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Kanker: definitie, geschiedenis, epidemiologie, klinisch beeld, biologie en pathofysiologie 

 

Algemene inleiding 

 

‘Kanker’ 

 Afgeleid van Griekse ‘carcinos’ of Latijnse ‘cancer’ = krab of kreeft 

o Term gebruikt oa door Galenus, omdat ziekte herkend werd aan 

opvallende rode gezwollen bloedvaten in nabijheid vd gezwellen die 

artsen van toen deed denken aan rode poten en scharen van krab 

 Meer wetenschappelijke term: neoplasie 

 

Kanker doorheen de geschiedenis 

 Kanker bestaat al 1000’en jaren 

 Kanker = toenemende belangrijke ziekte in moderne tijd maar is zeker niet uitsluitend 

‘moderne’ aandoening 

o Vroeger kwam dit ook voor 

 Maar vroeger stierven mensen eerder door infecties en minder door kankers 

o Voorbeelden van kanker in geschiedenis 

 Beschrijving van borstkanker op papyrusrollen van ptn van 1600 voor Chr. 

 Opgraving van 2 mummies met osteoblastische botmetastasen in pyramide van Gizeh 

 Beschrijving van huidkanker door Hippocrates in 5de eeuw v. Chr. 

o Nu kunnen we kanker wel veel beter behandelen 

 Door toenemende leeftijd vd populatie en betere behandeling van major killers (bv. 

infectieziekten) komt kanker algemeen vaker voor tegenwoordig 

 Ziektebeeld niet beperkt tot mens: komt bij alle hogere diersoorten voor 

 

Epidemiologie 

 

Mondiaal probleem 

 Niet alleen ontwikkelde landen hebben groot probleem met kanker maar ook in minder 

ontwikkelde regio’s  

o Meeste geïndustrialiseerde landen: kanker op 2e plaats van doodsoorzaken 

 België 

o Kanker op 2e plaats van mortaliteit: achter 

 Hart- en vaatziekten bij volwassenen 

 Ongevallen bij jongeren  

o Lesopmerking: In BE tegenwoordig kanker zelfs op 1e plaats bij volwassenen! 

 In Vlaanderen ook 2e plek in  

 

Doodsoorzaken USA 

 Hartziekten: 29% 

 Kanker: 22,9% 

 Cerebrovasculaire aandoeningen: 6,8% 

 Chronische luchtwegaandoeningen: 5,1% 

 Ongevallen: 4,2% 

 … 

 

Incidentie en mortaliteit 

 

Definitie 

 Incidentie (“incidence rate”) = aantal nieuwe gevallen/100.000 inwoners/jaar 

 Mortaliteit (“mortality rate”) = aantal overlijdens/100.000 inwoners/jaar 

 

Incidentie en mortaliteit: overzicht 

 Nieuwe diagnoses van kanker (incidentie) 
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o Heel veel nieuwe diagnoses 

o Geslachtsverschil 

 Mannen: voornamelijk (60% vd tumoren in BE) 

 Long 

 Prostaat 

 Colon/rectum (dikke darm) 

 Vrouwen: vnl (60% vd tumoren in BE) 

 Borst 

 1/10 vrouwen krijgt borstkanker in BE! 

 Colon/rectum (dikke darm) 

 Long 

 (Baarmoederhals minder) 

 Darmkanker komt even frequent voor bij mannen en vrouwen: 1/20  

o Kanker in België 

 > 1/3 (35%) mannen en > 1/4 (26%) vrouwen krijgt kanker voor 75e levensjaar 

 Risico op kanker: bij mannen 37% groter dan bij vrouwen 

 België heeft in Europa één vd hoogste incidenties voor  

 Prostaatkanker bij mannen 

 Borst- en hoofd- en halskanker bij vrouwen 

 België 2008: ongeveer 60.000 geregistreerde gevallen 

 Iets meer in Vlaanderen dan Wallonië 

 Registratie zeer goed in VL 

 Kankermortaliteit 

o Iets minder dan helft die kanker krijgt: overlijdt eraan 

o In 2004 stierven in België 25.693 ptn aan kanker 

 14.659 mannen 

 11.034 vrouwen 

o Belangrijkste doodsoorzaak 

 Mannen: longkanker 

 Ong 1/3 sterftes door kanker bij mannen in 2004 door longkanker 

 Vrouwen: borstkanker  

o België 2005 mortaliteit 

 Top 3 mannen 

 Long 

 Dikke darm 

 Prostaat 

 Top 3 vrouwen 

 Borst: ongeveer 1/10 krijgt het en in dit jaar waren er 2286 overlijdens 

 Dikke darm 

 Long 

o 5-jaarsoverleving 

 Zijn zeer nuttige cijfers: makkelijker te interpreteren dan andere cijfers in oncologie 

 USA ’92 – ’99 

 Prostaat: komt heel frequent voor 

 70% mannen > 70 jaar zou prostaatkanker hebben (maar meeste mensen weten 

het niet) 

 Mannen “overlijden” niet echt aan prostaatkanker: 98% overleving op 5 jaar 

 Bij pancreas kan men niet over 5-jaarsoverleving spreken: nog maar 4% leeft na 5 j 

 Er bestaat geen rechtstreekse correlatie tss incidentie en mortaliteit 

o Alles wat frequent voorkomt: niet automatisch reden om hieraan te overlijden 

 33% nieuwe gevallen prostaatCa leidt bijvoorbeeld maar tot 10% mortaliteit 

 Borstkanker bij vrouwen in VS had incidentie van 32% maar is goed behandelbaar → 

maar mortaliteit van 15% 
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 Ratio mortaliteit/incidentie = interessant: zegt iets over kwaliteit van zorg en efficiëntie vd 

behandeling 

o In 2008: survival rate 

 54% survival rate voor mannen in België 

 58% voor vrouwen in België 

o Deze percentages zijn reeds goed en nemen nog toe met de jaren 

 

Evolutie incidentie en mortaliteit 

 Evolutie van incidentie en mortaliteit in België 

o Tss 1999 – 2008: stijging vh aantal kankergevallen in Vlaanderen met 25% (veroudering) 

o Kankerincidentie en kankermortaliteit = stabiel 

 Kankerincidentie: stijging +1%/jaar 

 Kankermortaliteit: afname -1%/jaar 

 Evolutie kankerincidentie (USA 1975 – 2001) 

o Niet elke stijging vd kankerincidentie zegt ook iets over toename vd frequentie maar wel 

hoe men met bevolking omgaat en ontwikkeling van diagnostische testen 

 Dus als je stijging ziet van kanker-incidentie: niet te snel denken dat ziekte toeneemt 

maar steeds denken aan diagnose-stijging 

o Mannen 

 
 Prostaatkanker 

 Toename prostaatkanker in jaren ’90 = gevolg van ontwikkeling PSA test  

 PSA helaas zeer onbetrouwbaar: kan door veel andere zaken dan prostaatCa 

geproduceerd w 

 Vals negatief bv. normale PSA bij zeer vergevorderd prostaatCa 

 Vals positief: benigne prostaathypertrofie! 

 Longkanker daalt wat 

o Vrouwen 

 
 Algemeen: redelijk stabiele incidentie meeste kankers 

 Lichte toename borstkankerfrequentie door toename gebruik mammografie 

 Zijn preventieve mammografie eigenlijk nuttig?: hoeveel vrouwen vanaf 50 jaar moet 

men elk jaar screenen om 1 leven te redden?  

 10.000 per jaar om 1 leven te reden (en je doet dit jaarlijks 15 jaar lang) 

 Eigenlijk voor veel vrouwen weinig relevantie 
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 Evolutie kanker mortaliteit (USA 1975 – 2001) 

o Longkanker bij mannen: we zien piek van mortaliteit bij longkanker rond 1990 – 2000 

 
 Tot jaren ‘80 jaarlijks toename (door roken is er piek) 

 Vanaf jaren ‘80 is mortaliteit beginnen dalen: minder rokers zouden aan basis liggen 

o Bij vrouwen  

 
 Longkanker bij vrouwen 

 Vanaf jaren ’65 – 2000: toename → dan plateau 

 Reden: vrouwen zijn later gestart met roken → emancipatie (mannen gestart tss WO 

I en WO II) 

 MAAR longkanker mortaliteit bij vrouwen is wel oplopend  

 Oorzaak hiervan is rookgedrag sinds jaren ’30 bij man en sinds jaren ’60 bij vrouw 

 Vrouwen zijn historisch later gestart en stoppen ook later met het roken 

 Is er toename van alle soorten kanker?  

o Nee!: incidentie van maagcarcinoom is ah afnemen 

 Uitzondering: Japan en aantal Aziatische landen 

 Is ernstige ziekte met enorm veel symptomen 

  ‘Koelkasthypothese’: verandering van bewaar- en voedingsgewoonten 

 Minder conservering door roken of pekelen 

 Verminderde opname carcinogenen (nitraat, nitriet) 

 Verminderde opname van bacteriën en schimmels 

 

Kanker en leeftijd 

 Incidentie van kanker hangt nauw samen met leeftijd 

o Kanker komt op elke leeftijd voor  

 Kanker is dus NIET alleen probleem van oude mensen 

 Kinderen kunnen met kanker geboren worden 

o Maar exponentiële toename met leeftijd 

 2/3 van alle vrouwen en 3/4 van alle mannen met kanker: ≥ 60 jaar op ogenblik diagnose 

 Kinderen en volwassenen hebben andere tumoren  

o Kanker bij kinderen: tot leeftijd van 14 jaar 

 Zeer zeldzaam! 

 Maar 0,6% van alle tumoren 

 Bovendien veel betere prognose dan volwassenen 
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 Frequentste tumoren bij kinderen 

 Leukemie 

 Hersentumoren 

 Niertumoren  

o Bij ptn op jonge of middelbare leeftijd: vnl 

 Hematologische maligniteiten 

 Hersentumoren 

 Maligne melanomen 

 Testis- en baarmoederhalskankers 

o Tumoren met hoogste aantallen (bv. borst-, prostaat-, long- en dikke darmkanker): komen 

vnl/uitsluitend in oudere leeftijdscategorieën voor 

 Paradoxaal: algemene “leken”-perceptie: kankerincidentie neemt zeer snel toe en kanker bij 

kinderen en leukemieën spelen in alle leeftijdsgroepen zeer prominente rol  

o MAAR “slechts” 324 kinderen in BE met nieuwe diagnose van kanker (0,6%) in 2006 

o Overleving bij jongeren tegen kanker: ongeveer 80%  

 Juist zelfde kanker bij oudere populatie heeft bv. maar overleving van 20%!  

 Voorbeeld hiervan is leukemie 

o Nu w veel geld gedoneerd naar onderzoek voor kankers bij kinderen terwijl ze meestal goed 

behandelbaar zijn 

 Wat zijn de belangrijkste kankerziekten bij studenten? 

o Lymfomen 

 Klassiek verhaal! 

 Ziekte van Hodgkin  

 Typisch plots ergens vergrote klieren die niet onmiddellijk weg gaan en niet gepaard 

gaan met infectietekens 

 Zeer snel alert zijn en met huisdokter contact opnemen 

 Niet wachten totdat ze bv. 6 – 8 cm zijn 

 Gelukkig goede prognose en behandeling 

o Testiskanker 

 Advies: “check your balls for irregular lumps” 

 Gemideld wacht jonge man ong 3 mnd voordat hij naar arts gaat met gezwel op teelbal? 

 Uitstekende prognose en behandeling 

o Leukemie 

o … 

 

Etiologie 

 

Omgeving vs genetica 

 Meeste mensen denken dat kanker erfelijk is MAAR meeste vormen ontstaan spontaan 

o Vaak week ervoor nog in orde → plotse omslag 

o Familiale kankers = grote uitzondering!! 

 Heel klein aantal komt door erfelijke afwijkingen of spontane mutaties in genoom 

 Meeste tumoren ontstaan door omgevingsfactoren 

o Maar sommige mensen zonder omgevingsfactoren → ‘shit happens’ 

o Omgevingsfactoren die oorzakelijke rol spelen = carcinogene factoren 

 Induceren meestal afwijkingen in genoom → zijn dus ook “mutageen” 

 Carcinogenese = complex meerstappenproces 

o Om goedaardige cel te doen transformeren in kwaardaardige cel: meestal meerdere 

mutaties nodig 

 Rekening houden met modulerende factoren gastheer zelf → hormonale of 

immunologische factoren 

o Multistep cancergenesis 

 Kwaadaardige tumor ontstaat niet ‘plots’: er zijn meerdere stappen nodig voordat 

kanker kan ontstaan 
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 Alle kankers = genetische aandoeningen die niet erfelijk zijn maar zeker en vast 

genetische afwijkingen aanwezig 

 Lichaam heeft echter beschermingsmechanismen 

 Detecteren afwijkingen in chromosomen → proberen te herstellen of elimineren: 

beter dan chemo zelf omdat gezonde cellen niet aangetast worden 

 Kanker ontstaat als immuunsysteem afwijkingen niet herkent → tumorcellen komen 

in voordelig milieu sterecht komen om verder te groeien (‘groeivoordeel’) 

 

Oorzakelijke factoren kanker 

 

Relatieve bijdrage van individuele risicofactor tot ontstaan van kanker: moeilijk te beoordelen owv 

multi-causaliteit vd ziekte → vss soorten risicofactoren 

 Chemische carcinogenen 

 Fysische carcinogenen 

 Biologische factoren 

 Milieufactoren 

 Persoonlijke factoren 

 Beroepsfactoren 

 

Chemische carcinogenen 

 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

 Aromatische aminen 

 Nitroso-aminen/nitrosamiden 

 Alkylerende carcinogenen  

o Maar paradoxaal ook gebruikt als chemotherapeutische agentia 

 Asbest en enkele carcinogene metalen (beryllium, cadmium, cobalt, nikkel, lood) 

o Asbest als oorzaak van kanker (fabriek: Eternit) 

 Voorbeschikking voor mesothelioom: oa pleuraal maar kan bv. ook peritoneaal 

 Piek w binnen 5 – 15 jaar verwacht (owv latentie) 

 Belangrijke bijdrage voor chemische carcinogenese 

o Chemische industrie 

o Landbouw 

o Verkeer 

o Carcinogenen in de lucht, bodem, water, … 

 

Fysische carcinogenen 

 Ioniserende straling en kanker 

o Proportie kankers veroorzaakt door ioniserende straling is laag (2 – 3%) 

o Belangrijkste bronnen ioniserende straling 

 Natuurlijke straling (cosmische en aardstraling) 

 Streling voor medisch-diagnostische en therapeutische doeleinden 

 Fall-out van kernwapens 

 Nucleaire accidenten 

o Straling kan mutaties veroorzaken door direct effect op DNA 

o Door ioniserende straling ontstaan ook zuurstofradicalen die DNA-schade kunnen uitlokken 

 Ultraviolette straling en kanker 

o Bronnen van UV straling  

 Zon  

 Zonnebanken 

o UV-straling veroorzaakt tumoren in huid bv. maligne melanomen  

 Bruine vlek, 4 – 5 mm, onscherp  

 Bij diepte van 2 – 3 mm: overlijden binnen 0,5 – 2 jaar 

 Elektromagnetische golven en kanker 

o Elektromagnetische straling bv. draagbare telefoontoestellen of microgolfovens hebben 

géén definitief bewezen carcinogeen effect 
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o W vandaag wat overdreven  

 

 

Biologische oorzaken van kanker 

 Virussen 

o Humaan papillomavirus  

 Cervixcarcinoom 

 P 16-positieve hoofd- en halstumoren 

o Epstein-barr virus  

 Nasofarynxcarcinomen 

 Lymfomen 

o Hepatitis B virus → leverceltumor 

o Humaan immunodeficiëntievirus (HIV) 

 Kaposi sarcoom (eigenlijk combinatie HIV + Humaan Herpesvirus type 8) 

 Bijna enkel bij jonge homoseksuele mannen met HIV; bijna nooit bij andere HIV ptn 

 Beste behandeling: HAART 

 Lymfomen 

 Parasieten 

o Schistosoma → blaascarcinoom 

o Clonorchis sinensis [liver fluke] (hepatocellulair carcinoom, blaascarcinoom,…) 

 Bacteriën 

o Bv. Helicobacter pylori → maagcarcinoom 

 

Persoonlijke factoren 

 Belangrijkste externe veroorzaker van kanker = tabaksrook!!! 

o Roken veroorzaakt 30% van alle sterfgevallen tgv kanker 

o Tabaksrook bevat 4000 chemicaliën waarvan 60 als carcinogeen geïdentificeerd zijn 

o Verantwoordelijk voor 90% van alle longkankers 

 Samenhang tss tabak en longkanker: in jaren ’20 – ’40 door Duitse wetenschappers 

beschreven 

 Mensen hebben ‘cognitieve dissonantie’: weten het wel maar willen het niet horen 

 “Ja maar ik ken nog iemand en die rookt veel meer en veel langer dan mij en die 

heeft geen kanker” 

 Gemiddelde latentie van 35 jaar tss start vh roken en ontstaan van longkanker 

 Wie 50 pakjaren rookt: ongeveer 50% kans om aan longkanker te sterven 

o Volgens WHO: in 20e eeuw ong 100 miljoen mensen gestorven door tabak → in komende 

30 jaar zullen opnieuw >100 miljoen mensen sterven tgv voorbije tabaksabusus 

 Door roken sterven meer mensen dan door AIDS, TBC, ongevallen, moord en zelfmoord 

samen 

o Carcinogene effecten van tabak niet beperkt tot long 

 Carcinogenen in tabaksrook bevorderen ook andere carcinomen 

 Pancreas 

 Blaas en nier 

 Larynx, mond, orofarynx en slokdarm 

 Meer recent ook gegevens van maagkanker, leverkanker, baarmoederhalskanker, 

colorectale Ca en leukemie  

 Kanker door obesitas: risico op kanker door overgewicht is groot!! 

o Continue stijging vh aantal obese personen → meer kankerrisico in loop vd tijd 

 Voornamelijk frequenter 

 Darm 

 Nier 

 Pancreas 

 Ook toename kans op slokdarm-, borst- en eierstokkanker na menopauze bij obese 

mensen  

o Schattingen: over 10 jaar > 10% van alle sterfte aan kanker te wijten aan obesitas 
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 Alcohol en kanker 

o Alle soorten alcohol (afhankelijk van cumulatieve waarde): kunnen kanker risico verhogen 

 Innemen van dranken met relatief hoog alcoholgehalte kan kanker van digestieve en 

respiratoire tractus veroorzaken 

o Er bestaat associatie tss leverkanker en vss vormen van levercirrose 

 Levercirrose is geassocieerd met hepatocellulair carcinoom 

o Synergistische effecten tss zware drank en roken 

 Pt met plaveiselepitheel in hoofdgebied die rookt en drinkt = zeer typerend beeld 

 Typisch caféuitbater: gemiddelde overleving tss 50 – 60 j (hoofd en halstumoren ook!) 

