1 Veneuze sclerose en flebitiden 
 
4.3.1.2 Necrose door extravasatie 
 
• Incidentie: 0,1% - 6,5%, zowel vr perifere toedieningen als vr centrale 
• Hoog risico op blaarvorming en necrose bij extravasatie met 

� Carmustine (Nitrumon) 
� Mustine 
� DTIC 
� anthracyclines 
� Melphalan 
� MMC 
� vinca alkaloïden 
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• Beleid  
� infuus stoppen  
� katheter ter plaatse 
� trachten zoveel mogelijk cytostaticum te aspireren 
� katheter verwijderen 
� evt specifiek antidotum subcutaan (hydrocortisone) of locale applicaties (DM-

SO, ijs of warme compressen) 
� verder klinisch toezicht volgende dagen  
� bij gevaarlijke stoffen (MMC), overleg met plastisch chirurg 

 
• Aandachtspunten 

� spoeling na chemo 
� geen i.v. aan de kant van borstoperatie met okselevidement 
� port-a-cath of andere centrale leiding bij gevaarlijke stoffen 

 
4.3.1.3 Koorts 
 
~ Soort allergische reactie 
 
• Vooral met Bleomycine, een paar uur na toediening (soms rilkoorts tot 41°) 
• Preventie met Paracetamol 
 
• Blm 
• Asp 
• DTIC 
• Gct 
 
4.3.1.4 Allergie of idiosyncrasie 
 
• Altijd mogelijk 
• Rash 
• Urticaria 
• Bronchospasme 
• Shock 
• Soms vroegtijdig: Taxanes, Cisplatin 
• R/: antihistaminica of corticoïden 
 
• DDP 
• Tax 
• TTZ 
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4.3.1.5 Hyperuricemie & tumorlysis 
 
• Leukemieën 
• Lymfomen 
 
a Tumor lysis syndroom 
 
• Hoge tumor load en celdood tgv efficiënte chemotherapie 

� veel cellen prolifereren � tegelijk dood � DNA afbraakproducten vrij (o.a. 
urinezuur)� hyperkaliemie, hyperuricemie (geen jicht; gevaar neerslaan in tu-
buli ~ acute NI) 

� gevaarlijk, vooral bij sneldelende tumoren, zeer gevoelig aan chemo: leukemie-
en, lymfomen, kiemceltumoren 

• Lactaat acidose 
• Hyperuricosemie, hyperkaliëmie, hypocalcemie, hyperfosfatemie 
• Nierinsufficiëntie 
• Preventie door: hydratatie, allopurinol, alkalinisatie, correctieve maatregelen 
 
4.3.2 Hematologie 
 
• Bijna alle cytostatica werken in op BM behalve Vincristine en Bleomycine 
 
4.3.2.1 Anemie 
 
• Pas laat ~ rbc leeft 120 dagen ~ na meerdere R/ 
• Vaker bij Cisplatin bevattende schemata ~ zeer nefrotoxisch � remt EPO productie 
• Laag Hb vermindert de doeltreffendheid van radiotherapie; mssch ook van chemo 
• S/: vermoeidheid, kortademigheid, hartkloppingen, duizeligheid 

� ook oedemen, angor pectoris en hartfalen kunnen 
• Transfusie (RBC), liefst dmv geconcentreerde rbc 
• EPO (prijs!) 

� terugbetaald bij anemie veroorzaakt door Cisplatin 
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4.3.2.2Leuco(neutro)penie 
 
• Inlichten over risico’s & voorzorg � onder 500: infectieus risico! 
• Antibiotica; groeifactoren (prijs!) 
 
• Dieptepunt (nadir) dag 8 (sneller dan 

rbc) 
 
• Grootste gevaar na 2de we R/ 

� banale bact � zware sepsis! 
� hospitalis + AB 

� reageren bij minste infectie 
� gn contact met geïnfecteerden 

 
• Veel cytostatica ~ bepaalde graad van 

myelosuppressie 
 
• Nadir 

� specifiek voor elk cytostaticum 
� specifiek voor tijd die BM nodig heeft vr herstel 
� gebruikelijk rond dag 10 na toegediening v een of meerdere cytostatica op dag 

1 van een cyclus (bv. met ADM mono, CPAmono) 
� herstelperiode ook ± 10 dagen � 2de kuur pas gestart na 3 weken 
� bij herhaalde toedieningen (d1, d8, CMF of CAF), afhankelijk van het schema 

nadir later (dag 16) � langere duur cyclus (4 weken) 
� bepaalde cytostatica latere nadir 
- rond dag 21 voor Mitomycine C en Nitrosoureen 
- ook nood langere cyclusduur 

 
• Risico op infectie ~ diepte en duur vd neutropenie 
 
• Aandachtspunten 

� patiënteninformatie: wat doen igv koorts of infectie 
� preventie 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   Nadir 
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< 1000: risico begint 
~ Drempel om chemo niet te 
kunnen starten of niet opnieuw 
te beginnen 
Hoe langer dit duurt, hoe gro-
ter infectierisico � isolatie als 
high dose R/ 
 
 
 

 
a Febriele neutropenie 
 
• Mstl klinisch niks te vinden, wel gevaarlijke situatie 
• Neutrofielen <1000/mm³ 
• Koorts >38,5°C; rillingen 
 
• Hospitalisatie 
• Hemoculturen 
• Bactericide AB (IV) 
• G-CSF 
• Geen profylactische AB 
• Geen isolatie 
 
 
 

CHEMO Q 3 weeks 
USUAL TOXICITY 

DELAYED TOXICITY MMC, BCNU 
or CHEMO D 1&8 (CMF) 
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b Hematopoietische groeifactoren: G(M)-CSF 
• Indicatie 

� langdurige en/of febriele neutropenie 
� beenmergtransplantatie 
� perifere stamcelcollectie en transplantatie 

 
• Producten 

� dagelijks: Neupogen, Granocyte (G-CSF) 
� lang werkende (2wkn): Neulasta 
� Leucomax (GM-CSF) 

 
• Gebruik 

� subcutaan dagelijks toegediend � recuperatie versnellen 
� mstl secundaire preventie 
� primaire preventie volgens ASCO richtlijnen? 
- niet van toepassing in België, behalve bij patiënten vanaf 65jaar met NHL of 

borstcarcinoom 
� bij palliatieve chemotherapie 
- geen primaire preventie dmv G-CSF 
- zo nodig therapie van verwikkelde neutropenie 

� hoge kostprijs; strenge RIZIV terugbetalingscriteria 
- curabele aandoeningen (lijst) 
- bewezen neutropenie ≤ 500/microliter gedurende tenminste 5 dagen, of ge-

paard met koorts >=38,5° 
- niet terugbetaalde indicaties evt beroep doen op firma’s, binnen het kader 

van een "compassionate use programma " 
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c Hematopoietische groeifactoren: rHu-EPO 
 
• Indicaties 

� anemie (Hb <11g/dl) secundair aan chemotherapie 
� beenmergtransplantatie 

 
4.3.2.3Trombopenie 
 
• Minder frequent dan leucopenie 
• MMC en Cisplatinum 
• Bijna altijd bij hoog gedoseerde chemo 

� myeloablatieve schemata ~ R/ acute leukemieën of BM transplantatie 
• Verhoogd risico ook in geval van metastatische beenmerginvasie 
• Inlichten over risico’s & voorzorg 

� significant risico op spontane bloedingen bij trombopenie < 15 000 – 20 000 
• Plaatjestransfusie onder 15 à 20.000, of bij hemorragie 
• Aandachtspunten 

� preventieve maatregelen om bloedingen te vermijden 
� patiënt informeren 
� geen aspirine 
� geen IM inspuitingen  
� constipatie behandelen 
� gebruik zachte tandenborstel 
� gebruik elektrisch scheerapparaat 
� vermijd heelkundige behandelingen of tandextractie 

 
4.3.3 Nausea en braken 
4.3.3.1Mechanismen 
 
• prikkeling CZS (chemotherapy trigger zone, braakcentrum) 

� rol van de cortex bij anticipatoir braken 
• prikkeling maag 
 
4.3.3.2Soorten 
 
• Onmiddellijk en laattijdig (cisplatinum) 
• Centraal (CTZ) en perifeer 
• Corticaal reflex: anticipatoir (preventie tijdens eerste cyclus!) 
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4.3.3.3Afhankelijk van 
 
• Leeftijd 
• Geslacht (meer bij jonge vrouwen) 
• Alcoholgebruik (minder last) 
• Voorafgaande ervaring 
� Sterk verschillend van patiënt tot patiënt 
 
4.3.3.4Behandeling 
 
• Gastroprokinetica: antidopamine & antihistamine 

� primperan 
� motilium 
� litican 

• 5-HT3 blokkers 
� setrons (Ondan-, Grani- en Tropi-setron) 
� !Cave terugbetalingscriteria: enkel terugbetaald bij zwaar emetische schemata  

• CS (centraal werkend) 
� medrol 
� dexa 
� alleen of combi met andere 

• Sedativa en neuroleptica ~ anticipatoir braken 
� benzodiazepines (temesta) 
� haloperidol  

• Antibradykinine (po) 
� aprepitant  

 
• Ook cocktails mogelijk 
 
• Aandachtspunten 

� patiënt informeren 
� anti-emetica zo snel mogelijk aanpassen bij onvoldoende controle 
� onderhoudstherapie gedurende 4 –5 dagen na Cisplatin 
� ontspanning, afleiding, relaxatie  
� aangepaste voeding  
� hospitalisatie als ernstig 

 
4.3.3.5Differentiaal diagnose 
 
• Intracraniële overdruk (hersentumoren en meta’s) 
• Hypercalcemie en andere metabole problemen 
• Maag- en darmtumoren, met (sub)occlusie 
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4.3.3.6Emetogene cytostatica 
 
• Sterk emetiserende 

� CISPLATINUM (altijd, en ook lang na toediening) 
� Decarbazine 
� Cyclofosfamide 
� Ifosfamide 
� High dose MTX 

 
• Niet emetiserende 

� Vincristine 
� 5-FU 
� Capecitabine 

 
• Rest: licht of matig emetiserend 
 
 
4.3.3.7Controle van CPPD geïnduceerd braken 
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4.3.3.8% patiënten zonder acuut braken 
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4.3.3.9% patiënten met uitgesteld braken 
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Nausea

Braken

 
 
4.3.3.10 Anti-emetica: beleid 
 
• Bij sterk emetogene schema’s 

� steeds steroïden + 5-HT3-blokker ter preventie van acuut braken 
� ook Emend upfront of vroegtijdig associëren 

 
• Ter preventie van uitgesteld braken 

� metoclopramaide (of litican) + steroïden  
� orale toediening van 5-HT3 is even goed als IV 
� tijdig starten: moeilijker om nadien te controleren 

 
• Andere oorzaken: vb hersenmetastasen 
 
4.3.4 Gastro-intestinaal 
4.3.4.1 Diarree 
 
• Irinotecan (CPT11) (acuut en uitgesteld) 

� loperamide bij elke stoelgang 
• 5-FU 
• Capecitabine 
• Risico op dehydratatie met elektrolytenstoornissen 
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4.3.4.2Constipatie 
 
• Mstl tgv neurotoxiciteit van bepaalde cytostatica 
• Vinca-alkaloïden ( effect op tubuli � interfereren met functie zenuwen autonoom 

zenuwstelsel) 
• Opiaten 
• 5-HT3 antagonisten 
• Preventie 

� stop vinca-alkaloïden 
� drinken, vezels 
� lactulose 
� macrogol (laxantia) 

 
4.3.5 Mucositis 
 
• Stomatitis 

� moeilijk eten en drinken � parenterale voeding (vooral bij graad 3) 
� meest met antimetabolieten (MTX, 5-FU) 
� graad 1 = erytheem, brandingsgevoel 
� graad 2 = geïsoleerd, beperkte pijnlijke ulceraties 
� graad 3 = uitgebreide ulceraties 
� graad 4 = bloederige ulceraties. Vaak verwikkeld 

door surinfectie (bact of schimmel) 
� aandachtspunten bij ernstige stomatitis 
- verwijder kunstgebit 
- spoeling met NaCl isotoon 
- natriumbicarbonaat (50g in 300 ml water) lost mucine op en bestrijdt slechte 

geur 
- ontsmetting dmv gebruiksklare oplossing (chloorhexidine, Corsodyl) 
- aangepaste voeding 
- pijnstilling 
- zo nodig iv. hydratatie 
- parenterale voeding 
- antibiotica en antischimmel 
- adviseer tandarts consult voor de start van chemo bij hoofd en hals tumoren 

• Diarree 
• Vulvo-vaginitis 
• Proctitis 
• Conjunctivitis 
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4.3.5.1 Producten 
 
• ADM 
• ACT-D 
• MTX 
• 5FU 
• ARA-C 
• MMC 
• L-PAM 
• BLM 
• Stenose traankanaal na docetaxel 
 
4.3.5.2Preventie/behandeling 
 
• Goede mondhygiëne 
• Geen pikant/zuur voedsel/drank 
• Bij MTX: + leucovorin 
• Pijnbestrijding: lidocaïne 
• Frequent surinfectie: moniliase 
• Indien ernstig:  

� hospitalisatie 
� hydratatie 
� voeding  
� aan DHPD deficiëntie denken 

 
• Stomatitis cocktail 

� Diphenhydramine   415 mg 
� Lidocaïne    3,3 g 
� Maalox suspensie   165 ml 
� OH propyl methyl cellulose 5 g 
� Glycerine    10 g 
� Gefiltreerd demi water tot  500 ml 

• Mucositis cocktail 
� Nilstat    30ml 
� Lidocaïne HCl    400mg 
� Hydrocortisone   200 mg 
� Suspensiemedium tot   500 ml 
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4.3.6 Cutane toxiciteit 
 
• Rash 

� Taxanen 
• Pigmentatie 

� CPA 
� Bleo 

• Hyperkeratose, sclerose 
� Bleo 

• Hand/voet syndroom (eczeem handpalm en voetzool) 
� 5-FU 
� Caelyx 

 
4.3.7 Haarverlies, nagelveranderingen 
4.3.7.1 Nageltoxiciteit 
 
• Taxotere >>> alkylantia, anthracyclines, … 
• Zeer storend en acrale metastasen zelden 
• S/: brokkelig, gestreept, pigmentatie, surinfectie, … 
• Preventie (afkoeling? � stop groei tijdens chemokuur) 
 
4.3.7.2Haarverlies 
 
• Zeer frequent 
• Altijd en zeer belangrijk met Vinca alkaloïden (VCR) en Taxanen (zelfs wenkbrau-

wen en pubishaar) 
• Matig tot uitgesproken, en dosis gebonden, voor de overige cytostatica 
• Alopecie (reversibel) 

� ADM 
� DAUNO 
� ACT-D 
� VCR 
� BLM 
� CPA 
� MMC 

• Geen alopecia met 5-FU, en laag gedoseerd Alkeran, Leukeran 
• Potentialisatie bij schedelbestraling 
• Preventie? Nee 

� knelband? pijnlijk, niet efficiënt 
� afkoeling? kan efficiënt zijn bij chemo i.v. van korte duur 

• - Aandachtspunten 
� informatie 
� terugbetaling pruik door RIZIV 
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4.4. Specifieke toxiciteit 
 
• Product gebonden (ADM, VCR, CPA…) 
• Korte of lange termijn 
 
4.4.1 Product gebonden 
4.4.1.1 Cutane toxiciteit 
 
• Allergie altijd mogelijk 

� erytheem 
� vooral met Taxanes 

• Huidsclerose en pigmentatie 
� Bleomycine 

• Hand-voet syndroom 
� Capecitabine 
� continu infuus 5-FU 
� Liposomaal Doxorubicine (Doxil, Caelix) 
 

4.4.1.2 Longtoxiciteit 
 
• Overgevoeligheid? MTX 

� S/ 
- koorts, hoest, hypoxie, infiltraten 
- reversibel 

� R/ evt corticotherapie 
 
• Fibrose 

� Oorzaak 
- BLM 
- MYL 
- CPA 
- MMC 
- NU 

� Aandachtspunten 
- cumulatieve dosis 
- leeftijd 
- respiratoire insufficiëntie 
- radiotherapie op thorax 
- anesthesie en ventilatie met O2 ~ lagere dosis (max 85%), anders fulminante 

pneumonitis (cf. hyalijne membraanziekte pasgeborene) 
- monitoring diffusie capaciteit 

 
• Pleura uitstortingen 

� Docetaxel (taxotere) 
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4.4.1.3 Perifere neurotoxiciteit 
 
• Vinca’s (Vincristine > Vinblastine, Vindesine) 

� Perifere neuropathie 
- areflexie 
- paresthesieën 
- pijnen 
- bewegingsproblemen 

� Autonoom zenuwstelsel 
- obstipatie 
- ileus 
- atone blaas 
- hypotensie 

• Cisplatinum 
� Perifere neuropathie & gehoorsdaling (specifieke cumulatieve toxiciteit vr ge-

hoor ~ n. VIII) (audiogram) 
� Krampen tgv hypomagnesie 

• Taxanen (Taxol en Taxotere) 
� Perifere neuropathie, spierpijnen en krampen 
� Grippaal gevoel 

 
4.4.1.4 Encefalopathie 
 
• Ifosfamide (methyleen blauw ~ blauwe smurf) 
• 5-fluoro-uracil (meer frequent cerebellair) 
• MTX 
• Ara-C (meer frequent cerebellair) 
• SIADH: hyponatremie � stuipen, coma 
 
4.4.1.5 Hepatotoxiciteit 
 
• Anthracyclines 
• Bleomycine 
• Taxanen 
• Procarbazine 
• Ecteinascidine  
• DD 

� levermetastasen 
� portathrombose 
� VOD 
� Cholestase tgv hilaire adenopathieën 
� Virale hepatitis 
� Toxiciteit andere geneesmiddelen 

NB: veel leversteatose 
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4.4.1.6 Nefrotoxiciteit 
 