 Erfelijke kankers 

o Kanker = meerstappenproces waarbij meerdere genetische hits nodig zijn om tot maligne 

transformatie te komen 

 In meeste gevalen treden hits op tijdens levensverloop → niet overgeërf 

 Meeste kankers (90 – 95%) = niet-erfelijke aandoeningen 

 Maximaal 5% kankers als erfelijke ziekte te beschouwen: relatief irrelevant 

 Familiale kankers 

o Sommige colonkankers 

o Sommige sarcomen 

o Sommige borstkankergevallen (5 – 10% van alle borstkankers: gevolg van erfelijke aanleg) 

o In ’94 werd eerste tumor suppressief borstkankergen geïdentificeerd: BRCA-1 

 Vrouwen met BRCA-1 of 2 mutatie: verhoogd risico op borst- en eierstokkanker  

 55 – 85% kans om < 85e levensjaar borstkanker te krijgen 

 Preventieve dubbele mastectomie? → maar of dat juiste keuze is: niet geweten 

o Multipele endocriene neoplasie (MEN) 

 Extreem hoog risico op tumoren van endocrien systeem 

 Hierbij preventief schildklieren, bijnieren, … verwijderen op heel jonge leeftijd! 

 

Natuurlijke carcinogenen en iatrogene factoren 

 Natuurlijke carcinogenen 

o Metabole producten van schimmel (mycotoxinen, oa van Aspergillus) 

o Carcinogenen in voeding 

o Fysiche factoren (bv. slokdarmcarcinoom bij frequent drinken zeer warme dranken) 

o Mais met schimmel: sommige zaken in schimmel kunnen kanker geven 

 Rol medische interventies in carcinogenese (iartrogeen) 

o Chemotherapie → 10 – 20 jaar later 

o Hormonale behandeling 

o Radiotherapie 

o Diagnostische röntgenstraling 

 Elke diagnostische test en behandeling met straling (röntgenstralen, nucleaire stralen, 

…) zorgt voor verhoogd risico op kankers! 

 

Preventieve effecten 

 Veel groenten 

 Veel fruit 

 Geen alcohol 

 Veel beweging 

 Niet roken 

 

Als we 2 extremen vergelijken: hele voordelige schema strikt volgen vs schema absoluut niet volgen 

→ wat is verschil in levensverwachting? 

 Volgens grote reeks in Japan: verschil in overleving 15 jaar  

 Nog niet in Europa onderzocht 
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Preventie 

 

Primaire preventie 

 Doel: het terugdringen vd kankerincidentie 

 Principe 1: vermijden vd blootstelling aan risicofactoren 

o Bv. fiscale maatregelen en stoppen vd promotie van tabaksgebruik 

 Principe 2: verhogen vd weerstand aan deze risicofactoren 

o Bv. door vaccinatie tegen oncogene virussen (oa HPV en HBV) 

 

Secundaire preventie 

 Doel: detecteren van kanker in vroegtijdig stadium 

o Hoe vroegere diagnose → hoe effectiever behandeling kan zijn met hogere kans op genezing 

en reductie vd ernstige consequenties 

o Betere term voor secundaire preventie: “vroege opsporing” want men voorkomt ontstaan 

vd ziekte in feite niet  

 Nu helaas: lange preklinische fase en meestal korte klinische fase (zie verder) 

 Bv. voor secundaire preventie: mammografie screening voor borstkanker 

 

Tertiaire preventie = voorkomen van herval bij behandelde patiënt 

 

Pathofysiologie 

 

Celdeling als motor van ontwikkeling, groei en weefselhomeostase 

 Weefsels bezitten vermogen zich op flexibele manier aan te passen aan wisselende 

omstandigheden 

o Normaal: balans van groeistimulerende en -inhiberende signalen die vanuit extracellulaire 

milieu op individuele cellen inwerken 

o Neoplasieën ontstaan als aantal cellen in weefsel op onaangepaste manier toeneemt 

 Verstoorde weefselhomeostase met ongecontroleerde groei en verminderde afbraak (te 

weinig celdood) 

 Kankercellen en hun nakomelingen reproduceren zich zonder beperkingen van normaal weefsel 

o Tumorcellen groeien onafhankelijk vd normale verankering (“anchorage-indipendent”) 

 Celverband verstoord  

 Verder doorgroeien los van normale buurcellen 

o Tumorcellen zijn ongevoelig voor beperkingen van populatiedensiteit 

o Bv. cellen op agarplaat brengen 

 Normale cellen groeien niet 

 Kankercellen kunnen los van elkaar wél groeien en zich verspreiden 

 Itt hyperplasie of hypertrofie: neoplastisch proces is in principe irreversibel 

 Combinatie van 2 eigenschappen van kankercellen is bijzonder gevaarlijk 

o Onbeperkte groei en irreversibiliteit 

o Feitelijk onsterfelijk → kunnen perfect veder groeien buiten gastheer in ideale 

omgevingsomstandigheden 

 

Invasief en metastatisch gedrag 

 

Invasie = directe migratie en penetratie van kankercellen in naburige weefsels 

→ dan is het maligne / kwaadaardig letsel 

 

Metastasering = mogelijkheid van kankercellen om via bloedstroom of lymfestelsel naar afgelegen 

weefsels te migreren en daar metastasen te vormen 

 Kankerpatiënten overlijden niet zozeer door lokale invasie maar eerder door metastasering 

o Uitz.: hersentumoren waarbij massa niet fel kan groeien zonder overdruk te geven 

o Voor veel ptn: erger om te leven zonder meta’s  

 Want dan heel slechte QoL (bv. velamming, pijn, …) maar overlijden niet  
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 Itt meta’s want dan toch niet zo lang ermee moeten leven 

 Metastasering impliceert dat cellen loskomen vd initiële tumor en doorgroeien door basale 

membraan of orgaankapsel om andere weefsels te invaderen 

o Kankercellen kunnen proteasen aanmaken om extracellulaire matrix af te breken bv. lamina 

basalis of orgaankapsel (kritische barrières)  

 Tumorcellen zaaien via lymfestelsel of bloedbaan uit naar andere weefsels  

o In andere weefsels: vorming nieuwe gezwellen + veroorzaken nieuwe symptomen 

o Bepaalde soorten kanker gaan in specifieke richting 

 Bv. sarcomen bijna altijd via bloedvaten (uitzonderlijk lymfevaten) 

 Metastaserende kankercellen verspreiden zich over hele lichaam → moeilijk te verwijderen 

 Sinds 1889 geweten dat kankercellen niet random metastaseren maar naar preferentiële sites: 

“seed and soil” hypothese van Paget 

o Oogmelanoom: ptn krijgen na 15 jaar vaak meta’s naar lever 

o Huidmelanoom: komt overal terecht (botten, hersenen, …) 

 Metastasering is multi-stappen proces dat vss moleculaire interacties vereist 

 Manieren van metastasering 

o Lymfogeen: tumorcel penetreert lymfevaten 

 Lymfenetwerk vormt weinig weerstand tegen solitaire cellen of cluster van cellen 

 Tumorcel gaat via lymfevat naar lymfeklier 

 Lymfeklieren = eerste filterstation! 

 Als cel in efferent vat terechtkomt kan metastase ontstaan 

o Hematogeen: tumorcel penetreert bloedvat 

 Naar waar meta’s? 

 Vaak longmetastasen 

 Ook bot- en hersenmeta’s bijna altijd hematogeen 

 Belangrijk: metastasering op zich zeer inefficiënt 

 Reden: < 0,1% vd cellen die circulatie bereiken overleven 

 Immuunsysteem kan kanker wat onder controle brengen 

 Tumorcellen hebben bepaalde omgeving nodig 

 Na overleven bloedbaan: in gunstige omgeving kan tumorcel opnieuw groeien dankzij 

autocriene factoren en andere lokale groeifactoren 

 Bij resectie of bestraling vindt men veel circulerende tumorcellen vd primaire tumor 

 Maar heel klein deel vd pt krijgt later meta’s hierdoor 

 Met lokale heelkunde: vaak genezing ondanks circulerende tumorcellen 

o Natuurlijke holten: pleuraal, peritoneaal, … 

o Mechanische implantatie 

 Punctie: geen goede biopsie (of niet goed over nagedacht) 

 Operatie 

 Is overschat probleem: ptn zijn wat bang dat je ziekte ermee verspreidt 

 

Genetische instabiliteit en selectie van tumorcellen 

 Meerderheid van kankers: duidelijk verhoogde mutatiesnelheid en hoge genetische instabiliteit 

o Accumuleren meer mutaties en kleine veranderingen in DNA sequenties dan normale cellen 

o Sommige kankercellen kunnen lokale DNA-schade of hun replicatiefouten niet herstellen 

 Verworven eigenschappen die cel tot kankercel transformeren 

o Cellen negeren externe en interne signalen die celproliferatie reguleren (evenwicht tss 

celdeling en celdood is verstoord) 

o Vermijden apoptotische celdood 

o Cellen omzeilen geprogrammeerde beperkingen van proliferatie en differentiatie 

o Zijn genetisch instabiel 

o Cellen ontstnappen aan hun initiële weefsel (ze zijn invasief) 

o Overleven en delen in vreemde weefsels (ze metastaseren) 

 

Kanker en differentiatie 

 Benigne neoplasieën lijken goed op weefsel waaruit ze ontstaan zijn: zijn goed gedifferentieerd 
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 Maligne neoplasieën kunnen breed spectrum bestrijken van goed gedifferentieerde naar matig 

gedifferentieerd tot ongedifferentieerd 

 In overgangszone tss goed-en kwaadaardig: “dysplastische letsels”, “premaligne” of 

“precancereuze” aandoeningen 

o Actinische keratose vd huid 

o Dysplasie van bronchusepitheel 

o Barrettmetaplasie vd slokdarm 

o … 

 Niet-gedifferentieerde tumoren gedragen zich meestal agressiever dan beter gedifferentieerde 

 Differentiatiegraad van weefsel w beoordeeld op grond van cytologische parameters 

o Verhouding tussen nucleus en cytoplasma 

o Zichtbaarheid nucleoli 

o Densiteit nucleus 

o Mitosefiguren 

o Variabiliteit celgrootte 

 Er is biologisch spectrum tss goed- en kwaadaardig → niet altijd eenvoudig om aard van staal 

exact te typeren en kwaadaardigheid van letsel te voorspellen 

 

Onderscheid tss benigne en maligne tumoren (belangrijk!!) 

Kenmerk Benigne tumor Maligne tumor 

Begrenzing scherp onregelmatig 

Kapsel frequent zelden 

Groeiwijze niet-invasief invasief 

Groeisnelheid laag hoog 

Necrose zelden frequent 

Differentiatie goed slecht 

Mitotische activiteit laag hoog 

Metastasering niet wel 

 Goedaardige tumoren groeien en drukken op aangrenzende weefsels maar tasten deze niet 

aan of infiltreren deze niet 

 
o Goedaardige tumoren zijn frequent maar vormen meestal weinig risico 

o Goedaardige tumoren metastaseren nooit 

 Kwaadaardige tumoren negeren anatomische grenzen van basale membraan 

 
o Kwaadaardige tumorcellen doorbreken natuurlijke grenzen via chemische en fysische 

processen 
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o Kwaadaardige tumorcellen kunnen capillaire vaten binnendringen en andere organen 

bereiken 

 

Klinisch 

 

Inleiding 

 Er is lange preklinische en meestal korte klinische fase van kanker 

 
o Lange preklinische fase van kankerontwikkeling: asymptomatisch 

 Bv. 20 jaar voordat ziekte zich uit → na 2 jaar overlijden 

 Preventie faalt op dit vlak eigenlijk: eerder last minute detection in preventie waarbij 

men vaak nog maar weinig kan doen 

o Korte klinische fase met symptomen en klachten 

 Uitzaaiing van kanker 

o Lokale invasie 

o Metastasering 

 Snelheid groei 

o Meest agressieve epitheliale tumoren groeien zeer snel → snel invasief (na lamina propria 

te doorbreken) → snel metastasen in preklinische fase 

 Kans op genezing kan je niet goed beïnvloeden door secundaire preventie 

o Traaggroeiende tumoren die laattijdig invaderen en metastaseren: opsporing (secundaire 

preventie dr detectie van kleine, subklinische letsels) → kans op genezing echt beïnvloeden  

 

Niet elke kanker manifesteert op zelfde manier: leukemie, lymfomen, solide tumoren, … 

 Leukemie: leukemische cellen in beenmerg gevormd als individuele cellen en in bloedbaan los 

gelaten 

 Teelbaltumoren kunnen kleine gezwellen geven 

 Longkankers kunnen meerdere kleine en grote gezwellen geven met ontwikkeling op 

verschillende plekken 

 

Zijn er typische symptomen van kanker? 

 Alle symptomen van kanker kunnen ook veroorzaakt worden door andere ziekten 

 Er bestaan geen pathogmonische symptomen die alleen bij kankers optreden 

o Daarom zo moeilijk om ze te kunnen diagnostiseren 

 W vaak niet herkend, zowel door patiënt als arts 

 Kunnen intermittent of continu aanwezig zijn 

 Kunnen recent ontstaan of aanslepend zijn 

 Kanker behoort tot differentieel diagnose tot tegendeel bewezen is 

o Systematisch te werk gaan om kanker volledig uit te kunnen sluiten 

o “always expect the unexpected” 

 Klachten zijn vaak zeer aspecifiek 
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Klassieke mechanismen en symptomen van kanker 

 Afsluiting essentieel hol orgaan 

o Luchtwegen 

o Slokdarm 

o Maag-darmstelsel 

o Galwegen 

o Urineleider 

 Groeiende massa 

o Niet verplicht aanwezig, maar bij meeste wel  

o Soms geen symptomen van!  

 Bv. pt met panabdominale tumor die totaal asymptomatisch was 

o Welke kankers? 

 Borstcarcinoom 

 Hersentumor 

 Plotse toename kan sterke symptomen geven 

 Tumoren vh ruggenmerg 

 Schildkliercarcinoom 

 Carcinoom galwegen 

 Levercarcinoom 

 Testiscarcinoom 

 Prostaatcarcinoom 

 Carcinoom eierstokken 

 Ulceratie epitheliale oppervlakken met/zonder bloeding 

o Niet altijd maligne maar toch rekening mee houden als men ergens ulceratie ziet 

o Kan overal ontstaan bv. 

 Primaire huidtumoren of huidmeta’s 

 Maag-/darmkanker 

 Blaaskanker 

 Prostaatkanker 

 Endometriumkanker 

o Foto: pt met aids met secundaire huidtumor ikv immuunsuppressie 

 
 Pijn door lokale druk, uitrekking zenuwen of orgaaninvasie 

o Verscheidene vormen van kanker 

o Zeker niet bij alle ptn aanwezig 

 Onverklaarbaar gewichtsverlies, vaak samengaand met abdominaal ongemak 

o Verscheidene vormen van kanker 

o Maar kan bv. ook ikv wasting bij AIDS 

 Pleurale/pericardiale effusie en ascites 

o Brede DD mogelijk: hartfalen, nierfalen, … 

o Welke kankers? 

 Longcarcinoom 

 Mesothelioom 

 Borstcarcinoom 

 Ovariumvarcinoom 

 Maag-/darmkanker 

 Pancreascarcinoom 
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 Koorts van ongekende oorsprong 

o Kan door bepaalde cytokines die geproduceerd w door tumoren 

 Lymfoom 

 Leukemie 

 Niercarcinoom 

 Levercarcinoom 

 Andere tumoren 

 B-symptomen 

o Triade 

 Nachtelijk zweten (DD breed) 

 Koorts > 38,5°C 

 Onverklaarde gewichtsdaling >10% 

o Sommigen beschouwen ook volgende symptomen als B-symptoom 

 Jeuk (bv. peri-anaal) 

 Alcoholpijn 

 Zeer vreemde en moeilijk te verklaren pijn  

 Bv. bij drinken van alcohol plots pijn krijgen in achter oor (oa bij lymfoom) 

 Rillingen 

o Opmerking: A-symptomen → bestaan niet!  