• Te grote afbraak van tumorweefsel � ophoping urinezuur: tumorlysis syndroom 
• Tubulopathie ~ afbraakproducten kunnen neerslaan in de niertubuli  

� MTX (high dose) 
- neerslag bij lage pH 
- preventie: alkalinisatie 

� Cisplatinum 
- acute tubulusnecrose 
- preventie: geforceerde diurese 
- hospitalisatie 

� high dose CPA en IFO 
 

• Interstitiële nefropathie (fibrose) 
� nitrosoureën 

 
• !Cave 

� Rx contraststof en andere nefrotoxische stoffen 
� serum creatinine bepalen voor toediening 
� hydratatie en geforceerde diurese 
� vochtbalans houden en zo nodig lasix IV 
� urinair pH monitoren (HD-MTX)  
� nefrotoxische medicijnen vermijden (geen aminoglycosiden na Cisplatin) 

 
4.4.1.7 Urotheliale toxiciteit van CPA (Endoxan) en IFO 
 
• Klinisch 

� micro- en macroscopische hematurie 
 
• Oorzaak 

� afbraakproduct acroleïne in hoge urinaire concentraties 
� CPA en IFO 

 
• Omstandigheden 

� hoge dosissen CPA 
� verlengde behandelingen 
� obstructieve uropathie 

 
• Late complicatie 

� chronische cystitis 
� blaascarcinoom 

 
• Preventie 

� verhoogde diurese & MESNA (uromitexan®) (voor, tijdens, 12u na) 
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4.4.1.8 Cardiotoxiciteit 
 
• Anthracyclines (cumulatieve toxiciteit, zie hfdst AB) 

� !Cave CI anthracyclines 
• Acute toxiciteit: ritmestoornissen, ECG afwijkingen, infarct  

� 5-FU 
� vinca 

• Cumulatieve toxiciteit: cardiomyopathie, hartfalen 
• Voorbeschikkende factoren 

� mediastinale bestraling 
� reeds bestaand hartlijden 
� Herceptin 

• Monitoring vd IV ejectiefractie 
� echo 
� MUGA (Multiple Gated Acquisition Scan) 

 
4.4.1.9 Capillaire toxiciteit 
 
• Meestal Docetaxel (Taxotere); ook Gemcitabine 
• Cumulatieve toxiciteit (vanaf 400mg/m²) 
• Capillair lek syndroom 

� vochtretentie 
� oedemen 
� gewichtstoename 
� uitstortingen: pleura, pericard, ascites  

• R/: drainage, CS, EW  
 
4.4.1.10 Ovariële toxiciteit 
 
• Curatieve behandelingen 

� M. Hodgkin (MOPP, ABVD) 
� placentair choriocarcinoom 
- MTX 
- ACT-D 
- 6MD 

� borstcarcinoma 
- L-PAM 
- CMF 
- … 

 
• Consequenties 

� panovarieel � alle functies 
� amenorrhee (50-75% - leeftijdsgebonden) 
� steriliteit – menopauzale symptomen 
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• Vruchtbaarheid – teratogenese 
� contraceptie tijdens de behandeling 
� geen laattijdige teratogenese 

 
• Hormonaal substitutie na menopauze 

� CI na borstcarcinoom 
� lokaal estrogenen (atrofie vagina) 
� vapeurs 
- Agreal? 
- Dixarit? 
- Efexor? 

 
4.4.1.11 Testiculaire toxiciteit 
 
• Normale endocriene functie 
• Louter aantasting van germinale lijn: azoospermie 
• Geen impotentie 
• Steriliteit – soms reversibel 
• Voor puberteit, minder toxisch? 
• Spermacollectie; contraceptie 
 
4.4.1.12 Carcinogenese 
 
• Myelodysplasie en acute leukemie (AML) 

� verhoogd risico 1-10 jaar na R/ met bepaalde cytostatica 
� voornamelijk alkylantia en anthracyclines 
� potentialisatie door radiotherapie (HK) of radiofarmaceutica (32P – Vaquez) 

• Lymfomen 
• Soliede tumoren: cutane epithelioma; andere? 
• Blaascarcinoma (niet met preventie dmv Mesna) 

� CPA (high dose) 
� IFO (high dose) 

 
4.4.1.13 Teratogenese 

 
• Contraceptie bij alle vormen van chemotherapie (man en vrouw) 
• Zeer hoog risico op teratogenese of abortus tijdens eerste trimester 
• Chemo mogelijk, doch moeilijk tijdens tweede helft van zwangerschap 
• Hormonale contraceptie aanbevolen, behalve bij patiënten behandeld voor een mam-

macarcinoom(mechanische contraceptie) 
• Geen kinderen verwekken tot enkele (6 ?) maanden na het stoppen vd R/ ~ afwijkin-

gen aan de vrucht vermijden 
• Bij latere zwangerschap geen verhoogd risico op teratogenese 
• Vooraf invriezen van zaadcellen 
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5. Niet cytotoxische modaliteiten 
 

5.1. Hormonale behandelingen 
 

• Bij mamma- en prostaatcarcinoom 
• Voordeel: goede tolerantie met weinig nevenwerkingen + specificiteit 
• Predictieve waarde van receptorbepaling op tumorweefsel 
• Modaliteiten 

� castratie (heelkunde; LHRHa; ovariële radiotherapie) 
� anti-oestrogeen: Tamoxifen (Nolvadex) ~ competitie met oestrogenen voor bin-

ding met receptoren 
� Aromatase remmers: remmen productie van oestrogenen post-menopausaal 
� hoge doses Progestagenen 

 

5.2. Bisfosfonaten (hypercalcemie en botmeta’s) 
 

• Zeer efficiënt voor R/ tumorale hypercalcemie 
• Langdurige toediening bij patiënten met osteolytische metastasen (borstca; morbus 

Kahler) � minder risico op hypercalcemie, pathologische fracturen, botpijn en be-
hoefte aan radiotherapie 
 

5.3. Immunotherapieën (BCG, interferons, interleukines) 
 

5.4. Monoklonale antilichamen (Herceptin, Mabthera) 
 
• Nieuwe medicijnen tegen eiwitten geëxprimeerd op de celmembranen van tumor-

cellen 
• Nog beperkte effectiviteit 
• Belovende aanpak 
 

5.5. Pijnstilling  
 
• Vaak inadequate controle van kankerpijn 
• Meting moeilijk (pijnlatje, VAS) 
• Pijnstillende medicijnen: 3 groepen (volgens de WHO "trappen ") 
• Bijwerkingen van opiaten: constipatie, misselijkheid en braken, en depressie van het 

CZS 
• Preventie van constipatie is essentieel! 
• Nieuw: Fentanyl pleisters (Durogesic)., met minder nevenwerkingen 
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6. Urgenties 
 

6.1. Febriele neutropenie 
 

6.2. Bloeding bij trombopenie 
 

6.3. Hypercalcemie 
 
• Mstl secundair aan botaantasting 
• Kan ook dr paraneoplastische secretie door tumorcellen van parathormoon-like ei-

witten 
• S/: polyurie en polydipsie, misselijkheid en braken, verwardheid, dehydratatie, risico 

op hartstilstand 
• R/: hydratatie, bisfosfonaten (bij voorkeur pamidronaat, Aredia, iv) 
 

6.4. Dreigende frcatuur 
 
• Overleg met radiotherapeut en chirurg (preventieve nageling?) 
 

6.5. Hersenmeta's en intracraniële overdruk 
 
• Risico op irreversibele sequellen (verlamming) en inklemming met hartstilstand 
• Corticoïden (tot 20mg Dexamethasone of 128 mg methylprednisolon per dag) � ver-

minderen omgevend oedeem � soms snel verbetering vd neurologische toestand 
• Overleg met neurochirurg (solitair letsel) en radiotherapeut 
 

6.6. Myelumcompressie en dreigende dwarslaesie 
 
• Ook belangrijke rol van corticoïden 
• Dringende bestraling bij lymfomen 
 

6.7. Uitstortingen 
 
• Majeure pericardeffusie 
• Pleurauitstorting met mediastinale shift 
• Massieve pleurauitstortingen en maligne pericarditis met hemodynamische weer-

slag: onmiddellijk gedraineerd! 
• Overleg met thoraxchirurgen en cardiologen 
• Belangrijke uitstortingen kunnen cytostatica opstapelen ~ bron zijn van latere vrij-

zetting (derde compartiment) ~ toxiciteit kan verhogen (vooral met MTX en 5-FU) 
• � Bij belangrijke uitstortingen, eerst draineren voor de start van chemo, ofwel do-

sis reduceren 
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6.8. Vena cava superior syndroom 
6.9. Thrombo-embolische fenomenen 
6.10. Obstructieve uropathie 
6.11. Tumor lysis syndroom 
 

7. Nieuwe antitumorale geneesmiddelen 
 
• Imantinib 

� interactie met andere geneesmiddelen: paracetamol!!! 
 
• Gehumaniseerde antistoffen 

� allergische fenomenen 
 
• Fase I studies met nieuwe geneesmiddelen 
 

8. Chemotherapie bij oudere patiënten 
 
• Epidemiologie 
• Heelkunde 
• Radiotherapie 
• Hormonotherapie 

� Herceptine 
• Aandachtspunten en voorzorgsmaatregelen 
• Illustratie beleid bij oudere patiënten met mammacarcinoom 
 
• Chemotherapie? 

� Celyx > Adria 
� Capecitabine 
� wekelijkse schemata (adria, taxol, taxotere) 
� co-morbiditeit 
� farmacologie 

 

9. Supportieve therapie 
 
• Transfusies (rbc, blpl) 
• Bifosfonaten 
• Pijnstilling 
• Drainage uitstortingen 
• Preventie DVT 
• Vaccinaties  
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Hfdst 3: Radiotherapie 
Prof. Van den Bogaert 

1. Inleiding 
 

• Radiotherapie – Oncologie: specialisme binnen de oncologie dat kanker behandelt met 

ioniserende straling 

� soms RT alleen 
� soms combi met hlk en/of chemo 

• Klinisch specialisme ondanks noodzakelijke technische kennis en ingewikkelde appa-

ratuur 

 

2. Straling 
2.1. Geschiedenis 
 

• Overal aanwezig sinds het begin der tijden (15 miljard jaar) 

• Leven op aarde steeds omgeven geweest door straling 
� straling – later materie 
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• Alle materie is gevormd uit quarks/gluons... protonen/neutronen 

� alle atomen zwaarder dn waterstof zijn gevormd in sterren (zon: tot Fe) 

� alle atomen zwaarder dan Fe zijn gevormd in (super)novae 

� De sterren maken de tabel van Mendeljev 
"We zijn allemaal sterrenstof" 

• Zon: enorme fusiereactor 

� elke seconde 700 miljoen ton waterstof � helium 

� reeds 5 miljard jaar – nog 5 miljard jaar 
 

 
 

• Einde van de 19de eeuw: bestaan van straling duidelijk 

� 1895: Wilhelm Röntgen ontdekt X-straling: energierijke golven uit het elek-
tromagnetische spectrum, volgens de kwantummechanica energierijke pakket-

jes of fotonen 

� 1898: het echtpaar Curie en A. Becquerel (zijn naam ~ eenheid v radioactivi-

teit) stellen radioactiviteit vast 
 

≠ penetratie 
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2.2. Werking 
 

• Dr interactie met materie kan elektromagnetische straling (gamma- en X-stralen) 
of deeltjes-straling elektronen verplaatsen of verwijderen uit de atoomschil � ° 

geladen ionen ~ zeer reactief: chemische reacties met de omgeving � mlc bescha-

digen of vernietigen 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

• Deeltjes-straling 

� protonen, neutronen, elektronen, … 

� deeltjes in RT voornamelijk elektronen 

� ionisaties door botsingen 

 

 
 

• Elektromagnetische straling 

� energierijk gedeelte van fotonenspectrum 
� ionisaties door interactie met elektronen 
� invallend foton � elektron weggeschoten 
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2.3. Toepassing 
 

"La radiothérapie est, à la fois, le fruit le plus inattendu et le plus précieux de la décou-
verte de Röntgen" 
 

• Basis vd radiotherapie 
• Basis vd radiodiagnose 

• Als snel na hun ontdekking X-stralen gebruikt id geneesk 

 

• Effect op biologische weefsels 
� eerste decennia als uitsluitend positief ervaren 

� later inzicht in gevaar v straling ~ atoombommen in Japan, ongeval in de kern-

centrale in Tsjernobyl 

~ onzichtbaar gevaar (zien, voelen, ruiken, horen, smaken) 
 

• Uitstekend middel ter bestrijding van kanker: bij zorgvuldig gebruik selectieve 

celdood van tumorcellen 

 
"Hundreds of thousands of people cured of cancer owe their life to radiation. Yet this 
treatment’s amazing powers remain as imperceptible to the public, and to much of the 
medical profession, as the rays themselves" 
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3. Straling en Kanker 
 

• Iets meer dan de helft vd personen die kanker krijgen, genezen met huidige R/ 
� 60% hlk 

� 30% RT 

� 10% chemo (zeer efficiënt, maar slechts bij bepaalde tumoren) 

� overgrote meerderheid vd curaties dr lokale R/ (hlk en RT) 

 
 

• Steeds meer combinaties met chemotherapie gebruikt � wsch invloed op uiteinde-
lijke overlevingscijfers 

 

• Indicaties vr bestraling in iets meer dan 1/2 vd kankergevallen (60%) 

• 40-55% bestraald (60% zou bestraald kunnen worden) 
• Proportie � laatste jaren 

 

 

Sommige vormen van energieover-
dracht zijn efficiënter dan andere 

Kg steen op konijn is efficiënter 

dan kg zand 

Hoeveelheid energieoverdracht = 
Vorm ≠ 
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4. Biologisch effect 
 

• Ioniserende straling ~ efficiënt in toebrengen v biologische schade: DNA schade 
� dr ionisaties 

� dr radicaalvorming tgv deze ionisaties 

 

Leven op aarde: 4 miljard jaar 
 

 

 

 
 

 

 

 
• DNA is continu onderhevig geweest aan beschadiging 

� natuurlijke oorzaken: metabolisme, radicaalvorming, oxidatieve stress 

� externe oorzaken: chemicalia, chemotherapie, straling 

 

 

Indirect via H2O 

H2O � OH- radicaal 

Veel H2O � grote 
waarschijnlijkheid 
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• Dr natuur hersteld: enzymatische DNA herstelprocessen met hoge intensiteit 

� basismechanisme leven cellen 

� 10/sec/cel 

� 10 x 50.1012 
� 500 biljoen/sec (500 000 000 000 000) 

 

 
 

• MAAR als overspoeld dr zeer hoge hoeveelheid schade (bv. dr straling) � herstel-

mechanismen kunnen structuur vh DNA niet meer redden � celdood bij de eerstvol-

gende of een latere deling = basis vd RT (reproductieve celdood tumorcellen bij mi-
tosis dr straling) 

� Onvolledig of fout herstel v DNA schade: misrepair � mutaties � leven - evolu-

tie, MAAR ook afwijkingen/ziekten, kanker 
 

• Evenwicht DNA schade/herstel/verandering ~ ontstaan vh leven � behoud vh leven 

� zon, eten, drinken, zuurstof, water, straling 

 
• Biologische veranderingen 

Straling 

 � �Absorptie 

Ionisaties 
� 

Ionen paren 
� 

Vrije radicalen 
� 

Chemische processen 
� 

Biologisch effect 
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• Differentieel effect nodig ~ tumor vernietigen en normale weefsels sparen 

� normale weefsels herstellen zich gemiddeld beter 

- nl wfs beter gestructureerd, georganiseerd 

� straling in verschillende pakketjes � beter herstel telkens opnieuw � verme-
nigvuldigd (daarom veel ≠ zittingen: curatief bedoelde bestralingen gaan tot 
meer dan 30 over 6 à 7 weken) 

 

 
Nl wfs houdt zich in 

stand � schade � � 

# cellen 

Tumor niet noodz 
gevoeliger, maar nl 

wfs herstelt beter ~ 

exponentiële reactie 

Er blijft wel zekere 
schade aan nl wfs 

 

 

 
 

 

 
� zo schade tumorcellen > normale cellen 

- normale cellen kunnen voldoende herstellen 

- tumorcellen onder een leefbaarheiddrempel geduwd � definitief des-

integreren 
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� zelden belangrijk verschil in radiogevoeligheid tss tumorcellen en normale 

weefsels (sommige lymfomen en seminoma testis) � getracht hogere stra-

lingsdosis op de tumor ~ technische factoren zeer belangrijk vr beste dosis-

verdeling: nauwkeurige ballistiek 
- relatie tss lokale controle en complicaties veel kritischer 

- kleine dosisverschillen kunnen verschil uitmaken tss controle of lokaal 

recidief, tss genezing +/- complicatie 

� als groot verschil in gevoeligheid 
- hoge curatiekans 

- lage dosis, dus eenvoudige dosisverdeling 

- weinig of geen complicaties 

 
• Soms doel niet bereikt 

� niet alle tumorcellen kunnen worden vernietigd 

� schade aan normale structuren zo groot dat necrose (kan dodelijk zijn) 
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5. Apparaten 
 

• Externe bestralingen (teletherapie) 
• Brachytherapie (curietherapie): interstitiële RT 

 

5.1. Brachytherapie 
 

• βραχυς = dichtbij 

• Radioactieve bronnen onder vorm van buisjes of draden in caviteiten (bv. baarmoe-

der) of wfs � zeer hoge lokale dosis in een klein volume 
• Techniek ° na ontdekking radium 

• Sommige aandoeningen zoals tongkanker en cervixca plots potentieel curabel hierdr 

• Momenteel vooral het isotoop iridium gebruikt 

� voordeel: in draadvorm eender welke gewenste vorm 
 

 

Voor slokdarm 
Minder vr bronchus 

Heel veel vr borst 

Prostaat: steeds grotere rol 
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5.2. Externe radiotherapie 
 

• Tot einde jaren '60: conventionele radiotherapie: röntgenapparaten (200 à 300 KV) 
• Penetratie v bestraling veel minder krachtig dan de latere megavoltapparaten (meer 

dan 1 miljoen elektronvolt) 