 Paraneoplastische syndromen: begeleidende tekens bij kankerpt die niet zo vaak voorkomen 

bij niet-kanker pt 

o Myasthenia gravis 

 Thymoma! (15 – 30%) 

 Kan ook bij  

 Infectieuze en virale ziektes 

 Neurologische aandoeningen  

o Syndroom van Raynaud 

o Onverklaarde anemie 

o Endocriene aandoeningen 

o … 
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Systemische antineoplastische therapie: principes, praktijk, producten en problemen 

 

Algemene inleiding 

 

Wat omvat systemische therapie? 

 Chemotherapie (= cytotoxische therapie) 

o Begrip “cytotoxisch”: slecht gedefinieerd 

 Sommige chemotherapeutica zijn vnl cytostatisch en niet “cytotoxisch” 

o Begrip “chemotherapie”: slecht gedefinieerd 

 Sommige mensen hebben neiging hebben alle synthetische producten in 

antikankerbehandeling onder deze categorie te groeperen: inclusief “targeted agents” 

 Men gebruikt term chemotherapie ook in context van “antibiotische chemotherapie” (als 

men met synthetische AB behandelt) 

 Antihormonale behandeling 

 Immuuntherapie 

 Targeted therapie 

 Andere 

 

Belangrijkste doelen van systemische therapie 

 Curatief = genezing: afwezigheid van ziekte 

o Complete remissie vd ziekte 

o Potentieel geen herval 

 Palliatief: ziekte geraakt wsl niet meer volledig onder controle maar actieve interventie tegen 

symptomen 

o Verlenging ziektevrije overleving bij actieve ziekte 

o Verlenging overall survival bij actieve ziekte 

o Symptoomverlichting of uitstel optreden van symptomen 

o Verbetering of stabilisering levenskwaliteit 

 Neoadjuvant = preoperatieve downstaging/downsizing 

o Met curatieve intentie 

o Door tumor preoperatief kleiner te maken: betere kans op curatieve resectie 

 Adjuvant = postoperatieve behandeling van micro-metastasen 

o Met curatieve intentie 

o Is bijkomende behandeling na volledige resectie van tumor 

 Pt radiologisch, klinisch, APO volledig tumorvrij  

 Toch behandelen: kans op herval en micrometastasen verminderen 

 Salvage: na falen van initiële therapie 

o Curatief alleen in bepaalde indicaties, meestal palliatief 

o 2e-, 3e- of 4e-lijnstherapie om pt toch nog proberen te redden 
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 Voorbeelden 

o Casus 1: systemische therapie met curatieve intentie bij 21-jarige man met sarcoom in 

prostaat en regionale lymfeklieren  

 Beelden van 2013 

 
 Behandeling 

 Neo-adjuvant: agressieve chemo 

 Heelkunde: resectie tumor 

 Adjuvant: radiotherapie 

 Recent op controle geweest: nog steeds volledig tumorvrij 

o Casus 2: systemische therapie met palliatieve intentie bij 71-jarige vrouw met gastro-

intestinale stromale tumor met ‘omental cake’ en levermetastasen 

 Beelden van 2013 

 
 In buik onder lever: allemaal tumor  

 'omental cake' = diffuse omentale tumorale verspreiding 

 Pt zit nu in klinische studie met experimentele middelen en leeft nog steeds 

 

Kankertypes 

 

Respons aan chemotherapie 

 Kankertypes te genezen door chemotherapie  

o Dwz ≥ 50% te genezen door alleen chemotherapie 

o Zeer korte lijst van kankertypes 

 Choriocarcinomen 

 Acute lymfatische leukemie bij kinderen 

 Burkitt’s lymfoom 

 Ziekte van Hodgkin 

 Acute promyelocytische leukemie 

 Diffuus grootcellig non-Hodgkin lymfoom 

 Testiculaire of extragonadale kiemceltumoren 

 Kankertypes “subcurable” door chemotherapie 

o Korte lijst van kankertypes 

 Wilms tumor 
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 Osteosarcoom 

 Tumoren vd Ewing familie 

 Embryonale rhabdomyosarcomen 

 Adenocarcinomen vd borst 

 Kleincellige longtumoren 

 Spinocellulair carcinoom vd bovenste luchtwegen 

 Acute lymfoblastische leukemie bij volwassenen 

 Acute myeloïde leukemie 

 Lymfomen, sommige subtypes 

o MAAR hoog genezingspercentage bij chemotherapie in combinatie met lokale behandeling  

 Significant beter in vergelijking met lokale behandeling alleen 

 Zijn dus wel zeer gevoelig aan chemo maar igv enkel chemo komt het vaak terug MAAR 

in combinatie met lokale behandeling of bestraling: meestal wel genezing 

 Kankertypes “gevoelig” aan chemotherapie  

o Respons mogelijk, laag genezingspecentage 

o Uitgebreide lijst van kankertypes 

 Adenocarcinomen vd borst 

 Colorectale tumoren 

 Longkanker 

 Weke delen sarcomen 

 Meeste vormen van leukemie 

 Indolente lymfomen 

 Multipele andere kankertypes 

o 80% vd ptn die behandeld w vallen in deze categorie → major killers! 

 Kankertypes resistent aan chemotherapie  

o Lage responspercentages, verwaarloosbaar genezingspercentage 

o Nog steeds veel te lange lijst van kankertypes 

 Chondrosarcomen 

 Pancreaskanker 

 Primaire hersentumoren 

 Maagtumoren 

 Slokdarmtumoren 

 Primair leverkanker 

 Myoepitheliomen 

 Meeste maligniteiten na falen van 1e lijn systeemtherapie 

o Veel zeldzame aandoeningen waarbij experimentele behandeling wordt gestart 

 

Verwacht steeds het onverwachte! 

 Alles is mogelijk bij behandeling van kankerpatiënten 

o Behandeling van hoog-palliatieve situatie kan uitmonden in onverwachts lange-

termijnsoverleving of zelfs genezing 

o Behandeling met curatieve intentie kan snel evolueren naar hoogpalliatieve situatie 

 Onderschat impact niet vd volgende problemen 

o Verkeerde diagnose of interpretatie van stadium en omvang vd ziekte 

o Gelijktijdige behandeling met een onconventionele therapie 

o Interacties tussen geneesmiddelen 

o Spontane remissies 
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 Niet vergeten: bij inschatting vd prognose van pt in bepaalde klinische situatie baseren wij 

onze besluitvorming op statistieken, ervaring en buikgevoel 

o Maar altijd risico om verkeerde veronderstellingen te maken 

o Bv. 38-jarige vrouw met rhabdomyosarcoom en plots optreden van heterogeen hypodens 

letsel (schietschijfachtig) in segment 4 vd lever, voorafgaand aan laatste kuur chemo 

 
 Men dacht dat dit nieuwe meta was (oncoloog, radioloog) 

 Dan salvage HK gedaan → bleek goedaardige afwijking! 

 Overleving verschilt individueel zeer sterk van pt tot pt 

o Geef geen gemiddelde cijfers en overlevingsverwachtingen omdat → leidt vaak tot onder- 

of overschatting vd realiteit!! 

 Zeggen tegen pt dat je levensverwachting in dagen/maanden geeft zonder dat dit exact 

is voor pt zelf 

o Impact vd Gausscurve: alles is mogelijk 

 
 Statistiek zegt iets over 97% ptn die gemiddeld  

 Zegt niks over 3% extreme pt'en 

 Aantal voorbeeldstudies bij kankerbehandeling die ideaal voorbeeld hiervan zijn 

o Sorafenib: enige product vandaag op markt voor schildkliercarcinoom 

 
 Bij inname: 73% duidelijke afname in tumorvolume  

 Bij mensen die onder placebo staan: ook reductie van tumorvolume bij 27% vd ptn 
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Principes 

 

Voornaamste kenmerken van kwaadaardige cellen met impact op systemische therapie 

 Ongecontroleerde aanmaak van groeisignalen 

 Ongevoelig voor signalen die groei onderdrukken (groeisuppressoren) 

 Ongelimiteerd potentieel tot replicatie en onsterfelijkheid 

 Resistent aan geprogrammeerde celdood 

 Actieve neo-angiogenese 

 Invasief fenotype 

 Vermogen om te metastaseren 

 Genomische instabiliteit 

 Genetische heterogeniteit 

 Ontsnapt aan immuuncontrole 

 Gewijzigde micro-omgeving 

 

Celkinetiek 

 

Celcyclus 

 Fasen 

G1  

 Cel groeit 

 G1 checkpoint verzekert dat cel klaar is voor DNA synthese 

o S: DNA replicatie 

o G2  

 Cel blijft groeien 

 G2 checkpoint verzekert dat cel klaar is voor mitose en celdeling 

o M = mitose 

 Deling in 2 dochtercellen 

 Metafase checkpoint in midden vd mitose verzekert dat cel klaar is voor volledige 

celdeling 

o G0 = rustfase: geen celgroei of celdeling 

 Vss chemotherapieproducten/geneesmiddelen werken in op vss fasen vd celcyclus 

o Meeste producten: cyclusspecifiek 

 Vaak w combinaties gegeven om in te werken op vss fasen tegelijkertijd → dit is basis 

voor polychemotherapie 

 Slechts enkele ‘exotische’ producten werken in iedere fase 

o Celcyclus-onafhankelijk 

 Alkalyserende agentia 

 Platiniserende agentia 

o S fase 

 Vinca alkaloïden 

 5-fluorouracil 

 Methotrexaat 

 Hydroxyurea 

 Doxorubicin 

 Cytarabine 

 Gemcitabine 

 Etoposide 

o G2: bleomycine 

o M fase 

 Taxanen 

 Vinca alkaloïden 

 Etoposide  
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Celkinetiek als basis voor systemische therapie 

 Generatietijd = tijd om alle fases van celcyclus te doorlopen 

o Gemiddelde duur 48 – 72 u 

o Zeer variabele duur in kankers 

 Vaak korter dan in normaal weefsel 

 Gevolg: medicatie kan selectief op deze cellen werken 

 Tumoren met extreem korte verdubbelingstijd 

 Burkitt’s lymfomen: snel handelen! 

 Acute leukemie 

 Sommige kiemceltumoren bv. choriocarcinomen 

 Celproliferatie: cellen in verschillende groeifasen 

o Cellen in groeifase 

o Niet-prolifererende cellen 

o Dode cellen 

o Cellen in G0 fase (rustfase) 

 Bij chemo: meer schade aan snelgroeiende cellen dan aan normale cellen 

 
o Bepaalde tumoren zijn supertraag evolutief iets: best niet met agressieve chemo 

behandelen want in tumor bijna geen actieve groei 

o Tumoren die extreem snelgroeiend zijn (bv. pt die thymoma had die erg groeide pd): ook 

extreem goede respons van chemo 

 

Belangrijke modellen van celkinetiek die rol spelen bij systemische therapie 

 Skipper, Schabel en Wilcox (“log kill”) 

o Theorie: verdubbelingstijd van prolifererende cellen is constant 

 Percentage cellen die gedood w aan bepaalde dosis chemotherapie is ongerelateerd aan 

tumorgrootte en is constant 

 Elke toediening van cytotoxisch product doodt constant percentage van gevoelige 

tumorcellen (“gefractioneerde celdood”) 

 Aangezien slechts deel vd cellen afsterft bij elke behandeling: behandeling moet 

meerdere keren herhaald w  

 Om complete remissie vd ziekte te bekomen: herhaaldelijke behandelingscycli geven 

want 1 cyclus is veel te weinig 

 Doel: populatie tumorcellen tot 0 reduceren door cyclische toedieningen chemo 

o Realiteit: hypothese alleen bevestigd in dierenmodellen en in humane leukemie/lymfomen 

 Huidige behandelingsplannen voorzien cyclische toediening waarbij frequentie en duur 

vd behandelingen beperkt w ifv toxiciteit 

 Tumor kan opnieuw groeien tijdens intervallen tss behandelingen → vermindert 

uiteindelijke reductie in tumorvolume als resultaat van elke cyclus chemotherapie  

 Moeilijk bereiken van tumorcellen in vaste tumoren door chemotherapie-producten is 

soms limiterende factor bij chemotherapie 

 Vaste tumoren hebben wisselende proporties van prolifererende cellen (varieert per 

tumortype en geleidelijk binnen dezelfde tumor of één metastase) 

 Tumoren veranderen geleidelijk hun biologisch gedrag 

 Norton en Simon (“Gompertzian groei”): gebaseerd op concept dat kleine tumoren sneller 

groeien dan grote (“Gompertzian” groeicurve) 
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o Hypothese: graad van regressie van tumorvolume is proportioneel met graad tumorgroei 

 Kleinere tumoren zijn volgens deze theorie gemakkelijker te genezen met 

geneesmiddelen dan grotere tumoren 

 Minder tijd geven aan tumoren om opnieuw te groeien tss behandelingen → zo maximale 

celdood te bereiken 

o Verkorten van intervallen tss cycli van chemotherapie verbetert mogelijks overleving → 

basis voor “dose-dense”, “dose-intense” chemotherapieschema’s 

 
 Chemo zo snel mogelijk binnen bepaalde tijd in cycli → overleving beter 

 Hryniuk (“dosisintensiteit”) 

o Concept van dosisintensiteit 

 Dosisintensiteit w bepaald door dosis en toedieningsfrequentie 

 Over algemeen gedefinieerd als hoeveelheid medicatie toegediend per tijdseenheid 

(mg/m2/week) 

 Duidelijk verband aangetoond tss dosisintensiteit en outcome bij ptn met borstkanker 

 Obv vss klinische data met gebruik van vss dosissen, schema’s en aantal cycli 

chemotherapie in zowel adjuvante als metastatische setting 

 “Relatieve dosisintensiteit” = hoeveelheid medicatie toegediend per tijdseenheid, 

uitgedrukt als fractie vd dosis die oorspronkelijk werd gepland 

o Dosisintensiteit ikv hypothese van Hryniuk: correlatie tss agressiviteit en celkill 

 Hryniuk toonde duidelijke dosis-respons verhouding aan tijdens systemische 

behandeling van borstkanker 

 Dit stimuleerde testen aantal dosis-”intensified” chemotherapeutica bij vss ziekten 

 Er is bewezen correlatie tss dosisintensiteit en outcome in prospectieve klinische studies 

bij vss tumortypes  

 DUS hoe meer dosis op korte tijd, hoe beter therapeutisch effect 

 Welke tumortypes oa? 

 Borst- en ovariumkanker  

 Acute myeloïde leukemie bij volwassenen 

 Verband tss dosisintensiteit en respons werd ook vastgesteld in retrospectieve 

analyses bij  

 Kleincellige longtumoren  

 Lymfomen 

 Als chemotherapie toegediend w met curatieve intentie: belangrijk om dosisreducties en 

therapieuitstel te vermijden 
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 Typisch voorbeeld van dose-dense, dose-intense klinische studie 

 
 Dosisdense polychemotherapie 

 + toedienen GF voor stimulatie bloed: je kan veel dosis op korte termijn bereiken 

 Goldie en Coldman (“mutaties en resistentie”) 

o Inleiding: resistentie aan chemotherapie 

 Cellen zijn tijdelijk resistent aan chemotherapie tijdens rustfase (G0) 

 Soorten resistentie 

 Primaire resistentie = aanwezigheid van niet-sensitieve celklonen (als gevolg van 

tumor heterogeniteit) bij eerste diagnose 

 Secondaire resistentie = ontstaan van resistente celklonen tijdens behandeling 

 Oorzaken resistentie 

 Farmacologische resistentie 

 Verscheidene oorzaken 

 Gebrek aan therapietrouw (compliance, adherence) 

o Concept Goldie en Coldman: tumorcellen muteren naar resistent fenotype afhankelijk van 

graad van genetische instabiliteit 

 Op elk gegeven tijdstip: deel vd tumorcellen inherent resistent aan therapie en zelfs 

kleinste tumor bevat tenminste 1 resistente kloon 

 Verhouding deze cellen neemt geleidelijk toe met toename van tumorvolume  

 Kleinere, jongere tumor = stabieler genetisch 

 Kans dat tumor drug-resistente klonen bevat hangt af van 

 Frequentie van mutaties  

 Tumorafmeting 

 
 Hoe langer je wacht met tumor te behanelen: nieuwe genetische mutaties ontstaan 

 Daardoor resistentie aan behandeling!!  

 Dat is reden waarom 1e-lijnstherapie meestal beste resultaten geeft (want nog 

minder mutaties ontstaan in tumor) 

 Gevolg: hoogste genezingspercentage bereikt als alle doeltreffende GM gebruikt w 

 Ofwel in combinatie  

 Ofwel door alternerend gebruik van niet-cross-resistente behandelingsregimens 
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 Typisch curatief chemotherapieschema: sequentieel of alternerend gebruik van 

geneesmiddelen 

  
 

→ Schöffski’s 5 gouden regels van moderne cytotoxische antikanker behandeling 

 1. Om complete remissie van kwaadaardige ziekte te bereiken moeten herhaaldelijke 

behandelingscycli toegediend w! 

 2. Kleinere tumoren zijn gemakkelijker te genezen dan grotere tumoren! 

 3. Tumoren mogen geen kans krijgen om opnieuw te groeien tss behandelingscycli! 

 4. Compromiteren vd dosisintensiteit moet vermeden w als men het best mogelijke resultaat 

wil bereiken! 

 5. Combinatie van GM of alternerende toediening van niet cross-resistente therapieën is 

geassocieerd met minder secundaire resistentie en hoogst mogelijk bereikbare 

genezingspercentage! 

 

Praktijk 

 

Essentiële vereisten voor bepalen van beleid voorafgaand aan therapiestart 

 Histologisch bewezen diagnose (“Tissue is the issue”) 

o ALTIJD biopsie!: je wil weten wat het is!!! 

o Zelfs al is pt erg ziek, toch eerst weten wat er is: carcinoom vs lymfoom vs sarcoom = 

belangrijk onderscheid 

 Enkel cytologie (zonder histologie): alleen aanvaard bij leukemie 

 Classificatie: bepalen van tumortype 

 Behandeling van tumoren van ongekende origine moet zeldzame uitzondering zijn 

o Extreem moeilijk te behandelen 

o Meestal wachten we tot exacte resultaten van wat voor primaire tumor het is tot we 

behandeling starten (maar bij minderheid vindt men dat niet) 

 Stadiëring moet afgerond zijn en gebaseerd zijn op beeldvorming 

o T(umour)?  

o N(ode)?  

o M(etastasis)? 

 Stadium (I – IV) moet gekend zijn (indien van toepassing) 

 Histologische graad van differentiatie 

 R-classificatie bij voorafgaande heelkunde (R0, 1,2?) 

 Andere ziektespecifieke kenmerken (bv. vascularisatie, receptor status, mitotische index) 

 Resecabiliteit? 

 stadium + klinisch beeld + histologie = basis voor behandeling 

 

Toedieningswijze van antikankermiddelen 

 Intraveneus = systemisch 

 Oraal = systemisch 

 Intra-arterieel = systemisch 

 Perfusie (+/- embolisatie) = voornamelijk lokaal 

 Topisch = lokaal 
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 Intratumoraal = lokaal 

 Intracavitair = lokaal 

o Pleuraal 

o Peritoneaal 

o Pericardiaal 

 

Ambulante toediening vs toediening tijdens hospitalisatie 

 3/4 gebeurt in ambulante setting 

o Hospitalisatie is tegenwoordig grote uitzondering! 

o Meestal ambulant (of zelfs PO thuis) 

 Afhankelijk van toedieningswijze 

o Intraveneus = hospitalisatie of ambulant 

o Oraal = ambulant 

o Intra-arterieel = hospitalisatie 

o Perfusie (+/- embolisatie) = voornamelijk hospitalisatie 

o Topisch = ambulant 

o Intratumoraal = hospitalisatie of ambulant 

o Intracavitair = voornamelijk hospitalisatie 

 Pleuraal 

 Peritoneaal 

 Pericardiaal 

 Voorbeeld van ambulant behandelingsschema 

 
 Voorbeeld complex schema dat enkel via hospitalisatie kan gebeuren 

 
 Vasculaire toegang 

o Centrale lijn 

 Bv. poortcatheter: in Leuven krijgen veel ptn dit 
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 Niet perifere lijn!!! → cave extravasatie cytotoxisch middel!! 

 
 Typisch als katheter op handrug w geplaatst met naalddislocatie 

 Bij standaard cytostatica leidt extravasatie tot lelijke niet helende ulcera → alleen nog 

maar heelkundig te behandelen  

o Elastomeerpomp = draagbare infuuspomp 

o Andere apparaten  

 Routine follow up voor, tijdens en na systemische therapie 

 
o Protocol waar exact in is opgenomen wanneer wat moet 

o Gebruik hiervan → betere kwaliteit vd behandelingsresultaten! 

 

Onderzoeken ikv diagnostiek en behandeling 

 

Essentiële onderzoeken voorafgaand aan elke opeenvolgende behandelingscyclus 

 Intervalsanamnese en lichamelijk onderzoek  

o Therapietrouw 

o Symptoomevolutie 

o Tekenen van infectie, bloeding of orgaandysfunctie 

 Performantie status (Karnofsky, ECOG, WHO, Lansky) 

o Bv. Karnofsky performantie status 

 Behandeling met chemo: alleen als performantie status in orde blijft 

 Als pt compleet bedlegerig is geworden en < 50% uit bed is gekomen → pt 

onbehandelbaar verklaren! 

 Behandeling tss 60 – 100 op schaal van Karnosfsky omdat hieronder behandeling 

potentieel nevenwerkingen kan geven waar men niet te boven van kan komen 
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 Dus ≤ 50 kunnen pt behandeling niet aan! → > 50% vd tijd in bed is karnofsky ≤ 50 

 
 Evaluatie van eventuele toxiciteit 

 Bepaalde labo-parameters moeten oké zijn want bijna ieder anti-kankermiddel kan enkel 

gegeven w als bepaalde zaken oké zijn 

o Hemoglobine 

o Neutrofielenaantal 

o Aantal bloedplaatjes 

 Overige laboparameters bv. creatinine, ureum, natrium, kalium, calcium, glucose, bilirubine, 

alkalisch fosfatasen, ASAT, ALAT, LDH, albumine 

 Ziekte- of geneesmiddelspecifieke onderzoeken 

o Bv. serum turmormerkers (bij meeste ziekten totaal nutteloos of verwarrend) 

 AFP 

 β-HCG 

 LDH 

 CA125 

 CA15.3 

 Calcitonine 

 CA19.9 

 CEA 

 Chromogranine A 

 Thyreoglobuline 

 PSA 

 

Routine diagnostische procedures in oncologie 

 Radiologisch 

o RX 

o Echografie (weinig reproduceerbaar) 

o Computer tomography (CT) 

o Magnetic resonance imaging (MRI) 

 Nucleaire geneeskunde 

o Botscintigrafie 

o MIBG scan (neuroblastoom, feochromocytoom) 

o Somatostatine receptor tomografie (neuro-endocriene tumoren) 

o Positron emission tomography (FDG, FLT) (PET) 

 

Procedures uitgevoerd bij behandelingsstart en na elke 2 – 3 cycli (‘bilan’) 

 Responsbeoordeling 

o Klinisch onderzoek 
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o CT 

o MR (bepaalde indicaties) 

o FDG-PET (CT) 

o Tumormerkers (bepaalde indicaties) 

 Belang 

o Weten wat status pt is 

o Bepaalde zaken opvolgen om evt therapie vroegtijdig te stoppen als hij niet doet wat hij 

dient te doen 

 Producten waar men mee werkt kunnen cumultatief nevenwerkingen veroorzaken → om 6 – 

12 weken controle nodig 

o Doofheid 

o Cardiomyopathie 

o … 

 

Evaluatie van therapie 

 

Klassieke terminologie voor respons in oncologie 

 CR = Complete respons 

 PR = Partial respons 

 NC/SD = No change/stable disease (stabiele ziekte) 

 PD = Progressive disease 

 NE = Non evaluable 

o Lukt niet om stabiliteit te boordelen 

 NED = No evidence of disease 

 ORR = Objective respons rate (PR + CR [%]) 

 CBR = Clinical benefit rate (SD + PR + CR [%]) 

 

Criteria voor evaluatie van respons: RECIST en WHO 

 WHO: product a*b (lengte * breedte) 

 RECIST w hier gebruikt (is uit Brussel) 

o Gewoon nog grootste diameter gemeten per letsel → die optellen 

 Dan 5 w later kijken of het langer of korter is geworden 

 Je mag 2 letsels per orgaan documenteren → die moet je dan opvolgen 

  
o Evaluatie volgens RECIST  = dagelijkse uitdaging 
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 Definitie respons volgens WHO en RECIST (illustratief) 

  
 

Evaluatiemethode van nevenwerkingen: NCI CTC 

 Algemeen boek met vermelding van alle symptomen en nevenwerkingen bij bepaalde middelen 

o Er kunnen nog steeds zaken bijkomen in lijst 

 Voor alle bijwerkingen geldt: graad 5 toxiciteit = dood 

 

Time-to event eindpunten voor evaluatie vd efficiëntie ve bepaalde behandeling 

 Progressievrije overleving (PFS) 

o Interval tss startdatum vd behandeling en datum waarop progressie of overlijden werd 

vastgesteld 

o Mogelijkheden 

 Vanaf volledig tumorvrij tot ontstaan nieuw letsel  

 OF van niet tumorvrij maar tot RECIST toename 

 Overall survival (OS) 

o Interval tss startdatum vd behandeling en datum van overlijden (onafhankelijk van 

doodsoorzaak) 

 Is beste eindpunt 

o Ikv doodsoorzaak: onderverdeling mogelijk 

 Disease-specific OS 

 Non disease-specific OS 

 

Patiënt-gerelateerde eindpunten 

 Vragenlijst met betrekking tot levenskwaliteit 

o Bv. EORTC QLQ C30 
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 Effect therapie op welbehagen controleren 

 W bij alle studies gebruikt tegenwoordig 

 Pijnscores 

 Geriatrisch assessment 

o Bv. G8 screening questionnaire 

 
 Andere ziekte- of behandelingsspecifieke vragenlijsten 

 

Gebruikte terminologie in context van systemische therapie 

 Behandeling van vaste tumoren en lymfomen: ‘cyclus’ (of kuur) 

o Typische duur behandelingscyclus 3 – 4 weken 

 Afhankelijk van herstel van relevante organen van toxiciteit bv. beenmerg 

o Typisch aantal cycli 2 – 8 

 Afhankelijk vd klinische setting 

 Behandeling van leukemie en sommige lymfomen 

o Inductietherapie 

 Eerst chemotherapie 

o Consolidatie 

 Consecutieve behandeling met niet cross-resistente geneesmiddelen 

o Onderhoudsbehandeling (beperkt aantal indicaties) 

 Verdergezette behandeling na intensieve inductie en consolidatie 

 Vaak orale behandeling 

 Wordt meestal goed getolereerd 

 

Goede oncoloog weet wanner het niet meer nuttig of veilig is om therapie verder te zetten en over 

te gaan op symptoombehandeling in palliatieve context 

 Redenen om antineoplastische behandelingen stop te zetten 

o Ziekteprogressie volgens RECIST (in klinische studies) 

o Klinisch relevante progressie (buiten studieverband) 

o Igv ernstige, levensbedreigende nevenwerkingen (onomkeerbare orgaandysfunctie) 

o Beduidende verslechtering vd performantiestatus 

o Igv ernstige non-compliance/non-adherence 

o Igv optreden van relevante comorbiditeiten 

o Op vraag vd patiënt – altijd 

 Wanneer wél behandeling zelfs na progressie? 

o Altijd igv discrepantie tussen RECIST en klinische impressie “voorkeur voor de twijfel”) 

o Bij ptn die behandeld w met targeted agents of immunotherapie (probleem van 

pseudoprogressie) 

o Als geen goed behandelingsalternatief voorhanden is 
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Producten: antikankermiddelen 

 

Inleiding 

 

Belangrijke farmacologische factoren waarmee rekening moet gehouden worden 

 Dosisintensiteit 

 Toedieningswijze 

 Bloedvolume 

 Absorptie 

 Metabolisme 

 Excretie en reabsorptie 

 Interacties tussen geneesmiddelen 

 

Geen details kennen maar wel behandelingsregels van Schöffski 

 1. Als wat je doet goed is, ga ermee door 

 2. Als wat je doet niet goed is, stop ermee 

 3. Maak behandeling nooit erger dan ziekte 

 4. Als je niet weet wat te doen, doe dan niets en vraag om hulp 

 

Algemene regels en mogelijke hulplijnen 

 Behandel alleen aandoeningen waarmee je echt vertrouwd bent 

 Bespreek alle belangrijke beslissingen multidisciplinair 

 Behandel alleen tumoren waarmee je frequent in aanraking komt 

 Verwijs ptn met zeldzame tumoren of met ongewone klinische presentatie naar groot 

referentiecentrum met uitgebreide expertise 

o Doe dit voor start van eerste behandeling 

 Geef pt altijd mogelijkheid om elders 2e advies in te winnen 

o Maar geef advies om “medical shopping” bij vss centra te vermijden 

 Als je geen experimentele behandelingen kan aanbieden: neem contact op met 

referentiecentrum (nationaal/internationaal) 

 Woon jaarlijks enkele academische congressen bij waarop op objectieve manier informatie w 

gegeven over huidige behandelingsrichtlijnen 

 

Chemotherapie 

 Chemotherapie (chemo, CTX, CTx) = behandeling van kanker met ≥ 1 cytotoxische, 

antineoplastische stoffen 

o Vaak toegepast in combinatie met andere behandelingen bv. radiotherapie en heelkunde 

(“multimodale behandeling”) 

o Bepaalde chemotherapeutische middelen spelen ook rol in behandeling van andere 

aandoeningen bv. reumatologische en auto-immuunziekten 

o Traditionele chemotherapeutische producten werken door doden van snel delende cellen 

 DUS ook normale snel delende cellen beschadigd door chemotherapie: cellen in  

 Beenmerg 

 Digestief stelsel 

 Haarfollikels 

 Typische indicaties 

o Zo goed als alle  

 Vaste tumoren 

 Lymfomen 

 Types van leukemie 

o Sommige systeemziekten 

o Sommige niet-kwaadaardige aandoeningen 

o Aandoeningen die niet reageren op initiële hormoontherapie, immuuntherapie of 

behandeling met targeted agents 

o Uitzondering 
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 Gekende chemotherapie-refractaire aandoeningen 

 Zeer goed gedifferentieerde tumoren met lage groeifractie 

 Vss categorieën van cytotoxische stoffen (opsomming = illustratief) 

o Alkylerende agentia 

 Cyclophosphamide, ifosfamide 

 Thiotepa 

 Melphalan 

 Chlorambucil 

 Busulfan 

 Cisplatinum, carboplatinum, oxaliplatinum 

 Carmustine, lomustine 

o Cytostatische producten 

 Anthracyclines 

 Bleomycine 

 Actinomycine D 

 Mitomycine 

 Mithramycine 

 Mitoxantrone 

o Proteinesynthese inhibitoren 

 Asparaginase 

o Spindle poisons 

 Vinca alkaloiden 

 Camptothecines 

 Taxanen 

o Antimetabolieten 

 Methotrexaat 

 5-fluorouracil 

 Gemcitabine 

 Pemetrexed 

 Cytosine arabinosid 

 Purine analogue 

 Thioguanin 

 6-Mercaptopurin 

 Fludarabine 

 Chlorodeoxyadenosine 

 Deoxyformycine 

o DNA depolymerisatie inhibitoren 

 Dacarbazine 

 Procarbazine 

 

Hormoontherapie 

 Antihormonale therapie = behandelingsvorm die specifieke hormonen onderdrukt 

o Suppressie van hormonen kan ahv 

 Geneesmiddelen 

 Bestraling  

 Heelkunde 

o Suppressie bepaalde hormonen is gunstig voor bepaalde ptn omdat sommige hormonen 

tumorgroei kunnen initiëren of stimuleren 

 Antihormonale behandeling: meestal geslachtsspecifiek bv. anti-oestrogeen of antitestosteron 

 Typische indicaties 

o Borstkanker 

o Prostaatkanker 

o Sommige sarcomen (tumoren met hormoonreceptoren) 

o Sommige weesziekten (met/zonder hormoonreceptoren) 

 Werkingsvormen 
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o Additief  

 Toediening van oestrogenen bij prostaatkanker 

o Ablatief 

 Chirurgische castratie 

 Ovariëctomie bij borstkanker 

 Orchidectomie bij prostaatkanker 

 Chemische castratie 

 Toediening van LH-RH analogen (busereline, gosereline) bij prostaatkanker 

o Antagonistisch 

 Toediening van anti-oestrogenen 

 Tamoxifen en aromatase inhibitoren bij borstkanker 

 Toediening van anti-androgenen 

 Cyproteronacetaat en flutamide bij prostaatkanker 

 Soorten 

o Adrenocorticale suppressiva: mitotaan 

o Progestines: hydroxyprogesteron acetaat 

o Oestrogenen: dethylstilgestrol 

o Anti-oestrogenen 

 Tamoxifen 

 Torimifen 

o Androgenen: testosteron 

o Anti-androgenen 

 Flutamide 

 Casodex 

o GnRH analogen: leuprolide 

o Nieuwe antihormonale producten 

 Abiraterone 

 … (groeiende lijst) 

 Typische casus: 28-jarige vrouw met gemetastaseerde borstkanker  

o Behandeld met  

 Radiocastratie: bestraling eierstokken om oestrogeensecretie te verminderen 

 Tamoxifen (anti-oestrogeen) 

o Daardoor: regressie vd metastasen en normalisatie van CA 15.3 

 Casus (illustratie biochemische respons): 78-jarige man met gemetastaseerd prostaatCa → 

behandeld met abiraterone waaronder normalisatie van PSA 

 
  

Immuuntherapie 

 Antikanker immuuntherapie = gebruik vh immuunsysteem om kanker te behandelen 

o T-lymfocyten stimuleren om kankercellen aan te vallen die initieel ontsnapt zijn aan 

immuniteit 

o Al 20 – 30 jaar in gebruik 

 3 belangrijkste groepen van immuuntherapie 

o Celgebaseerde therapieën 

o Antilichaam therapieën 
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o Cytokine therapieën 

 Maken allemaal gebruik vh feit dat kankercellen specifieke molecules (antigenen) op 

celoppervlak exprimeren die gedetecteerd kunnen w door immuunsysteem 

o Meest voorkomende kankerantigenen: proteïnen of koolhydraten 

o Immuuntherapie stimuleert immuunsysteem om tumorcellen aan te vallen met deze 

kankerantigenen als doelwit 

 Celgebaseerde therapieën (kankervaccins) 

 Meestal collecteren van immuuncellen bij kankerpt 

 Hetzij vh bloed 

 Hetzij van tumor 

 Immuuncellen specifiek voor tumor zullen geactiveerd, gekweekt en teruggegeven w 

aan kankerpatiënt → zal immuunreactie tegen kanker uitlokken 

 Celtypes die hiervoor gebruikt kunnen w 

 Natural killer cellen 

 Cytotoxische T-cellen  

 Dentritische cellen 

 Vaccins in klinische praktijk: maar bij 2-tal klinische ziekten relevant 

 Therapieën met antilichamen: momenteel meest succesvolle vorm van immuuntherapie 

 Veel goedgekeurde behandelingen voor brede waaier aan kankers 

 Antilichamen: proteïnen die door immuunsysteem w geproduceerd en die binden aan 

target antigen op celoppervlak 

 Receptoren op celoppervlak = courante targets voor therapieën met antilichamen 

 Eenmaal gebonden aan kankerantigen: antilichamen kunnen antilichaam-

dependente cytotoxiciteit induceren en complementsysteem activeren 

 Multipele antilichamen zijn momenteel goedgekeurd voor behandeling van kanker 

 Dus wél klinisch relevant! 