� oorspronkelijk vooral cobaltapparaten (1,2 MV) (max. op 0,5 cm) 
� nadien lineaire versnellers: tot > 20 MV � range van dieptepenetraties vol-

doende vr proporties vh menselijk lichaam (kan niet meer verbeterd dr hogere 

energieën) 

 
• Lineaire versneller 

� elektronen versneld die zelf kunnen gebruikt worden als bestralingsmiddel (zz: 

5-10% vd indicaties) 

� botsing vd elektronen op metalen doelwit � dr remstralingen een bestralings-
bundel gegenereerd waarvan energie bepaald wordt dr de snelheid vd elektro-

nen die versneld worden in een versnellingsbuis op een radiogolf 

� hoogste diepterendement ~ huidsparend effect 

- max. dosis vroeger op oppervlak ~ beperkende factor (huid) 
- nu tolerantie wfs/structuren id diepte 

 

 
 

• Simulator: röntgenapparaat geconstrueerd met dezelfde afstanden van stralings-
bron tot patiënt als bestralingstoestel zelf � radiologische vergroting dezelfde + 

kunnen aflijnen welke de te bestralen volumes zijn 

~ Voorbereiding vd bestraling dr simulatie vd bestralingsparameters 

Ook radiografische beelden gemaakt, die perfect de bestralingsbundel nabootsen 
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• Energie vd bestralingsbundels bepaalt de penetratiekracht 

� voordelen van bestralingsbundels met hoge energie 

- diepere penetratiekracht 

- scherpere bundelaflijning 
- lage huiddosis 
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• Dosisverdeling in de diepte ~ isodosen: lijnen die punten van gelijke dosis met elkaar 

verbinden 

 

 

 
 

• Patroon is richtinggevend voor de wijze waarop de dagelijkse bestralingen georgani-

seerd worden ~ getracht dosis op de tumor sterk op te drijven en normale weefsels 
zo veel mogelijk te sparen 

 

 

Hoge dosis op tumor 
Lage dosis op lever, nieren, darm 
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Bestralingsbundels 

 

 
 

 

 

 
 

 

• Verschillende ingangspoorten gebruikt om bestralingsdosis op te drijven 

� waar bundels elkaar kruisen id diepte ~ relatief hoge dosis + lagere dosis op 
omgeving 

 

 

Hoge stra-
lingsdosis ~ # 

velden 
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• In de nabije toekomst niet alleen toestellen die elektromagnetische straling genere-

ren, maar ook cyclotrons of synchro-cyclotrons die protonen of geladen ionen ver-

snellen die rechtstreeks kunnen gebruikt worden vr patiëntenbestraling 

� aantal van de indicaties hierdr overgenomen 
• Voordelen 

� protonenbundels: dosis op een bepaalde diepte sterk geconcentreerd 

- elektrisch geladen � remmen geleidelijk af gedurende traject 

- energie afgifte � naarmate snelheid � � grootste dosis aan het eind 
van hun baan = Bragg piek 

- nog grotere dieptes geen dosis (itt Röntgen) 

- over bepaald gebied id diepte laten verschuiven 

� ionen hebben hogere biologische werking dr zeer grote densiteit van ionisaties 
� radioresistentie 

 

• Technieken worden uitgetest en centra in constructie (buitenland) 

• In België: universitaire werkgroep tracht nationaal centrum voor Hadrontherapie op 
te richten (Hadron: geladen deeltje, protonen en ionen) 
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6. Technologie - Hulpmiddelen 
 

• Tot voor kort afschermblokken tss bestralingsbron en patiënt om normale weefsels 
zoveel mogelijk te sparen 

 

 
 

• Gewone bundel is rechthoekig of vierkantig, groter of kleiner gemaakt id collimator 
(deel waar stralingsbundel uit komt) 

• Weefsels binnen de bestralingsbundels afgeschermd met een loden blok (of loode-

quivalent materiaal) tss toestel en patiënt op een draagblad 

 
• Ontwikkelingen: steeds betere aanpassing van dosisverdeling aan tumorvolume 

� conformele therapie 

� dynamische therapie 

� IMRT 
 

• Sinds kort nieuwe collimatoren met afschermingen in de bundel zelf (computerge-

stuurd) � geen externe afschermblokken meer nodig: multileaf collimator 
Daardr praktisch mogelijk veel ≠ bundels toe te dienen tijdens 1 bestralingszitting 
� bestralingsvolume gecreëerd maximaal aan de tumor geconfigureerd 

= IMRT: is intensity modulated radiotherapy ~ speciale programmatie 

� momenteel vr de meeste curatief bedoelde bestralingsindicaties gebruikt 
 

Stralingsbundel 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mulitleaf collimator 
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IMRT – klinisch vb 

Ethmoid tumor 

 
 

 

 

 
 

 

 

• Voor immobilisatie en dagelijkse reproductie van de houding: moulages die nauw aan-
sluiten op het lichaam, plastic bladen die plooibaar worden bij lichte verwarming 

= maskers ~ vooral gebruikt vr hoofd- en halstumoren 

 

 
 

• Portal imagers: beeldschermen waarop bestralingsbundel dr lichaam geprojecteerd 

~ controle op de juiste instelling vd bundel tijdens bestraling 

Voor deze technologie bestond werd dit gedaan met gewone radiografische procédés 

 
• Radiochirurgie 

� dr rotatie de bestraling zeer sterk geconcentreerd in één punt � zeer hoge 

dosissen in een zeer klein volume 

� stereotactische technieken zoals gebruikelijk in de neurochirurgie nodig 
� vooral vr lokalisaties intracranieel van kleine goedaardige of kwaadaardige tu-

moren 

� er komen ook technieken vr buiten de schedelinhoud 
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Stereataxie 

radiochirurgie 

Gamma-knife 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
• Beste indicaties voor RT 

� kleine tumoren waarbij er voordeel is om geen chirurgische ablatie te verrich-

ten 

 
• Toekomst: verder ontwikkelen vd samenwerkingsverbanden met chirurgie en chemo-

therapie 

 

Curatieve behandeling

Kleine tumoren Grote tumoren

Radiotherapie

Heelkunde

Radiotherapie
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Hfdst 4: Borstkanker 
1. Radiotherapie voor de behandeling van borstkanker 

Prof. Van den Bogaert 

1.1.Inleiding 
1.1.1 Aanpak 
 

• R/ ~ multidisciplinaire samenwerking 

• Beleid bepaald dr stadium en andere prognostische factoren 

• Vroegtijdig behandelen – hoe vroeg is vroeg? 
 

1.1.2 Epidemiologie 

 

• Meest frequente tumor bij de vrouw 
� 1/3 van alle maligniteiten 

� 1 vrouw op 9 à 10 

 

 

 

Verschil owv registratie v recidief 
e.d. 
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1.1.3 Prognose 

 

• ~ stadiumbepaling 

� tumorgrootte 
� klieraantasting 

 

 

• Andere prognostische factoren 

� histologische graad 

� aanwezigheid van receptoren voor oestrogenen en progestagenen 
� gevoeligheid voor Herceptin 
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1.1.4 Natuurlijk verloop 

 

• Kan sterk ≠ ~ groeisnelheid tumorcellen 
• Bij borstca mstl zeer traag (letsel 1 cm ontdekt bestaat reeds 10 jaar) 

 

1.1.5 Groei 

 
• Mitoseritme identiek gans het bestaan vr bepaalde tumor (verdubbelingstijd) 

� volwassen mens: per seconde 4 x 106 mitosen 

� per uur: 2,4 x 108 mitosen 

� per dag: 6 x 109 mitosen 
 

• MAAR klinische groeisnelheid tevens bepaald door 

� groeifractie: het percentage delende cellen 

� celverlies: het percentage niet-leefbare cellen na celdeling 
� deze kunnen wel verschillend tijdens verloop 

� klinisch vastgestelde groeisnelheid kan variabel zijn in de tijd 

 

• Tijdsverloop ~ tijd tss delingen: verdubbelingstijd 
� variabel: 10 – 150 dagen 

� constant per tumor 

 
• Leeftijd van de tumor bij diagnose ~ volume en verdubbelingstijd (retrograad bere-

kenen)       �  afwachten 

� 10 dagen � 2 jaar 

� 60 dagen � 5 jaar 
� 120 dagen � 10 jaar 
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• Volume van een gezwel 

1g ~ al oud gezwel 

1 kg ~ meeste al lang 
dodelijk 

 

 

 
 

 

� Tumoren (en ook metastasen) bestaan lang, soms vele jaren vóór diagnose 
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1.1.6 Curatie 

 

"Cure is dying from something else" 

 

• Discussiepunt: definitieve curatie mogelijk? 