 Bij 1/6 (15%) werkt dit 

 Sommige ptn krijgen overstimulatie immuunsysteem → zware schildklierziekten, 

bijnier, … 

 Typische casus: 43-jarige man met melanoom, lymfeklieren en longmetastasen  

o Behandeld met ipilimumab 

o Goede regressie vd metastasen bereikt en op dit moment nog altijd in CR 

 

Targeted therapie 

 Moleculaire targeted therapy = behandeling waarbij groei van kankercellen geïnhibeerd w door 

interactie met specifieke targeted molecules nodig voor carcinogenese en tumorgroei 

o Dus niet effect op alle snel delende cellen! → targeted kankerbehandelingen zijn meestal 

minder schadelijk voor normale cellen dan chemotherapie 

o Bepaalde receptoren op cel: kunnen door bepaalde GM geïnhibeerd of gestimuleerd w 

 
 Soorten 

o Monoklonale antilichamen (moAbs) bv. tegen VEGF 

o Kleine molecule receptor tyrosine kinase inhibitoren (TKIs) 

o Cel signalisatie cascade inhibitoren (bv. mTOR inhibitoren) 

 Indicaties 
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o Bepaalde vormen van leukemie: chronische myeloïde leukemie (TKIs) 

 Imatinib = STI571 = “Stop Transplantation Immediately” 

o Geselecteerde vaste tumoren in bepaalde ziektestadia 

 Colorectale tumoren (moAbs en TKIs) 

 Bevacizumab, regorafenib 

 Borstkanker (moAbs enTKIs) 

 Trastuzumab, lapatinib 

 Hoofd- en halskanker (moAbs) 

 Cetuximab 

 Longkanker (TKIs) 

 Erlotinib, gefitinib, crizotinib 

 Gastrointestinale stromale tumoren (TKIs) 

 Imatinib, sunitinib, regorafenib 

 Melanomen (moAbs, TKIs) 

 Schildklierkanker (TKIs) 

 Renaal cel carcinoom (TKIs, moAbs) 

 Sunitinib, pazopanib, axitinib, mTOR inhibitoren, bevacizumab 

 Snel aangroeiende lijst van indicaties: ieder jaar komen 2 – 3 indicaties bij 

 Typische casus: 40-jarige vrouw met GI stromale tumor en multipele peritoneale metastasen 

o Bereiken van partiële remissie onder imatinib 

o Overleving van 4,5 jaar met metastasen 

 

Combinatie van systemische therapie met locale behandelingen 

 Neo-adjuvante therapie 

 Adjuvante therapie 

 Combinatie van chemo-/radiotherapie 

o Concomitant 

o Sequentieel 

 Chemosensitisatie van radiotherapie 

 Multimodale behandeling 

 

Speciale behandelingsmodaliteiten met producten voor systemische therapie 

 Intra-arteriële chemotherapie 

 Orgaanperfusie (+/- embolisatie) 

 Lidmaatperfusie 

 Hoge dosis chemotherapie met autologe of allogene stamcel- of beenmergondersteuning 

 Topische therapie 

 Intratumorale toediening van geneesmiddelen 

 Intrapleuraal 

 Intraperitoneaal 

 Intrapericardiaal 

 Radionuclide behandeling 

 Hyperthermie 

 … Nog veel meer “exotische” opties 

 

Problemen 

 

Typische bijwerkingen cytotoxische stoffen 

 Myelosuppressie 

 Stomatitis, enterocolitis 

 Misselijkheid, braken 

 Cardiale toxiciteit 

 Pulmonaire toxiciteit 

 Nefrotoxiciteit 

 Hepatotoxiciteit 
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 Neurotoxiciteit 

 Dermatologische toxiciteit 

 Reproductieve toxiciteit 

 Extravasatie, necrose 

 Secundaire tumoren 

 Multipele andere… 

→ lange termijn effecten goed gekend 

 Kans om door bijwerkingen dood te gaan: bij chemotherapie veel hoger dan bij andere 

behandelingen 

 Maar grote voordeel: we gebruiken dit al lang → kunnen dit proberen voorkomen 

 

Typische nevenwerkingen hormoonbehandeling 

 Endocriene afwijkingen 

 Gewrichts- en botproblemen 

 Trombo-embolische problemen 

 Secundaire tumoren 

 Vele andere 

→ goed gekende lange termijn effecten 

 

Typische nevenwerkingen targeted producten 

 Constitutionele symptomen 

 Infusie-gerelateerde reacties 

 Immuunsuppressie en infecties 

 Hematologische complicaties 

 Bloedingsstoornissen 

 Arteriële hypertensie 

 Endocriene afwijkingen 

 Cardiomyopathie 

 Longtoxiciteit 

 Perforatie/fistelvorming (al dan niet gastro-intestinaal) 

 Vele andere 

→ lange termijn effecten voorlopig nog ongekend (want w nog niet zo héél lang gebruikt) 

 

Typische nevenwerkingen immuuntherapie 

 Constitutionele symptomen 

 Endocriene afwijkingen 

 Auto-immune fenomenen 

→ lange termijneffecten van meest recente immuuntherapieën voorlopig nog onbekend 

 

Worst case scenario’s in oncologie 

 Behandelingsgerelateerd overlijden (graad 5 toxiciteit) 

 Behandeling w meer toxisch dan onderliggende maligniteit 

 Toxiciteit die stopzetten van therapie vereist 

 Inductie van secundaire maligniteit 

 Zwangerschap tijdens lopende behandeling 

o Groot probleem! 

o Vaak aangeraden om abortus te doen 

 Ziekteprogressie 

o Veel oncologen vinden dat ergste complicatie maar prof. Schöffski vindt dat niet per se 

 Overlijden door maligniteit (“Disease progression is the worst toxicity”) 

 

 Supportieve zorgen 

 Anti-emetica 

 Analgetica 

 Groeifactoren 
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 Profylaxe 

 Hydratatie 

 Botversterkers 

 Parenterale (IV) of sondevoeding 

 Antibiotica 

 Transfusie van rode bloedcellen en bloedplaatjes 

 Psychologische ondersteuning 

 Cosmetische ondersteuning 

 

Toekomst systemische therapie 

 We zullen nooit wondermiddel ontdekken dat doeltreffend werkt bij alle kwaadaardige 

aandoeningen 

o Tumorale aandoeningen zijn heterogeen en 1 geneesmiddel zal continue mutaties niet 

kunnen behandelen  

o Ontdekking van zeer efficiënte, niet toxische producten: mogelijk voor zeldzame 

monogenetische ziektes (zijn homogeen → 1 GM voor alles!!) 

 Welke behandeling? 

o Chemotherapie zal altijd basis van behandeling blijven voor groot aantal kankers 

o Duidelijke tendens naar gebruik van meer orale (en targeted) producten 

 moAbs en TKIs zullen chemotherapie vervangen in aantal klinische settings 

 Blijvende tendens naar minder hospitalisatie en meer ambulante behandeling → zal leiden tot 

hogere werkdruk in daghospitaal 

 Efficiëntie van immuuntherapie (vnl immuun-checkpoint regulerende agentia): moet nog 

steeds bewezen w buiten traditionele domein van immuun-sensitieve kankers 

 Combinaties cytotoxische chemotherapie met targeted producten zal verder onderzocht w 

 Bifunctionele producten (bv. combinatie van cytotoxisch met targeted product) kunnen 

mogelijks standaardpraktijk binnen oncologie veranderen 

 Met aantal toenemend aantal maligniteiten (vnl door vergrijzing): sociale en economische 

impact van kanker zal verder toenemen 

o Financiële toxiciteit antikankertherapie vormt grote uitdaging voor gezondheidszorg 

 In meeste landen: geen controle op kostprijzen 

 Productiekosten zijn vaak zo klein → hoge kostprijzen (tot 100.000 per jaar pt) eigenlijk 

niet echt te dulden!! 

 
 

Toekomst medische oncologie (“Waarom moet JIJ medisch oncoloog worden?”)  

 Waarschijnlijk meest dynamische discipline binnen interne geneeskunde 

o Behandelingsrichtlijnen voor vss tumortypes veranderen na elk jaarlijks internationaal 

congres 

 Meer medisch oncologen nodig 

o Vergrijzende populatie  

o Dramatische stijging van incidentie van kanker  

 Medische oncologie is zeer brede discipline: mogelijkheid voor elke nieuwe collega om haar/zijn 

eigen niche te vinden 

 Medico-legale problemen met ptn: bijna onbestaand in oncologie 
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 Ongelimiteerde mogelijkheden voor fundamenteel, translationeel en klinisch wetenschappelijk 

onderzoek 

 Oncologie = pragmatisch, multidisciplinair en international 

 Kankerpt, en hun families zijn meest dankbare mensen die je je kan indenken → niet bang zijn 

voor dit soort patiënten 
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Radiotherapie voor borstkanker 

 

Inleiding 

 

Doel deze les 

 Meer inzicht in behandeling van borstkanker 

 Meer inzicht in radiotherapie 

 Meer inzicht in multidisciplinaire behandeling van kanker 

 

Vroeger was radiotherapie een onbekend en onbemind domein op vlak van behandeling 

 Door ontwikkelingen vd laatste 20 jaar: meer gelokaliseerd bestralen zonder al te veel 

nevenwerkingen 

 Hierdoor: radiotherapie is prominente rol beginnen innemen als therapie → 60% vd 

kankerpatiënten zullen het nodig hebben tijdens hun behandeling 

 

Overzicht deze les 

 Indicaties 

o Waarom/wanneer radiotherapie bij borstcarcinoom? 

o Bv. borstCakomt veel voor in populatie → kans dat men na 10 jaar er nog is: al 85% dankzij 

radiotherapie 

 Nevenwerkingen 

o Korte termijn 

o Lange termijn 

 Technische aspecten: workflow en verschillende technieken 

 

Behandeling borstcarcinoom + indicaties RT 

 

Opties 

 Heelkunde 

o Heelkunde is belangrijkste punt voor behandeling: dit moet uitgevoerd worden!! 

 Mastectomie 

 Brede excisie 

 Okselevidement (OE) 

 Sentinel node procedure 

o Hierna pas adjuvante therapie → moet effecten heelkunde consolideren: systeemtherapie 

en/of radiotherapie 

 Lokale controle is belangrijk bij borstCa: igv spreiding naar lymfeklieren is overleving 

minder gunstig → na heelkunde dus radiotherapie! 

 Systeemtherapie 

 Radiotherapie 

o Radiotherapie = lokale behandeling die steeds na heelkunde w gedaan 

 

Er zijn een aantal hypotheses opgesteld rond borstCa 

 Lokale hypothese (Halsted) 

o W algemeen gevolgd vandaag de dag 

o “local control matters”!! 

 Systeem hypothese (Fisher) 

o Borstkanker = systeemziekte zijn: automatisch meta’s van dag 1 → lokale therapie zou 

geen nut hebben: men zou onm systeemtherapie moeten starten 

o Hypothese klopt niet: er zijn veel ptn die geen meta’s vertonen → radiotherapie zeer nuttig 

als lokale behandeling 

 Spectrum hypothese 
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Invasief borstcarcinoom 

 

‘Invasief’ 

 Cellen groeien te hard 

 Cellen groeien buiten melkgang (invasie in omgevend weefsel) 

 Er zijn 2 algemene vormen van invasie 

 
o Invasief ductaal adenocarcinoom (IDA) 

 Te veel celgroei id melkgang 

 ± 80% borstkankers 

o Invasief lobulair adenocarcinoom (ILA) 

 Te veel celgroei id melkklier 

 ± 20% borstkankers 

o Term invasief w gebruikt omdat bij beide kans bestaat op uitzaaiing naar lymfeklieren vd 

aangedane borst 

 Behandeling van deze 2 vormen zal hetzelfde zijn 

 
 Studies tonen aan dat radiotherapie (studies met opvolging > 10 jaar) 

o Lokaal recidief risico vermindert 

o Algemene overleving verbetert: ± 10% verschil indien geen bestraling 

 

Is radiotherapie nuttig in volgende gevallen? 

 Op thoraxwand na mastectomie? 

o In sommige gevallen (enkel igv hoog risico!) zal bestraling overleving met 10% verbeteren 

op lange termijn 

 Betere lokale controle  

 Betere overleving 

o Men moet niet altijd bestralen: alleen nut igv hoog risico dat er kwaadaardige cellen zijn 

achtergebleven na ingreep (en dus hoog risico op lokaal recidief) 

 Huidinvasie 
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 Positief sectievlak 

 Grote tumoren T3 (> 5 cm) – T4 

 Aangetaste klieren axillair 

 Lymfovasculaire invasie 

 (?Triple negatieve tumoren/jonge leeftijd?): geeft iets verhoogd risico, maar nog niet 

zeker of bestraling nodig is 

 Op borst na borstsparende/borstconserverende chirurgie? 

o Vroeger werd altijd volledige borst weggenomen → begin jaren ’80: ‘breast conserving 

surgery’ 

o Algemene eigenschappen ingreep 

 Overleving even goed als na mastectomie 

 Studies: overleving vd borstsparende chirurgie met radiotherapie zelfde als die bij 

mastectomie met radiotherapie 

 Ook in studie met > 20 jaar opvolging: geen verschil in overleving 

 Locale recidieven beperkt 

 Na borstsparend: recidief beperkt en zakt met tijd 

 Oa ook omdat systeemtherapie beter w: niet enkel geen herval op afstand maar ook 

minder herval thv borsten 

 Cosmetisch beter dan na mastectomie 

o Is radiotherapie wel nodig? 

 Igv puur weefselresectie doet: véél hoger risico op lokaal herval  

 1/3 kan hervallen 

 Als tumor in borst blijft groeien: ook risico op recidief  

 Radiotherapie is nodig! 

 DUS na borstconserverende heelkunde: altijd radiotherapie op borst!! 

 Er w nog wel continu gezocht naar subgroepen die mogelijks geen radiotherapie nodig 

hebben (voorlopig nog niet gevonden) 

 Andersom: is heelkunde wel nodig? → jaren ’70: geprobeerd zonder heelkunde maar 

heel hoge dosis RT 

 Verlaten want slechtere resultaten: oa esthetisch slecht met gekrompen borsten, 

fibrose, … 

 DUS Heelkunde is essentieel 

o DUS borstconserverende heelkunde met RT = goed alternatief voor mastectomie 

 Op omliggende klierstreken? 

o Klierstreken 

 Mammaria interna (of parasternale) klierketen 

 Subclavia klierketen 

 Axillaire klierketen 

o Parasternale en subclavia klieren: als geheel genomen want w niet geopereerd (itt axillaire 

klieren die wel geopereerd worden) 

o Mediane subclavia en parasternale klieren = MSP 

 Aantasting is afhankelijk van  

 
 Axillaire klieren: hoger risico indien aangetast 
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 Ligging tumor in borst: hoger risico indien meer mediaal 

 Vss studies hebben aangetoond dat er betere lokale controle en overleving zal zijn als 

klieren bestraald w → bestraling MSP bij  

 Positieve axillaire klieren 

 Mediale en centrale tumoren 

o Axillaire klieren 

 Axilla w geopereerd → is uitgeruimd dus bestralen minder nuttig 

 Liefst zo weinig mogelijk RT op axilla na okselevidement 

 Verhoogd risico op lymfoedeem arm (2x hoger) 

 Igv “achtergebleven tumor in oksel”: toch gaan bestralen! 

 Kapseldoorbraak in ≥ 4 klieren 

 Tumornesten in vet 

 Hoog aantal klieren aangetast (bv. 17/18 klieren) 

 … 

 RT op axilla sentinel node procedure? 

 Sentinel klier weggenomen en normaal → niks moet gebeuren 

 Bij positieve sentinel: OE of RT of niets 

 Indien nog in operatiezaal: okselevidement 

 Soms pas bij verder onderzoek duidelijk dat klier afwijkend is → OE, RT of niks  

 Lokale controle is even goed als men RT en OE vergelijkt 

 Minder lymfoedeem bij RT ivm OE! 

 Niks doen (grote tendens hiervoor) 

 

Take home message: invasieve ca 

 Radiotherapie op thoraxwand na mastectomie: aangewezen bij hoog risico op lokaal recidief 

o Huidinvasie 

o Positief sectievlak 

o Lymfovasculaire invasie 

o Aangetaste okselklieren  

o Grote of uitgebreide tumoren (T3 – T4) 

 Borstsparende heelkunde gevolgd door RT op borst is goed alternatief voor mastectomie: 

aangetoond in vss grote gerandomiseerde studies met lange follow up 

 Klieren 

o Bestraling op mediaan parasternale en subclavia klierketen: nuttig bij  

 Axillaire klieraantasting  

 Mediale en centrale tumoren 

o Bestraling op axilla 

 Indicaties voor bestraling op axilla beperken zich tot ptn met hoog risico op 

achtergebleven tumorcellen na okselevidement 

 In geselecteerde gevallen kan na sentinel node procedure met positieve sentinel 

okselevidement vervangen w door RT op axilla 

 

Ductaal carcinoma in situ 

 Net zoals bij IDA: verhoogde celgroei in melkgang 

 
o Cellen zijn nog binnen melkgang gebleven 
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o Maar DCIS is voorloper van kwaadaardigheid: pas na bepaalde tijd groeien kwaadaardige 

cellen uit melkgang → w invasief  

 Radiotherapie bij DCIS? 

o Radiotherapie na mastectomie? → NIET nodig 

 Risico op lokaal herval na mastectomie is al (zeer) laag: 1 – 3% 

 Indien men nog lager herval wilt met bestraling: nevenwerkingen wegen niet op tegen 

winst 

o Radiotherapie na brede excisie? 

 Deze combinatie is mogelijk alternatief voor mastectomie bij DCIS 

 Hier moet men bestralen omdat risico op lokaal herval anders hoog zou zijn 

 Alle groepen hadden voordeel bij RT! 

o Radiotherapie op klierstreken? 

 NEEN! 

 Moeten bestraald w bij meta’s maar DCIS blijven in melkgang (zaaien niet uit) → geen 

bestraling van klieren bij DCIS!! 

 Huidig beleid bij DCIS? 

o Brede excisie en radiotherapie 

o Mastectomie: igv 

 Grote multifocale letsels 

 Brede excisie niet mogelijk 

 Radiotherapie niet mogelijk 

 Recidief 

 Take home message: DCIS 

o Na brede excisie voor DCIS moet radiotherapie op borst volgen 

o Er is geen indicatie voor bestraling na mastectomie 

o Er is geen indicatie voor bestraling op omliggende klierstreken 

 

Radiotherapie: dosis en nevenwerkingen 

 

Dosis (te kennen!!!) 

 Standaard: 50 Gy in 25 fracties van 2 Gy 

o Dosis nodig om microscopische resten op te lossen na heelkunde 

 Bij borstsparende heelkunde: bijkomende dosis (boost) op tumorbed (bovenop 50 Gy) 

o 2 opties 

 9 Mev elektronen 16 Gy in 8 fracties 

 Brachytherapie 8.5 Gy High Dose Rate (HDR) 

o Heel gelokaliseerd op tumorbed → bewezen dat je dan nog minder herval zal hebben  

 Alternatief bij bestraling vd borst alleen zonder klierstreken (en niet na chemo): 

hypofractionatie schema  

o Hyperfractionatie = dosis per fractie > 2 Gy 

 Even goed op gebied lokale controle 

 Niet meer nevenwerkingen 

o Borst 42,56 Gy (16 x 2,66 Gy): vaak aangenamer voor patiënt want moet maar 16x komen 

o Boost met elektronen 13,3 Gy (5 x 2,66 Gy) of brachytherapie (1x 8,5 Gy HDR) 

 

Nevenwerkingen 

 Fysisch 

o Alleen nevenwerkingen in bestraald volume: plaatselijke toxiciteit 

 Belangrijk!: nevenwerkingen zijn enkel DAAR WAAR BESTRAALD WORDT!! → alle 

symptomen/tekens komen door plaatselijke toxiciteit! 

 Zullen bv geen hoofd- of tandpijn hebben zoals bij hoofd-halsbestraling  

 Bv. moeheid owv hersenbestraling kan wel 

 Bv. vermagering owv bestraling kaak enzo kan ook owv minder slikken 

o 2 soorten: vroegtijdig en laattijdig 
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 Radiobiologisch: stralenschade zichtbaar op moment proliferatie nodig is → afhankelijk van 

celkinetiek 

 Acute nevenwerkingen: volledige heling mogelijk 

 Effect op sneldelende cellen: hebben nu hun groei → bij bestraling zullen ze nu 

nevenwerkingen tonen 

 Huid en mucosae: epidermolyse en mucositis 

 Chronische nevenwerkingen: onomkeerbare schade 

 Effect op traagdelende cellen (bv. spieren, zenuwen, bloedvaten, …): effecten pas op 

lange termijn te zien 

 Op zenuwvezels, spieren, bloedvaten: effect niet zozeer te zien (eerder resistent) 

 Hart-, long-, borstfibrose 

 Borstklierweefsel w harder en voelbaar 

 Lokale nevenwerkingen: bij bestraling borst zijn vss ‘organs at risk’ 

 
o Borst 

 Huid 

 Klierweefsel 

o Slokdarm 

o Long 

o Hart 

o Contralaterale borst 

 Acute versus laattijdige lokale nevenwerkingen 

o Acuut 

 Huid 

 Erytheem vd huid 

 
 Duidelijke afbakening bestralingsveld mogelijk 

 Ziet eruit als zonneslag of brandwonde 

 Maar heeft niks met ‘verbranding te maken’ 

 Gelukkig voelt dit ook niet verbrand 

 Treedt altijd op, niets aan te doen 

 Epidermolyse 

 
 Gebeurde vroeger maar w nu vermeden met nieuwe technologie 
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 Inframammaire plooi heel vatbaar: heel inhomogeen volume met heel dunne huid 

→ overdosering kan plaatsvinden 

 Behandeling 

 Hydraterende crème 

 Flamazine/Flamigel 

 Mepitel/Mepilex 

 Mucositis thv slokdarm 

 Klachten van dysfagie 

 Tegenwoordig goed te vermijden 

 Behandeling: pijnstillers of Syngel  

 Oedeem vd borst  

 Behandeling: NSAID 

 Radiopneumonitis = inflammatiereactie van longweefsel door straling 

 Semi-acuut beeld: 1 – 6 maand na RT 

 Zeldzaam: symptomatisch 1% 

 Klachten 

 Droge hoest 

 Dyspnee 

 RX: patchy opaciteiten 

 Zie je wel vaker maar symptomatisch is dus heel zeldzaam 

 Behandeling 

 Nihil want verdwijnt in principe spontaan 

 Evt corticosteroïden (igv symptomatisch) 

o Laattijdig 

 Borst zelf 

 (lichte) fibrose vd huid/onderliggende weefsels 

 Geeft asymmetrisch beeld: niet-bestraalde borst gaat wat meer hangen dan 

andere (die fibrose heeft) 

 Esthetisch niet zo goed 

 (beperkte) teleangectasie huid 

 Lymfoedeem vd arm 

 Risico verdubbelt bij RT op axilla 

 Hart: schade aan vasculaire endotheelcellen/coronairen 

 Atheromatose: voornamelijk LAD 

  
 Studies 

 Met oudere technieken: veel meer toxiciteit 

 Bij L borstbestraling: want daar zit hart 

 Hartschade manifesteert pas na 15-tal jaar 

 Secundaire tumoren = zeer zeldzaam 

 Angiosarcoom 

 Zeldzaam 

 5/10.000 patienten behandeld met RT 

 Contralaterale borst 

 Conflicting data 

 Klein verhoogd risico door radiotherapie 
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 Vooral bij patienten < 45 j 

 Afhankelijk vd dosis 

 Longcarcinoma 

 ? Bij rokers: dus roken algemeen afraden aan alle ptn!! 

 

Take home message: radiotherapie dosis en nevenwerkingen 

 Bestralingsdosis  

o Standaard 50 Gy in 25 fracties van 2 Gy 

 Maar ook hypofractionatie schema’s (dosis > 2 Gy/fractie) w meer en meer gebruikt 

o Igv borstsparende behandeling volgt boost (bijkomende dosis) op tumorbed in borst 

 Nevenwerkingen zijn lokaal → verdeeld in acuut en laattijdig 

o Mogelijke acute nevenwerkingen zijn 

 Erytheem vd huid 

 Mucositis thv slokdarm 

 Oedeem vd borst  

 Zeer zeldzaam: semi-acute radiopneumonitis 

o Mogelijke laattijdige nevenwerkingen  

 Fibrose vd huid/onderliggende weefsels 

 Teleangectasie huid 

 Schade aan coronairen  

 Zeer zeldzaam: secundaire tumoren 

 

Radiotherapie: technieken 

 

2D bestraling voor borstcarcinoma 

 Belang van deze techniek: 2 schuine tangentiele velden → zo goed mogelijk vermijden 

bestraling long- en hartweefsel  

  
o W vandaag nog toegepast 

 Survival benefit 

 Maar: bezorgdheid over 

o Inhomogeniteiten  

 Vss volumes in borsten: inhomogene dosissen waardoor er verschil in nevenwerkingen 

en effectiviteit is (op bepaalde regio’s te veel en op andere te weinig bestraling) 

 Lokale controle 

 Cosmetisch 

o Dosis hart/longen 

 Radiosentisisers 

 Taxanen 

 Cardiotoxische medicatie 

 Antracyclines 

 Trastuzumab 

 

3D bestraling voor borstcarcinoma 

 Doel 

o Homogenere dosis in het doelvolume 

o Beter sparen vd omliggende gezonde weefsels 

 Hogere dosis op de tumor: betere tumorcontrole 

 Lagere dosis op gezonde weefsels: minder nevenwerkingen 
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 3D conformele therapie 

o Dosis verdeling berekend en geoptimaliseerd in 3 dimensies 

o Dosisverdeling aanpassen aan vorm doelvolume (conformeren) 

o Vroeger was grootte van bestraling bij iedereen gelijk → nu meer individueel bepaald met 

specifiek op maat afgesteld stralingsprogramma 

 Workflow 

o CT-sim: lokalisatiepunt 

 CT-scan in houding vd bestraling 

 Klinische grenzen palperen en aanduiden met looddraad 

o Op CT-scan: intekenen van structuren 

 Alle structuren w ingetekend! (is heel werk) → dan gebruik je alle organen om te zien 

dat je op doelvolumes hoge dosis bestraling geeft en op risico-organen lage dosis 

 Dit is ‘delineation protocol’ 

 Doelvolumes 

 Borstklier 

 Klierstreken 

 Risico-organen 

 Long 

 Hart 

 Contralaterale borst 

 Slokdarm 

 Voorbeeld: mediaan subclavia en parasternale klieren 

 
 3D volume vd tumor → mooi veldje rond dat er goed rond past  

 Dosisverdeling 3Diso: lijnen van dosis → longen blijven toch bestaald w 

 
 Boost dia’s niet te kennen 

 

Intensity modulated radiation therapy (IMRT) 

 Standaardbehandeling geworden voor borstca 

 Stralen komen uit toestel en zijn homogeen: bepaalde vorm bepaald door opening toestel 

o Opening kan aangepast w aan vorm vd tumor met multi-leaf systeem: 

aparte bladen die door motor bestuurd worden en stralen kunnen 

tegenhouden zodat vormen mogelijk zijn 

o Tijdens bestraling kunnen leafs bewegen: inhomogene inwerking op 

veld mogelijk → modulatie bestraling in 1 veld  

 Gevolg: intensiteitsprofiel en besparing omliggende weefsels 

 Bv. zone met hoge dosis = leafs veel open laten daar 
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 Multi-field IMRT = full IMRT 

o Bv. prostaat: wil je bestralen zonder rectum te raken! 

 Vroeger te veel rectitis 

 Nu IMRT met héél veel velden gebruiken waarbij zones waar rectum in zit telkens weinig 

dosis krijgt → door helemaal rond te gaan zo kan je homogene dosissen krijgen op 

prostaat en toch rectum sparen 

o Bv. multi-field IMRT: sinussen bestralen zonder ogen enzo te fel te raken 

o Voor borstCa bestraalt men 11 velden zodat borst en klieren homogeen worden bestraald 

 
 Veel vd dosis gaat echter ook naar contralateraal gebied en hart/longen 

 Niet echt ideale techniek op dat vlak omdat men laag dosis bad aan vss organen geeft 

 Simple IMRT: multisegment IMRT 

o Door combinatie van tangentiële velden (2D) en eigenschappen van IMRT: veel betere 

homogene bestraling met bescherming van zones met dunnere diameter, omliggende 

weefsels,… 

 
 Dus je gebruikt 2 schuine velden (oud) maar leafs hierbinnen laten veranderen → 

homogene dosis 

o Minder acute nevenwerkingen 

 Minder acute huidtoxiciteit 

 Beter cosmetisch 

o Lokale controle/overleving/late nevenwekringen: te vroeg om te beoordelen (nog geen 

resultaten) 

 Bestraling van klierregio’s: full IMRT (met heel veel velden)? 

o IMRT met zeer veel velden en modulatie van dosis in velden 

 Betere homogeneiteit dosis in dit complexe doelvolume  

 Maar ten koste van meer dosis op gezonde omliggende weefsels 

o DUS geen standaard oplossing! 

 

Image guided radiation therapy (IGRT) 

 Gebruik imaging technieken voor en tijdens bestralingen → aanpassen bestralingsvelden aan  

o Inter-fractie bewegingen 

 Patient positionering 

 Tumorrespons 

 Orgaan bewegingen 

o Intra-fractie bewegingen 

 Ademhaling 

 IGRT in behandeling van borstca? 

o Respiratory gating: bestralen tijdens vooraf bepaalde fase vd ademhalingscyclus 

 Ademhaling w gemeten om toestel aan en uit te zetten 

 Bestralen bij diepe inademing 
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 Toestel is hier op getriggerd: gaat aan igv diepe inademing, gaat uit bij uitademen 

 Uitademen: hart naar achter weg maar in plaats ligt er wel long! 

 Maar toch ook minder long bestraald: is meer uitgerokken → je raakt eigenlijk vnl 

meer ‘lucht’! 

 Doel: dosis op hart/long verminderen → zeer effectief  

 Stilaan standaard voor linker borstbestraling ah worden 

o Ook bij borst met klierregio’s: gated simple IMRT = beste 

 

Take home message: technieken 

 Doel vh invoeren van nieuwe bestralingstechnieken bij borstkanker  

o Verhogen vd dosishomogeniteit in doelvolume 

o Verlagen vd dosis op hart en longen 

 2D technieken zijn verouderd 

 3D en multisegment IMRT technieken w standaard in dagelijkse praktijk gebruikt  

 Partial breast radiotherapy 

o Veilig bij zeer selecte groep 

o Meer lokaal herval 

o Nog niet veel gebruikt, toekomst? 

 IMRT en IGRT bij borstkanker 

o Multisegment IMRT: nuttig bij borstbestraling  

 Nevenwerkingen w verminderd en cosmesis verbetert 

 Bij complexe volumes bv. klierbestralingen: full IMRT (zeer veel velden) verhoogt dosis 

aan omliggende gezonde weefsels 

o Gating (bestralen tijdens bepaalde fase vd ademhaling, bv. diepe inspiratie) verkleint dosis 

op hart en longen 

 

Besluit 

 Plaats van radiotherapie in behandeling van borstCa 

 Nevenwerkingen 

 Nieuwe technieken 

o 3D conformal: standaard 

o IMRT: multisegment IMRT voor ‘borst alleen’ bestraling 

o IGRT: ‘respriratory gating’ = sparen hart en long 

o Partial breast radiotherapie: zeer selecte groep, nog niet veel gebruikt, toekomst? 
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Systemische therapie voor borstkanker 

 

Inleiding 

 

Perspectief van oncoloog 

 Lokale borstkanker 

o In borst alleen 

In klierstreken rond borst → metastasen via ‘lymfe’ 

 Lymfatische verspreiding kan men nog bestrijden met chemo en 

bestraling 

 Uitgezaaide borstkanker (‘gemetastaseerd’) 

o In andere organen (lever, long, bot, huid, hersenen, …) → metastasen via bloed 

o Hematogene verspreiding is delicater omdat het naar alle organen kan verspreiden → niet 

meer te genezen 

 

Presentatie, systeemtherapie en prognose van borstkanker 

 Bij diagnose 

o Lokale borstkanker: 95%  

 2 vormen 

 Vroegtijdige borstkanker: 90% 

 Adjuvante systemische therapie geven 

 Lokaal gevorderd borstkanker: 5% 

 Neo-adjuvante systemische therapie geven: voor operatie chemo- of 

hormoontherapie → gezwel verkleinen en heelkunde vergemakkelijken 

 Als men bij lokale borstkanker alleen gaat opereren en bestralen → 25% na paar jaar 

vertoont meta’s op afstand vertonen 

 Verspreiding micrometa’s die in begin aanwezig waren 

 Deze meta’s zijn ongeneeslijk 

 Prognose lokale borstkanker 

 80 – 85% geneest 

 Preventieve systemische therapie: gaat ong 50% overlijdens voorkomen 

o Uitgezaaide borstkanker: 5%  

 In andere organen: lever, long, bot, huid, hersenen, … 

 Palliatieve systemische therapie: pt langer in leven houden maar niet genezen 

 Metastasering: uiteindelijk 30% (tenzij preventieve systeemtherapie) → palliatieve 

systemische therapie 

o Ongeneeslijk ≠ onbehandelbaar! → chronisch ziekteproces 

o Gemiddelde overleving: jaren lang! (zelden > 10 jaar) 
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Systeemtherapie voor borstkanker 

 

Welke wapens hebben we? 