• Tumor bestaat gewoonlijk reeds zeer lang bij D/ � veel tijd om te metastaseren � 

curatie? ja, zeer belangrijke argumenten 

� verband tss tumorgrootte bij D/ en de kans op later vastgestelde metastase-
ring: zou niet zo zijn wanneer er in alle gevallen uiteindelijk toch metastasen 

zouden optreden 

 

Lineaire correlatie 
Best zo vroeg mogelijk 

R/ 

Hoe groter, hoe meer 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

� zeer grote biologische diversiteit: sommige kleine tumoren zijn reeds gemeta-

staseerd terwijl andere gezwellen kunnen uitgroeien tot 6-7 cm en toch uitein-

delijk nog locaal (en curabel) blijven 
 

Duidelijke correlatie 

Maar belangrijk # 

ook geen metastasen 
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1.2. Behandeling 
 

• Typebehandeling tot jaren '70-'80 radicale mastectomie (Halsted 
� borst, vetweefsel, okselinhoud en borstspieren (pectoralis major en minor) ver-

wijderd 

� aangevuld met bestraling op thoraxwand en aangrenzende klierstreken 

 
• Nu geen radicale mastectomie meer + bestralingstechnieken sterk veranderd 

� minder agressief, niet ten kost van resultaat 

� gebleken dat verwijdering vd borstspieren geen verbetering in prognose geeft 

 

 
 
 

 
 

 

 

Halsted 

modified radical mastectomy 
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1.2.1 Borstsparende technieken 

 

Eerste technieken: radiumpunctuur (1932) 

 
 

 

 

• RT: dosis, fraction size, match Lines 
 

• Bestraling kan borstkanker vernietigen MAAR zo'n hoge dosis nodig vr definitieve 

lokale controle dat belangrijke fibrose en retractie ~ esthetische problemen 

� dosis nodig vr controle ~ volume vd tumor 
 

• � Vanaf jaren '70: combinatie wegnemen vh gezwel (tumorectomie, brede excisie, 

lumpectomie) en bestraling vr borsttumoren v relatief beperkt volume 

� borst gespaard 
� bestralingsdosis nodig na wegname van het primaire gezwel veel lager 

� weinig fibrose 

� cosmetisch resultaat mstl uitstekend 

� geen gevaar voor een minder goede overlevingskans 
• Na de wegname blijft bestraling noodzakelijk om recidief te voorkomen 

 

• Parasternale bestraling mogelijk (?) voordeel bij 
� belangrijke klieraantasting oksel 

� mediale en centrale tumoren 

 

• Bestraling op klierstreken 

� acute nw: sliklast, huidreactie 

� late nw: armoedeem (te vermijden) (ook hogere kans na axillaire chirurgie in vgl 

met R/ zonder axillaire chirurgie) 

 
• Bepaalde regels vr RT en hlk vr adequaat cosmetisch resultaat 

� aparte insneden voor de tumor en daarbij horende okselevidement: peri-

areolaire insnede + axillaire uitruiming 

 
Licht oedeem wijst op bestraling 

Erna soms verharding en verkleining 

 

 

 

 

1 grote insnede is fout � ° algehele asymmetrie 
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• Mastectomie alleen nog wanneer tumor te groot of andere elementen die een borst-

sparende techniek verhinderen 

� clinical trials: mastectomie vs borstsparende R/ � = overleving 

� erna bestraling noodzakelijk op aangrenzende klierstreken en thoraxwand om 
lokaal recidief te vermijden (invloed bewezen) 

- mogelijks in beperkte proportie vd patiënten ook verbeterde kans op 

overleving: patiënten met tumor in klieren/thoraxwand, zonder meta-

stasen op afstand 
 

vgl mastectomie beperkt 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Overlevingscijfers iden-
tiek 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Resultaat na 20 jaar 

Zonder RT 40% recidief 

Met RT 12/ (nu 3-5%) 
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Illustratie: regionale weiknopen vd borstklier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestraling supraclaviculaire klieren bij okselaantasting 

 

Dosis (Gy) # recidieven eerste 5 jaar na R/ 

0 25 % 

35 12 % 

45-50 1.5 % 

50-55 1.2 % 

 
1.2.2 Recidief 

 

• Mstl mastectomie 
� prognose "not jeopardized" 

• Belangrijk lokaal recidief te vermijden (dr bestraling, zie hierboven) 

� langer ziektevrij interval 

� morbiditeit v lokaal recidief 
- armoedeem 

- verlamming 

- ulcera 

- slechts in 50% te controleren 
 

Parasternaal recidief 

 

 
 

 

 

 
1.2.3 Palliatief 

 

• Bestraling belangrijke rol: tumorregressie (lokaal op thoraxwand) en behandeling van 

metastasen op afstand 
� wervelmetastase � druk op RM = één van de zeer zeldzame dringende! indicaties 

voor radiotherapie 
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Foto's 

 

Grens aan verbergen vd geur 

 
 

 

 

Lokale bestraling 
 

 

 

 
Uitstekend palliatief resultaat 

Lokale evaluatie ⊕ maar skeletmetastasen 

 

 
 

Druk op RM 

 

 
 

 

RM compressie 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1.3. Conclusie 
 

• RT: cruciale rol id R/ van borstkanker 

� borst: borstsparende technieken 

� regionaal: klierstreken en de wand na een mastectomie ter voorkoming van een 
lokaal recidief 

� palliatief: lokaal en metastasen op afstand 
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2. Systemische behandelingen bij curabel borstkanker 
Prof. Paridaens 

 
• Systemische behandelingen kunnen lokale R/ nooit vervangen 

 

2.1. Een levensbedreigende ziekte 
 

• Bij diagnose 

� vroegtijdig borstkanker: 90%  
� lokaal gevorderd borstkanker: 5% 

� gemetastaseerd borstkanker: 5% 

 

• Metastasering 

� uiteindelijk 30-40% 

� soms zeer laat: > 20 jaar ziektevrij interval 

 

• Tweede borstca 

� bij ~ 10% 

 

2.2. Stadium en prognose 
 

• Bij D/: staging ~ TNM 

 

Stadium T N M 

0 Tis N0 M0
 

 

  

I T1 N0 M0 

IIA T0 N1 M0 

 T1 N1 M0 

 T2 N0 M0 

IIB T2 N1 M0 

 T3 N0 M0 

IIIA T0 N2 M0 

 T1 N2 M0 

 T2 N2 M0 

 T3 N1 M0 

 T3 N2 M0 

IIIB T4 Nany M0 

 Tany N3 M0 

IV  Nany M1 
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Stadium 5j overleving 10j overleving 

0 > 95 % > 90% 

I (*) 80 % 65 % 

II (*) 60 % 45 % 

III (*) 40 % 30 % 

IV (**) >10 % >5 % 

(*) Micrometastasen 

(**) Macrometastasen 

 
• Stadium 0: goede prognose als goede R/ 

• Hoger stadium ~ overleving � 

� geen plateau na 5j ~ overleving blijft � 
 

2.3. Curatieve en palliatieve behandelingen 
2.3.1 Curatieve behandeling 
 

• Stadia 0 – 3 

• Hoofddoel is genezing (kans Stadium 0 > 1 >2 >>3) 

• Adequate lokale behandeling + preventie herval (destructie micrometa’s) en nieuwe 
tumoren 

• Perfecte lokale controle nodig � al risico op micrometa's & later recidief � syste-

mische R/ nodig 

 
2.3.2 Palliatie 

 

• Stadium 4, of recidief op afstand (meta’s) 

• Hoofddoel is controle van symptomen, comfort en levenskwaliteit 
• Kunnen ook leven verlengen, doch de behandeling mag niet te belastend zijn 

• Frequente evaluaties ~ therapie aanpassen 

• nu 3-4j overleven, vroeger 1j 
� 1j gewonnen bij hormoongevoelige tumoren 

� dr chemo nog 1j gewonnen 

 

2.3.3 Stadium, prognose � beleid 
 

Stadium 10j overleving Meta's Behandeling 

0 > 90% Geen Lokaal (+preventie) 

I-II 70-50% Micro (<) Lokaal & algemeen 

III ~ 30% Micro (>) Algemeen & lokaal 

IV 5% Macro Algemeen & symptomatisch 

 

• Stadium 3 
� eerst algemene R/ � om te kijken of er reactie is 

� als beste respons bekomen toepassen lokale R/ 
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2.4. Locoregionale en systemische behandelingen 
 

• Locoregionale behandelingen 
� heelkunde 

� radiotherapie 

• Systemische anti-neoplastische behandelingen 
� chemotherapie 

� (anti)hormonale behandelingen 

� immunotherapie 

• Andere modaliteiten 
�  symptoomcontrole (vb. pijnstilling) 

� controle van nevenwerkingen (vb. hemopoëtische groeifactoren) 

� controle van comorbiditeit (depressie, andere ziekte) 

 

2.5. Adjuvante behandelingen voor curabele aandoeningen  
 

• Na (of tijdens) locoregionale behandeling 
• Om residuele infraklinische tumorresten (micrometa’s) te vernietigen 

• Selectief aan wie het aanbelangt ~ recidief risico zo accuraat mogelijk evalueren bij 

individuele patiënten 
• Geen te volgen tumorparameters � behandelingsschema met de grootste kans op 

succes gekozen 

• Behandelingsduur empirisch bepaald (vb. klin. trial bewees dat 6 cycli CMF even goed 

waren als 12 kuren, na mastectomie voor N+ borstca) 
 

• � R/ op maat ~ huidige prognostische en predictieve factoren 

� lymfeklieraantasting 

� grootte en uitgebreidheid van de tumor 
� histologie: in situ versus invasie, gradering 

� hormoonreceptorstatus (ER en PgR) 

- als tumor niet receptor positief ~ geen hormonale R/ 

- hormoonRstatus = tumor met "remmen": pas snel groeien als hormonen 
hoog 

� menopauzale status/leeftijd 

� NPI 

� www.adjuvantonline.com 
 

• � R/ op maat ~ nieuwe prognostische en predictieve factoren? 