 

Borstkanker biologie (types) + aangrijpingspunten 

 
 Met chemo: celkern aanvallen maar is weinig gericht → ook gezonde cellen w aangetast 

 Bij 80% vd borstkankers: specifieke hormoongevoelige receptoren (oestrogeen receptor (ER)) 

die men kan blokkeren  

o Vaak minder aggresieve tumoren 

o Eerste doelgerichte therapie: tamoxifen (rechtstreekse blok ER) 

o Tweede categorie hormoontherapie: arometase remmers 

 Werken niet direct in op ER maar gaan vorming van oestrogeen stil leggen  

 Bij 20% vd borstkankers is er 2e belangrijke receptor ontdekt: HER2 receptor 

o Meer aggresieve tumoren 

o Eerste doelgerichte therapie: trastuzumab 

 3e receptor die men in proces heeft vastgesteld: progesteron receptor (PR) 

o Wss minder belangrijk in hele proces 

o Inductie vindt plaats door ER activatie 

o Bij antihormoontherapie kan men deze hormoonpathway deactiveren → als ER-PR pathway 

al gestoord is zal therapie nog effectiever zijn 

 Triple negatieve tumoren 

o Vertonen geen activiteit vd vorige drie vermelde receptoren 

o Slechtste prognose  

 Recent ook heel wat biologicals ontwikkeld die intracellulair inwerken 

o ‘Mab’ = monoklonale antilichamen 

o ‘Nib’ = tyrosine kinase inhibitoren 

 

Biologische indeling borstkanker in 4 types die goed overeenkomen met ontstaanplaats 
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 Claudine-low subtype: vroege borststamcellen aan basis → triple negatieve uitting  

o Vertonen nog geen receptoren  

o Slechte reactie op therapie  

 Basal-like subtype: BRCA1 mutatie in bipotente, myooepitheliale of luminale progenitor cellen 

o Maar hebben triple negatieve uitting 

o Reageren slecht op therapie 

 HER2-verijkt subtype: in verdere differentiatie kan HER2 subtype verhoogd tot uitting komen 

→ grotere activatie van deze pathway 

 Luminal A/B subtype: bij verdere differentiatie vd cellen komen meer receptoren tot uitting → 

men kan hormoontherapie gebruiken 

 

Hormoontherapie 

 Keuze van therapie hangt af vd menopauzale fase vd vrouw 

 
o Premenopauzaal 

 Nog zeer hoge oestrogeenproductie ivm postmenopauzale vrouwen 

 Om hormonen stil te leggen moet men eierstokken stil leggen 

 Ovarectomie: irreversibel 

 Bestraling/Radiocastratie: irreversibel 

 LHRH analoog: Zoladex® zorgt voor uitputting → kunstmatige menopauze die 

omkeerbaar is (chemische castratie) 

 Tamoxifen is surplus om oestrogeenproductie vanuit androgenen ook stil te leggen → 

helemaal geen oestrogeenproductie 

 Tamoxifen: oestrogeen receptor binder (antagonist)  

 Werkt pre- en postmenopauzaal 

o Postmenopauzaal 

 Nog maar kleine hoeveelheid oestrogeen 

 Vnl androgeenomzetting tot oestrogeen is stimulus voor oestrogeengevoelige 

tumoren 

 Aromatase inhibitoren: vermijden omzetting androgenen tot oestrogeen  

 Productkeuze 

 Aromatase inhibitoren 

 Voorbeelden 

 Femara® (letrozole) 

 Arimidex® (anastrozole) 

 Aromasin® (exemestane) 

 Tamoxifen (Nolvadex®) 

 Anti-oestrogenen: Fulvestrant 

 Progestagnen: Megace® (MPA) 
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 Nevenwerkingen 

o Tamoxifen 

 Meer trombose/embolie 

 Igv al ooit trombose gehad: CI voor gebruik 

 Meer endometrium-hyperplasie / Ca: tamoxifen is oestrogeenagonist in baarmoeder 

 Iets minder efficiënt 

o Aromatase remmers 

 Meer osteoporose: door anti-oestrogeen werking 

 (Meer hartproblemen?) 

 Meer artralgie: 10 – 20% stopt hierdoor! 

 

Chemotherapie 

 Werkingsmechanisme 

 
o Chemo werkt ook in op DNA en er zijn vss cytostatica 

o Antimetabolieten: cytostatica die inbouwen in delende cel maar eigenlijk valse bouwsteen 

vormen zodat deling stopt 

 Methotrexaat 

 Fluorouracil (5-FU) 

 Capecitabine (Xeloda®) = voorloper van 5-FU 

o Alkylerende chemotherapie: rechtstreekse DNA beschadiging door alkalisatie 

 Cisplatinum 

 Carboplatinum 

 Cyclofosfamide 

o Microtubuliremmers: op einde celdeling microtubuli nodig om chromosomen in juiste 

richting te krijgen 

 Taxanes (Taxol®, Taxotere®): meest gebruikt → microtubuli komen niet meer bij elkaar 

 Vinorelbine (Navelbine®) 

o Antitumor AB: werken in op transcriptie en duplicatie van DNA 

 Antracyclines vormen de basis  

 Doxorubicine (= adriamycine) 

 Epirubicine 

 Chemotherapie schema’s bij borstkanker 

o Borstkanker is sterk chemogevoelig → tumor waar men meeste middelen voor heeft 

o Vrouw kan zeer lang in goede algemene gezondheid verkeren dankzij vss schema’s 

 CMF: cyclofosfamide, methotrexaat, 5-FU 

 Anthracyclines 

 Adriamycine = doxorubine  

 Of combinatie: AC (adriamycine + cyclofosfamide) 

 Epirubicine  
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 Of combinatie: EC (epirubicine + cyclofosfamide) of FEC (5-FU + epirubicine + 

cyclofosfamide) 

 Taxanes: Taxotere® (docetaxel), Taxol® (paclitaxel) 

 Xeloda® (capecitabine) = prodrug van 5-FU, peroraal 

 Navelbine® (Vinorelbine) 

 Carboplatinum 

 Halaven® (Eribuline) 

 Nevenwerkingen !!! 

o Korte termijn (0 – 6 maanden): algemene focus ligt op borstkanker overleven → 

‘nevenwerkingen nemen ze er wel bij’ 

 Neutropenie en febriele neutropenie  

 Soms lethaal! 

 Door vatbaarheid voor bacteriële infecties: onmiddellijk bij eeste teken van koorts of 

inflammatie → naar ziekenhuis komen voor AB behandeling 

 Misselijkheid en braken  

 Anthracycline  

 Carboplatinum 

 Haarverlies: tijdelijk 

 Uitval start na 2 weken → onmiddellijk daarna start groei 

 Maar duurt aantal maanden voordat haren ‘fatsoenlijk’ terug zijn 

 Producten 

 Anthracycline  

 Taxanen 

 Mucositis oraal (aften) 

 Diarree 

 Spierpijn  

 Bij taxanen 

 Allergische reacties  

 Taxanen: premedicatie nodig 

 Vermoeidheid 

o Langere termijn (6 maanden – levenslang): algemene focus ligt op leven na borstkanker 

 Hartfalen < 1% 

 Anthracycline 

 Vnl bij hoge cumulatieve dosis 

 Meestal irreversibel 

 Belang ligt dus op tijdig stoppen vd behandeling 

 Secundaire myelodysplasie en leukemie: 0,5% 

 Producten 

 Anthracycline 

 Cyclofosfamide 

 Niet genoeg aanmaak van bloedcellen → mogelijk acute leukemie 

 Neuropathie (taxanen) 

 Dysfunctie vd zenuwuiteindes waardoor men aan handen en voeten ‘watachtig 

gevoel’ ondervindt 

 Psychosociale invloed 

 ‘Chemobrain’ 

 Veel ptn zeggen dat ze zich moeilijker kunnen concentreren 

 Niet enkel door chemo maar door hele proces feitelijk 

 Infertiliteit: gedeeltelijk 

 Anthracycline 

 Cyclofosfamide 

 Vroege menopauze (bot, hart) 
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Targeted therapie 

 Doelgerichte therapieën zijn middelen vd toekomst (niet vanbuiten kennen) 

o Voorbeelden 

 mTOR inhibitoren: everolimus 

 CDK4/6 inhibitoren: palbociclib, … 

 PARP-inhibitoren: olaparib, … 

 Bloedvatremmers: bevacizumab 

 … 

o Klinische studies ! 

 Fase I: dosis zoeken 

 Fase II: efficiëntie bestuderen (meer in homogene groep) 

 Fase III: nieuwe behandeling vergelijken met huidige standaardbehandeling 

 Bv. chemo + nieuw geneesmiddel vs chemo + ‘placebo’ 

 Implicaties klinische studies 

 Toegang tot nieuwe beloftevolle (dure) geneesmiddelen 

 Goed informeren: moet ‘win-win’ zijn 

 Stoppen kan op elk ogenblik 

 Geen enkel ‘extra’ kost (ethische regel: kosten bij bedrijven) 

 Nieuwe geneesmiddelen buiten studie kan gevaarlijk zijn 

 Vaak interval tss ‘goedkeuring’ van nieuwe geneesmiddelen en terugbetaling in België 

 Soms ‘stalen’ door firma 

 Trastuzumab (Herceptin®): monoclonale antistof tegen Her2/neu (CerbB-2) 

o Normaal w HER2 gedimeriseerd samen met HER1, 2, 3 of 4 → intracellulaire pathways/ 

cascades op gang → celgroei 

 
 Bij bepaalde vormen van borstkanker is er amplificatie vh HER-2 gen  

 20 – 30% borstkankerpatiënten 

 Verhoogde expressie van HER-2 mRNA en HER-2 proteïne+receptor 

o Trastuzumab stof w wekelijks of 3-wekelijks IV (en soms SC) toegediend 

o Nevenwerkingen: algemeen minder door doelgerichte therapie 

 Hartfalen: meestal reversibel! 

 Allergische reactie bij 1e toediening 
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 Andere voorbeelden 

 
o DM1: oude chemo gelinkt aan trastuzumab zodat chemo niet toxisch is en link w pas in cel 

geknipt 

o Toekomst: tegenwoordig probeert men stoffen te vinden om elk element van pathway stil 

te kunnen leggen 

 Algemene nevenwerkingen targeted therapies 

o Globaal minder dan chemotherapie! 

o Bv. trastuzumab 

 Zelden hartverzwakking (meestal omkeerbaar) 

 Soms allergische reactie eerste toediening 

o Soms andere nevenwerkingen 

 Vermoeid 

 Diarree 

 Longirritatie 

 Huiduitslag 

 … 

 Grote droom = gepersonaliseerde aanpak elke tumor apart 

o Maar elke tumor is anders in genetische analyse 

o Bij vergevorderde tumoren w ‘gerichte’ systeemtherapie alsmaar moeilijker 

 Want tumor groeit volgens Darwin principe 

o DUS droom van personalized medicine staat nog niet voor deur helaas 

 

Wanneer gebruiken? 

 

(Neo)-adjuvant 

 Risicofactoren voor herval 

o Tumorgrootte 

o Okselklieraantasting 

o Graad (differentiatie) 

o Hormoongevoeligheid (ER = oestrogeenreceptor, PR = progesteronreceptor) 

o HER2-gevoeligheid 

o Leeftijd 

 Casus (voorbeeld): hoe veel kans op herval? 

o Vrouw 55 j, postmenopausaal 

o Mastectomie en okselevidement 

o APO toont: 

 pT2N2M0 

 IDA (invasief ductaal adenocarcinoma) graad III 

 ER (oestrogeen receptor) positief, PR (prog rec) negatief 

 HER2 negatief 

o ‘Dokter: kan ik nog genezen?’ 
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o Vrouw is dus geopereerd → vraag is of er nog systeemtherapie nodig is? 

 Men moet algemeen risicofactoren bekijken 

 Redelijk grote tumor met okselklieraantasting → verhoogd risico op herval 

 Weinig differentiatie → slecht voor prognose 

  
 Voorstel: chemotherapie 4x EC → 12x taxol 

 Nut adjuvante chemo?  

o Sterk interindividueel verschil 

o Bv. verschillen tss 2 55-jarige vrouwen met verschillende eigenschappen tumoren 

 Patiënt 1: met chemo 11,1% meer in leven na 10 jaar 

 
 Patiënt 2: met chemo 0,9% meer in leven na 10 jaar 

 
o Voor adjuvante chemo: altijd balans maken tss voordelen en nadelen 

 Als overleving overweegt tov nevenwerkingen → zeker behandeling doen 

 
 Voor hoog risico dus nuttig 

 Voor laag risico dus liever niet 

 Grens ligt rond 3 – 5%, maar het moet bespreekbaar zijn 

 Voor vele ptn met vroegtijdig borstkanker: hervalkans niet nul, maar klein 
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 Van veel behandelingen voor vroegtijdig borstkanker: risico’s op ernstige 

nevenwerkingen klein … maar niet nul 

 Adjuvante hormoontherapie (niet in detail kennen) 

o Premenopauzaal 

 Laag risico: tamoxifen 

 Hoog risico: ‘Zoladex’ + tamoxifen of aromataseremmer 

o Postmenopauzaal: 

 Laag risico: tamoxifen 5 j  

 Intermediair risico 

 Tamoxifen 2 j  

 Dan aromataseremmer 3 j 

 Hoog risico 

 Aromataseremmer 5 j 

 Eventueel 10 j hormonale therapie (tamoxifen of aromatase remmer) 

o Adjuvant trastuzumab (Herceptin®) 

 In combinatie met chemo: redt 8,8% meer mensen met weinig nevenwerkingen 

 

Gemetastaseerde borstCa 

 Gemiddelde overleving 2 – 4 jaar 

 Vele behandelingen werken (tijdelijk) maar tumor w uiteindelijk altijd resistent: ongeneeslijk 

 Doel van therapie = palliatie 

o Levenskwaliteit zo lang mogelijk handhaven met zo weinig mogelijk nevenwerkingen 

o Levensduur verlengen (vaak jaren) 

 GEEN evidentie dat overleving beter is bij vroegtijdige diagnose van (asymptomatische) 

metastasen vs diagnosestelling als symptomen optreden!  

o We zoeken dus NIET proactief naar metastasen bij opvolging van vroegtijdige borstkanker 

 Overzicht behandeling 

o Hormoontherapie eerst proberen indien ER positief  

 Tenzij levensbedreigende ziekte 

 Benefit hormoontherapie bij M+ borstkankers (terugdringen of stabiliseren) 

 
o Chemotherapie uiteindelijk nodig 

o Trastuzumab en nieuwe antiHER2 therapie: igv HER2 pos 

o Chirurgie en radiotherapie soms nuttig voor palliatie: vnl voor comfortredenen en niet voor 

genezing 

o Nieuwe GM w in studies meestal eerst bij gemetastaseerde kanker getest 

 Schema’s van hormoontherapie, chemotherapie en targeted therapie (vide supra): gelden ook 

voor de gemetastaseerde vormen. 
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 Hoelang moet men gemetastaseerde ptn behandelen? 

 
o Er zijn veel middelen die men kan gebruiken en men kan enorm lang pt blijven behandelen 

 In begin heeft pt fut en motivatie om behandeling voort te zetten 

 Hoe langer men door behandelt: des te minder kans dat therapie aanslaat 

o We willen kwaliteitsvol leven voorzien zolang het gaat voor pt 

 Dus opletten voor overbehandeling! → QoL garanderen  

 Ook opletten voor onderbehandeling!  