� merkers van angiogenese? 

� detectie en opvolging kankercellen in bloed? (Veridex) 
� urokinasetype plasminogeen activator (uPA) en zijn inhibitor PAI-1? 

� topo-isomerase 2-alpha (X 17)? 

� p53 mutatie?  

� genprofiling-microarrays? 
� databank MBC: eigen prognostische modellen (toekomst!) 
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Gene expression profiling assays in early stage breast cancer 

 

• Oncotype DX (USA) 

•  Mammaprint (The Netherlands) 
•  H/I (USA) 

 

 
 

2.6. Evaluatie van prognose bij invasief borstca: verschillende modellen 
2.6.1 NPI (risico) 

 
• Gebaseerd op 1629 patiënten en prospectief gevalideerd 

• NPI = 0.2 (pT) + pN + G  

 

� patiënt =pathologische tumorgrootte (cm) 
� pN = 1 zo pN0 

2 zo pN1-3 + 

3 zo pN ≥ 4 + 
� G = graad (1-3) volgens Elston 
 

NPI % van alle patiënten Prognose 15j overleving 

< 3.4 29 Goed 80% 

3.4 – 5.4 54 Matig 42% 

> 5.4 17 Slecht 13% 

 

2.6.2 Adjuvant on line (risico & effect therapie) 
 

• www.adjuvantonline.com 

• Meer accuraat en actueel dan NPI 

• Schatting van impact HC en/of CT 
 

2.6.3 Eigen model? 

 

 
 

 

 



Nupie 't Olifantje 

109 

 

Casus: DZH 540220V112 – Besluitvorming adjuvante therapie 

 

• 51 jaar, post-menopausaal 
• Zelf ontdekte tumor van de linkerborst, geen macrometastasen 

• 08-02-2005: mastectomie met okseluitruiming li 

     APO: multifocaal ILA G2 (n=3, max 14mm) + uitgebreid DCIS (7cm) 

                                 Negatief snedevlak; Okseluitruiming: 1+/16, zonder KD 
                               ER en PR sterk +; c-ErbB2 - 

• Prognose 

� gebaseerd op pT, pN, M, differentiatiegraad (én c-ErbB2) 

� stadium pT1m N1 M0 
� NPI: (0.2*1.4cm + 2 + 2) = 4.28 (hoog risico, 50% herval na 10jaar) 

� adjuvant on line: 10Y recurrence 36,6%; mortality 16,8% 

• Predictie 

� respons hormono: expressie ER & PR; geen indicatie voor Herceptin 
• Therapievoorstel 

� Adjuvante chemo (6 x FEC driewekelijks) 

� daarna bestraling en hormonotherapie (Tamoxifen) 5 jaar 

� Adjuvant on line: relative risk reduction of recurrence is 64%, of mortality is 
53% 
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2.7. Therapie keuze 
2.7.1 Predictie van respons 

 
• Hormoonreceptor kleuringen (IH) voor ER en PR 

� evaluatie van gevoeligheid aan hormonen 

� evaluatie indicatie voor anti-hormonale behandeling 
 

• HER2/NEU kleuringen (IH en FISH) 

� identificatie hoog risico (stadia 1&2) 

� gevoeligheid aan Herceptine (behandeling meta’s en zelfs adjuvant) 
 

2.8. Hormonotherapie (HT) en chemotherapie (CT) 
 
• HT is specifiek 

� werkt enkel wanneer de tumorcellen hormoonreceptoren (HR) bevatten 

� aantoonbaar dmv specifieke kleuringen (hoeveel cellen en hoe sterk) op tumor-

weefsel geschat dr anatoom-patholoog (score 0-8) 
 �  hormoongevoelig 

 

• Metastasen 
� HT en CT verlengen het leven (~1 jaar, elk) 

� soms zeer lang effect 

� zo HR aanwezig, start met HT 

� goede respons mogelijk met verschillende modaliteiten 
� CT ná uitputting van het effect van alle HT of bij levensgevaarlijke lokalisaties 

(lever, long) 

 

• Adjuvante situatie 
� altijd HT zo HR positief 

� CT wanneer HR negatief of vóór HT wanneer zeer hoog risico 

 

2.9. Anti-hormonale behandelingen 
 

• Antagonisten van vrouwelijk hormoon 

� anti-oestrogenen (SERMs): Tamoxifen, Toremifene, Faslodex, Raloxifene 
 

• Blokkade aanmaak vrouwelijk hormoon 

� vóór de menopauze, ovariële ablatie: HK, RT, LHRHa (Zoladex) 
� ná de menopauze, aromatase remmers: Anastrazole, Letrozole, Exemestane 

 

• Zeer hoge dosissen hormonen 

� progestiva, androgenen, oestrogenen 
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2.10. Herceptin 
2.10.1 Humane EGF receptoren: HER 1, 2, 3, 4  

 

 
 
2.10.2 De HER2 receptor, prognostisch en predictief  

 

• Sterk aanwezig bij 25% van borstkankers 

 
Immunohistochemie 

MCA anti-HER2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Genetische amplificatie 
FISH test 
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2.10.3 Herceptin® = trastuzumab  

  

• = monoclonale antistof tegen Her2/neu (c-erbB2) 

• Her2/neu sterk aanwezig bij 20% van borstkankers 
 

• Herceptin mono: RR 15% 

• Herceptin + taxanes: RR 60-80% 

 
• Bewezen effect in de adjuvante setting 

� 3-wekelijks, gedurende 1 jaar na chemo 

� cfr HERA trial 

� of met chemo? versterking werking chemo 
 

• Nevenwerkingen 

� allergische reactie bij 1e toediening 

� potentialisatie cardiotoxiciteit van anthracyclines � hartfalen 
 

2.11. Adjuvante chemotherapie 
 

• Slechte reputatie 

� bij metastasen: respons zien en weten wanneer je moet stoppen 

� adjuvant: empirisch werken obv studies 
• Veel ≠ producten 
• Ook " combinaties doeltreffend in adjuvante setting 

 

2.11.1 Chemotherapie (algemeen) 
 

• ≠≠≠≠ producten 
• Toxisch voor sneldelende cellen 

• Monotherapie of combinaties 
• IV (port-a-cath) 

• 1 à 2x/maand ambulant (1/2 dag op dagzaal) 

• Gebruikelijke toxiciteit (omkeerbaar) 

� misselijkheid, haarverlies, tijdelijke myelosuppressie (anemie, leucopenie) 
• Grootst gevaar is infectie (neutropene sepsis) 

• Soms specifieke en cumulatieve toxiciteit 

� (bv cardiotoxiciteit en verhoogd risico AML na anthracyclines) 

• Duur bij meta's 
� ifv respons en tolerantie  

• Duur als adjuvans 

� 3 à 6 maanden ifv schema 
� belang van goede 'intensiteit' (juiste dosis, op tijd) 
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2.11.2 Chemotherapie: adjuvant 

(Aanbeveling MBC, UZ Gasthuisberg Leuven) 

 

• Start CT 4 - 6 w na hlk (ifv wondheling) 
 

• Nooit RT en anthracyclines concomitant! 

� Start radiotherapie na recuperatie hematoxiciteit, liefst na de chemo 

 
• Tamoxifen of aromatase remmer steeds na de chemo 

2.11.3 Chemotherapie voor borstca (algemeen) 

 

•  CMF (niet meer gebruikt) 
� cyclofosfamide, methotrexaat, 5-FU 

•  Anthracyclines 

� adriamycine, epirubicine (of CAF-FEC), liposomaal doxorubicine (caelyx ®, myo-

cet ®) 
•  Taxanes 

� taxotere®, taxol® 

•  Xeloda® 

� (capecitabine): peroraal, 5-FU prodrug 
•  Navelbine® 

� (Vinorelbine) 

•  Gemcitabine® 
� (Gemzar) 

•  Mitomycine ® 

•  Herceptin® 

� (trastuzumab): monoclonale antistof tegen C-erbB-2 (Her2-neu) 
 

2.11.4 Chemotherapie: adjuvant 

(Aanbeveling MBC 2008, UZ Gasthuisberg Leuven) 

 
• Trials bij voorkeur 

• Anthracycline schema (RT na CT)  

�     FE100C x 6, q3w 

• FEC x 3 gevolgd door Taxotere mono x 3 
• CT zo CI voor anthracyclines 
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2.11.5 Chemotherapie: dosis? 

 

• Totale dosis! 

 
• Dosisescalatie? 

� C300A30F300 *4 < C600A60F60 *4 (CALGB 8541) 

� plateau voor anthracyclines: A: 60=75=90 mg/m2 (Henderson et al JCO 

2003;21:976) 
� high dose met BMT of PSC blijft experimenteel 

 

• dose dense? 
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2.11.6 Chemotherapie voor oude en/of kwetsbare patienten 

 

• Wekelijkse schemata - weinig myelosuppressie 

• Infusie 5-FU of Capecitabine 
• Liposomaal Adriamycine (Caelyx), minder cardiotoxisch, wel 10x duurder 

• Taxanes (niet cardiotoxisch) 

• Herceptine (+ taxanes) 

• Chemo + hemopoietische groeifactoren (primaire preventie) 
 

2.12. Adjuvante behandelingen op maat: richtlijnen en resultaten? 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.13. Adjuvante hormoontherapie bij operabel mammacarcinoom 
 
• Meta-analyse Tamoxifen (Lancet, 1998, 351: 1451) 

 

� 37000pten / 55 trials / 10 j follow up 

� aanbevolen dosis 20 mg / dag - 5 jaar (of langer????) 
� alle leeftijd; alle N. 

� voor ER en/of PR+ 

 

� minder recidief    - 47 % ± 3 % 
� mortaliteit    - 26 % ± 4 % 

� contralateraal borstkanker   - 47 % ± 9 % 

 

• Vragen 
� Rol van castratie ( ± Tam) en van aromatase inhibitoren 
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2.13.1 Adjuvant Tamoxifen Oxford 2000 

 

 

Tamoxifen 5 yrs v. Not 
RECURRENCES 

 

Benefits 

* Improved survival 
* Contralateral Ca 

* Bone 

* Cardiovascular 

* (Cognition) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tamoxifen 5 yrs v. Not  

ALL DEATHS 
 

Risks 

* Uterine Ca 

* Thromboembolism 
* (Long term agonist?) 

* (HER2+ patients?) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

• Tamoxifen: ook preventief op andere borst 
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• Standaard: Nolvadex (tamoxifen) 5j – Langer??? 

 Arimidex zo ER+/PR- 

 

• Nieuw: aromataseremmers (aan wie geven?) 
� ATAC trial: 5j arimidex vs 5j nolvadex 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

� Femara vs placebo na 5j nolvadex (MA17) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

� IES trial: switch aromasin na 2,5 j. nolv. 
� ABCSG: switch arimidex na 2,5 j. nolv. 

 

• Recente studies op MBC 

� FEMTA trial: femara vs nolvadex 
� TEAM trial: aromasin vs nolvadex 

� Zofast: femara vs femara/zometa 
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2.13.2 Aromatase inhibitors: side effects  

 

• Aromatase inhibitors side effects 

� muscle pain and arthralgia 
� osteoporosis 

� effects on lipids? Letrozole↑,  Anastrozole =, Exemestane ↓? Cardiac risk ?? 
� gynecological: atrophy 

� hot flashes 
 

• Advantages of A.I. (vs Tamoxifen) 

� no increased risk of endometrial carcinoma 

� no increased risk op thrombo-embolism 
 

• Advantages of Tamoxifen 

� decreased risk of myocard infarction 

� prevention of osteoporosis 
 

Anastrozole
Tam + Anastrozole

Letrozole Tam
Tam Letrozole

R
A
N
D
O
M
I
Z
E

Letrozole

Tam Letrozole

Tam Exemestane

5j Tamoxifen

Vs.

ATAC  9600pts

BIG-Femta 5200pts

MA-17  4800pts

IES  4600pts

Current Adjuvant Trials 
with Aromatase Inhibitors

 
 

• Anti-oestrogenen + aromataseremmers � verzwakken elkaar; sequentieel is wel ok 
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2.14. Adjuvante chemotherapie bij operabel mammacarcinoom 
 

• Meta-analyse chemotherapie (Lancet 1998, 352: 930) 
 

� 30000 pten / 69 trials / verschillende schemata 

� aanbevolen duur 3 - 6 maanden 
� CMF of anthracyclines 

� voor N+ en hoog / interm. risico N- 

 

� beter resultaat op jonge leeftijd 
- minder recidief    23 % ± 2 
- minder mortaliteit   15 % ± 2 
- minder contralateraal borstkanker 20 % ± 10 
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• Vroeger: CMF (iv of po) 

• Nu: FE100C x 6 om de 3 weken 

• Ook anthracyclines en taxanen  

� (A60C600 x 4, followed by taxol175 x 4) 
� (T100A60C100 x 6) 

�  FEC x 3 ⇒ Taxotere x 3 

�  TAC (zeer toxisch) 

�  (T75C600x4) 
 

2.15. Richtlijnen voor adjuvant beleid bij operabel mammacarcinoom buiten kli-

nische studies 
 

• St. Gallen Consensus Conferences 1998, 2000, 2003, 2005, 2007 
 

2.15.1 Behandeling op maat 

(MBC, UZ Gasthuisberg) 

 
• Zie huidig beleid in syllabus MBC 

• Gebaseerd op 

� pT, pN, graad, ER, PR, HER2; 
� Leeftijd, menopauzale status 

� Co-morbiditeit  

 

2.16. Lokaal gevorderd mammacarcinoom 
 

• Lokaal gevorderd mammacarcinoom (stadium III) 

� Curatie? 
� R/ Neoadjuvante chemotherapie 

 

 

2.16.1 Neoadjuvante behandelingen voor grote en/of lokaal gevorderde inoperabele tu-
moren 

 

• Neo (of proto)-adjuvante behandeling vóór locoregionale behandeling 

• Wel mogelijk effect op primaire tumor te evalueren 
• Gehoopt dat systemische behandeling die meetbare tumor doet regresseren � ook 

een gunstig effect op micrometa’s 

• Respons ~ prognose 
� vooral wanneer een pathologisch bewezen complete remissie (pCR) bereikt 

• Bij tumorregressie kan bovendien borstsparende behandeling toegepast 

� voor o.a. borst-, larynx-, anaalkanaal- en rectumkankers; ook voor osteosarcomen 

� belovend voor blaas-, long-, slokdarm- en cervixcarcinomen 
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2.16.2 Chemotherapie: neo-adjuvant 

(Richtlijnen MBC, UZ Gasthuisberg Leuven) 

 

• Altijd inductie dmv systemische therapie  
� Voorkeur trial 

� Buiten trial FE100C 3 à 6 kuren ifv respons 

� Zo CI anthracyclines, voorkeur Taxotere 100mg per m2 q3w of CMF (3 à 6*, tot 

beste respons) 
� Zo FISH voor HER2+, Herceptin (+ taxanen) 

� Zo > 69 j én sterk positieve hormoonreceptoren, R/ Tam of aromatase inhibi-

toren 4 à 6m tot beste respons 

- zo geen respons, overweeg chemotherapie (Adria of Taxotere mono) 
 

• Duur chemotherapie preop? 

� Zo goede respons (PR, CR) of stabilisatie na 3 kuren, nog 3 kuren 

� !Cave: beeldvorming correleert niet steeds met pathologische respons 
� Zo progressie, stop chemo en toepassing van adequate locoregionale behandeling 

 

• Respons (vooral de 'pathologische respons') voorspelt prognose (pCR) 

• GHB 
� inductie met Taxotere-Xeloda ikv trial 

� geeft de mogelijkheid om adjuvant FEC postoperatief te geven 

• Steeds gevolgd door locale therapie 
• Adjuvante chemotherapie post-op? Steeds HT zo HR+ 

 

VHM 360609V157
IDA G3 li borst
Mastitis, cT4dN1M0

12-2004:
ER & PR 0, HER2+++
Start Txt+Cape+Herc

02-2005:
PR na 3 kuren

Planning:
HK & RT nà 6de kuur
Herceptin > 1 jaar

pCRpCR
Curatie?Curatie?

Baseline 12-2004 Evaluatie na 3x T+X+H
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Pre-Letrozole Post-Letrozole

Neoadjuvant Response
to Endocrine Therapy Miller, Lisbon, 2001

 
 

2.17. Overzicht therapeutisch beleid volgens het stadium 
 

• Metastasen 

� hormonale behandelingen eerst voor HR+ 

� cytostatica voor HR- of na falen HT 
� herceptin zo HER+++ 

 

• Grote tumoren + stadia III 

� neo-adjuvante behandelingen (HT of CT) 
� aangepaste locale therapie 

� evt nog adjuvante therapie 

 

• Operabele tumoren 
� Eerst chirurgie (z.n. gevolgd door RT) 

� Adjuvant HT en/of CT ifv risico en receptoren 

� Integratie taxanen en aromatase remmers? 
 

• Pre-invasieve stadia of verhoogd risico 

� Antihormonale preventie? 

 

2.18. Vraagstelling: nieuwe predictieve testen? 
 

• Voor N- patiënten? 
• Soort chemo: Anthracyclines? Taxanen? 

• Hormono: Tam? AI? 
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2.19. Besluit 
 

• Vele mogelijkheden met hormoontherapie en chemotherapie om borstkanker te R/ 
• Individualisering van de behandeling noodzakelijk! 

• Multidisciplinaire aanpak noodzakelijk 

• Essentiële rol van klinische studies 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