 Mensen mogen niet te snel hoop opgeven 

 Men kan nog zeer lang kwaliteitsvol leven leiden met correcte therapie 

 

Casussen 

 

Casus 1: vrouw, 90 jaar 

 1998: mastectomie en okselevidement voor borstttumor graad II, ER pos 

 4-2009: botmetastasen: tamoxifen + botversterker 

 4-2010: Progressie bot, femara 

 12-2010: Progressie, aromasin 

 4-2011: Progressie, megace 

 8-2011: Progressie bot, pleuravocht, CA15.3 2300, botpijn diffuus 

o Geriatrische evaluatie 

 Functioneel onafhankelijk 

 Woont alleen, dochter naast deur 

 Cognitief: perfect, niet levensmoe 

 Voedingstatus OK 

o Andere medische problemen 

 1997: Diabetes mellitus (NIDDM) 

 aHT 

 Oesophagitis 

  



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Oncologie | 2015 - 2016
  

59 | P a g i n a  
 

o CT en PET 

   
o Echocardiografie 

 Ejectiefractie 67%  

 Beperkte concentrische linker ventrikel hypertrofie 

o Behandeling: start adriamycine 20 mg/m2 wekelijks 

 7 cycli zonder significante problemen 

 1 episode van vochtretentie snel onder controle met diuretica, wat nausea na start 

pijnmedicatie, 5 kg vermagering 

 29-9-2006: CA15.3 2400, pleuravocht ↓,  verschijnen van kleine levermetastasen? 

o Switch naar paclitaxel wekelijks 80 mg/m2 

 9-10-2006: koorts (niet neutropeen), dyspnea, bilaterale longinfiltraten, antibiotica IV, 

bronchoscopie negatief 

 19-10-2006: overlijden 

 BOODSCHAP: evenwicht vinden tss 

o Op tijd stoppen: cave therapeutische hardnekkigheid 

o Onderbehandeling 

 

Casus 2: vrouw, 55 jaar 

 11-1998: lokaal gevorderd linkerborstcarcinoma, cT4dN1M0, ER en PR negatief 

o Start neoadjuvant adriamycine gevolgd door Taxotere  

 2-1999: beperkte respons, mastectomie en okselevidement links 

o pT4dpN1 met 7 op 12 positieve klieren 

o Behandeling: adjuvant bestraling en CMF 

 4-2000: longmetastasen en cutaan recidief. Quid?  

o Behandeling: start CMF 

 1-2001: uitgebreide mastitis carcinomatosa met uitgebreide lymfangitis over de thoraxwand 

links 

o Blijkt HER2 positief 

o Start Herceptin met zeer goede respons 

 2-2002: toename van de longmetastasen, prikkelhoest, dyspnee. Quid? 

o Behandeling: associatie Taxol 80 mg/m2 aan Herceptin 

o Respons thv huid, verdwijnen dyspnee en hoest 

 10-2002: blijvende respons 

o Stop taxol owv neuropathie 

o Verder herceptin monotherapie 

 2-2003: ontstaan van cutane metastasen op de rechterborst: quid?  

o Start xeloda + herceptin 

 5-2003: progressie cutaan, belangrijke toxiciteit (hand-voetsyndroom graad III). Quid? 

o Behandeling: bestraling re borst 

o + verder herceptin 

 9-2003: inspanningsangor, conservatief beleid 

 1-2004: progressie cutaan re thoraxwand, quid? 
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o Behandeling: start Navelbine + herceptin 

 Matige tolerantie (myalgieen), wel mooie respons 

o Herceptin monotherapie verder vanaf 5-2004 

 11-2004: toenemende inspanningsangor (na 20 m), ziekteprogressie (long/cutaan): quid? 

o Coronarografie; normaal 

o Behandeling: start Gemcitabine + herceptin 

 Verdwijnen vd cutane letsels 

 Stabilisatie vd longmetastasen 

 9-2005: progressie cutaan en long; quid? 

o Behandeling: start caelyx + herceptin 

 2-2006: progressie mastitis rechts en cutaan, toenemend hand-voetsyndroom, ejectiefractie 

40% (komt van 50%): quid? 

o Behandeling 

 ACE-inhibitor 

 Start navelbine + herceptin 

 8-2006: goede respons na 6 cycli 

o Stop navelbine owv spierpijn 

o Verder Herceptine monotherapie 

o Ejectiefractie 45% 

 6-2007: progressie cutaan. Afwachtende houding 

 12-2007: onverwacht overlijden 

 BOODSCHAP 

o Fatalistische houding tov chemo = fout!! 

o Juist gebruik chemotherapie kan levensduur en QoL aanzienlijk verbeteren! 

 

Besluit systeemtherapie borstkanker 

 Borstkanker = tumortype met meeste mogelijkheden qua systeemtherapie 

o (anti)hormonale therapie 

o Chemotherapie 

o ‘targeted therapy’: herceptin, … 

 (neo-)adjuvante setting: systeemtherapie ter preventie van ontwikkelen macroscopische 

metastasen 

 Gemetastaseerde borstkanker 

o Veel mogelijkheden: samen met pt beslissen! 

o Onderscheid palliatief vs terminaal 
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Basisbegrippen radiotherapie 

 

Inleiding 

 

Behandelingsopties kanker 

 Keuze is afhankelijk van aantal factoren 

o Kankertype: kanker is zeer algemeen woord → w veel te gegeneraliseerd over gesproken 

o Prognose 

o Comorbiditeiten 

o … 

 Standaard behandelingsopties 

o Chirurgie 

o Radiotherapie (nu voor heel veer tumortypes beschikbaar) 

o Hormonale/chemotherapie 

 Vooral borst- en prostaatcarconomen komen voor deze optie in aanmerking 

 Heelkunde en radiotherapie hebben sterk bewezen curratief effect 

 

Radiotherapie 

 Medisch gebruik van ioniserende straling bij behandeling van kanker 

 Ong 50% van alle kankerpatiënten krijgt bestraling tijdens hun behandeling 

o In mono- of combinatietherapie 

 Vaak gecombineerd met hormoontherapie, immunotherapie of na andere behandeling 

(bv. borstsparende chirurgie) 

o Curatieve, electieve of palliatieve setting 

 Electief: eigenlijk preventief bv. hoofd- en halstumoren geven kans op aantasting 

halsklieren → preventief bestralen 

 

Bestralingsoncologie: principes 

 

Therapeutisch ratio (examen!!!) 

 Ultieme doel radiotherapie is balans tss  

o Maximale tumorcontrole 

o Zoveel mogelijk weefselsparend tov normaal weefsel 

 Onvermijdelijk zal deel vd bestraling toch in gezonde weefsels komen 

 Elk weefsel heeft tolerantiedrempel bv. nier veel sneller dan blaas beschadigd 

 Ratio bestaat uit tumorcontrole en normaal weefselcomplicatiekans  

 
o Hoe hogere dosis, hoe hogere kans op respons (tumor celdood): blauwe lijn 

o L curve = gunstig profile → voor 80% tumorcontrole: minimale beïnvloeding op normaal 

weefsel (rode lijn)  

o R-curve: ongunstig want bij beetje tumorcontrole ook al hoge beschadiging normal weefsel 
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Therapeutisch effect radiotherapie 

 Normale therapeutische respons 

 
 Maximaliseren therapeutische respons: aantal mogelijkheden om therapeutisch effect te 

verbeteren! 

o Radiosensitisatie: tumorcellen gevoeliger maken voor RT  

 
 Bv. hormoontherapie bij borstCa, immunologische therapieën, … 

 Belangrijk om zuurstofspanning in tumorcellen hierbij hoog genoeg te houden 

 Opletten met interacties geneesmiddelen bv. hormoontherapie kan zaadcellen 

aantasten en infertiliteit veroorzaken 

 Gevolg: minder hoge dosis nodig dus ook minder bijwerkingen 

o Conformele dosisaflevering: hogere dosissen afgeven voordat je normaal weefsel 

beschadigt 

 
o Bestraling kan nu ook veel meer gelokaliseerd w uitgevoerd → gezond weefsel w gespaard 

 

Vormen van straling 

 NIET alle elektromagnetische golven zijn ioniserend  

o Radiotherapie heeft niets met radioactiviteit te maken  

 Wel met stralingen: overdracht (dmv golven of deeltjes) van energie vanuit bron naar 

omgeving zonder dat er medium nodig is 

 Radioactiviteit krijgt men pas met bron die stralen moet opwekken 

o “Anders was lasagne uit je microgolfoven radioactief” 
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 Elektromagnetische straling 

 
o Stralen met kortere golflengte bevatten meer energie (en hebben hogere kans op 

ioniserende stralen) 

o X-stralen en vorm van gamma stralen: ioniserende stralen 

 Ioniserende straling 

 
o Foton valt binnen: botst tegen elektron → foton w vertraagd en elektron is versneld → hieruit 

komt energie 

o Energie die vrijkomt door ionisatie kan chemische verbindingen (typisch: DNA!) verbreken 

 Deeltjesstraling 

o α-deeltje = heliumkernen die radioactief zijn 

 Zwak penetrant (blad papier) 

 Rookdetector, gif (Litvinenko), botmetastasen (toekomst) 

 Cave bloedbaan: beenmerg kan stuk w gestraald 

o β-deeltje = elektron + positron 

 Middelmatig penetrant (mm aluminium): vnl oppervlakig huid bestralen 

 PET-scan, botscan, botmetastasen, radiotherapie 

o Proton 

 Diep penetrant, hoge “LET” 

o Break peak: onmiddellijke stop mogelijk tot op millimeter ipv uitdijnende golf die door loopt 

→ hierdoor minder secundaire tumoren 

 Ioniserende straling en DNA schade → 2 types schade 
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o Directe schade (20% gevallen): onmiddellijke schade aan DNA structuur (dubbele helix) 

 Enkelvoudige DNA breuk → vss opties mogelijk hierna 

 Correct herstel  

 Foutief herstellen met uiteindelijke apoptose  

 Foutief herstel met ontwikkeling kankercel 

 Oa bij nucleaire ongevallen gebeurt dit 

 Dubbelstrengige DNA breuk: cel gaat in principe dood 

o Indirecte schade (80% gevallen): zuurstof nodig! 

 Foton valt op elektron met productie vrije waterstofradicalen (OH-: 1 proton kwijt) → 

reageert met zuurstof tvv H2O2: fixeert aan DNA en veroorzaakt schade  

 Hypoxische cel heeft al weinig delend DNA → indirecte schade niet effectief 

 DUS zuurstof blijft absoluut noodzakelijk voor behandeling  

 EPO verhoogt zuurstoftransport → zou goede bijkomstige werking geven 

 Er is link tss hematocriet waarde en aangebrachte schade 

 Bv. typerend voor baarmoederkankerbehandeling: anemische ptn vertonen slechtere 

respons vertonen 

 Roken verlaagt ook zuurstofconcentratie → slechtere respons 

 

Eenheid gray = fysische eenheid van hoeveelheid geabsorbeerde ioniserende straling 

 1 gray is gelijk aan absorptie van 1 joule stralingsenergie door 1 kilogram materie 

o Dosis = Geabsorbeerde Energie/Massa 

o 1 Gy = 1 J/kg = 1 m2 s−2 

 1 Gy veroorzaakt ongeveer 2x 105 ionisatie-events per cel 

 
o Opmerking figuur: initiële stralingsschade aan DNA 

Type schade Aantal cellen per Gray 

Dubbelstrengige breuk 40 

Enkelstrengige breuk 500-1000 

Base schade 1000-2000 

Suiker schade 800-1600 

DNA-DNA cross links 30 

DNA-proteïne cross links 150 

 

Consequenties en prognose 

 Na bestraling kan cel 3 vss pathways volgen 

o Herstel: hierbij overleeft cel bestraling → probleem blijft bestaan 

o Foutief herstel 

 Cel kan muteren → kanker doen ontwikkelen 

 Cel kan in apoptose gaan → celdood  

o Geen herstel: cel direct in apoptose → celdood  

 Na chemo- en radiotherapie bestaat kans dus dat er secundaire tumoren kunnen ontstaan 
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o Mensen w nu veel ouder waardoor langere follow up noodzakelijk is 

o Chemo geeft vaak verhoogde kans op bloedkankers 

o Borstkankers kunnen latent aan basis liggen van lymfomen of huidkankers 

o Latentietijd is vaak 10 jaar of meer 

 Dus bv. slokdarmkanker 6 mnd na eerste behandeling = indicatief voor primaire tumor  

 Celoverlevingscurve 

o Cel gaat niet onmiddellijk dood met bestraling: fractionele uitsparing 

o Hoe hoger dosis, hoe meer cellen dood gaan 

o Celoverlevingscurve 

 
 α-gedeelte: deel vd schade dat ontstaat door niet-herstelbare schade 

 β-gedeelte: deel vd schade dat ontstaat door herstelbare schade  

 α/β ratio = schade die 50% toegebracht is door herstelbare schade en 50% toegebracht 

door niet-herstelbare schade 

 Igv hoge ratio: vnl herstelbare acute bijwerkingen 

 Igv lage ratio (veel β): initieel herstelbare schade maar is niet gelukt dus laattijdige 

bijwerkingen en belangrijke tumoren bv. prostaatkanker 

o Gefractioneerde dagdosissen w gegeven om zoveel mogelijk cellen te vernietigen 

 
 Principe: geen ‘single dose’ toediening 

 Want hierdoor gaan heel veel cellen (gezonde en slechte) in necrose → hoge 

algemene mortaliteit  

 Bv. kanker behandelen met dosis 60 Gy in één klap 

 “tumor weg, maar patiënt ook weg”: vitale organen onherroepelijk beschadigd! 

 Doelwit is niet meer DNA in kern maar wel celmembraan! 

 Bijzonder belangrijk woord!!: endotheliale apoptose  

 Je doodt tumorcellen op dat moment niet maar voeding vd cellen namelijk 

bloedvaten (werking op celmembraan endotheelcellen!) 

 Enorm belangrijk want tumorcellen maken gebruik van eigen bloedvaten en 

hebben dat nodig: als je die doodt, is er bijna geen enkel tumortype dat RT-

ongevoelig is 

 Mooie is dat je endotheelapoptose kan stimuleren door immuunstimulatie!! (soms 

spectaculaire respons) 

 Fractioneren 
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 Eerste fractie doodt aantal cellen 

 Door herstelbare schade kunnen kankercellen terug groeien maar tracht men op te 

vangen met volgend fractie 

 Op termijn verdwijnt tumor  

 Pt krijgt wel bijwerkingen maar meestal herstelbaar 

o Tumoren vs normaal weefsel 

 
 Voor risico-organen: beter herstel dankzij gefractioneerde dosissen 

 Herstelbare schade kan zeer vervelend zijn 

 Bv. diarree door necrose van darm maar dundarm kan dit perfect herstellen 

 Te hoge dosis kan herstelmechanismen van lichaam overtreffen → niet-herstelbare 

schade (gebeurt bij ons niet meer) 

 

Waarom radiotherapie? 

 Maligne cellen doden 

 4 mogelijke scenario’s!! 

o Voor operatie 

 Tumorveld steriliseren en volume doen afnemen 

 Operatie efficiënter/gemakkelijker maken bv. rectum (hogere kans geen stomanood te 

hebben en meer negatieve snijvlakken) 

o Na operatie 

 Als men niet 100% zeker is dat er geen uitzaaiingen zijn 

 Microscopische resthaarden opruimen bv. borst 

o Zonder operatie 

 Bij klein volume bv. T1-2 glottisCA (ipv tracheostoma) 

 Bij stralengevoelige tumor bv. prostaat 

o Bij sommige metastasen 

 Symptomen wegnemen bv. pijnbestrijdend (pijn is belangrijk punt om te onthouden 

voor door te sturen) 

 Verdere metastasering vertragen bv. oligoM+ 

 

De R’en van radiobiologie: welke factoren bepalen gevoeligheid weefsel aan radiotherapie? 

 

1) (Radiosensitiviteit) 

 Hoe gevoeliger, hoe meer cellen gedood kunnen w met éénzelfde dosis 

o Radiosensitieve cellen  

 Gevoelig voor schade die veroorzaakt w door bestraling (veel gevoeliger dan fibroblasten 

of spiercellen) 

 Bv. cellen vd huid en mucosa, nier, dundarm 

o Radioresistente cellen 

 Weinig gevoelig voor schade die veroorzaakt w door bestraling 

 Bv. spiercellen 

 Conventionele farctionatie: standaard schema: 1,8 – 2 Gy per fractie → 5 facties per week 

 Bepaalde tumoren zijn zeer gevoelig voor bestraling: dosis die voorgeschreven wordt is 

afhankelijk van radiosensitiviteit (dosissen en controlepercentage niet te kennen) 
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 Voorbeeld Dosis (Gy) Tumor controle (%) 

Sensitive Seminoma ≤ 45 (<25 Gy) ≥ 90 

 Lymfoma ≤ 45 (<25 Gy) ≥ 90 

Intermediate Spinocell Ca 50 ≥ 90 (subclinical) 

 Adeno Ca 60 ~ 85 (Ø 1 cm) 

  70 ~ 70 (Ø 3 cm) 

   ~ 30 (Ø 5 cm) 

Resistent Glioblastoma ≥ 60 none? 

 Melanoma ≥ 60 none? 

o TestisCa = giga gevoelig!!!  

 Op 2 weken zijn die mensen ervan af  

 MAAR normale spermatozoa ook supergevoelig want hoge kans op infertiliteit 

o Castratie bij pre-menopauzale vrouw voor borstCa = héél goed → kan door bestraling 

ovarium 

o Glioblastoma: bijzonder agressieve hersentumor met zeer grote haarden centrale necrose 

en zijn bijzonder RT-ongevoelig 

 Tevens moet men rekening houden met fertiliteit: vaak w spermastalen en eierstokken 

bewaard omdat deze zeer vatbaar zijn voor therapie 

 

2) Repair (niet te ver in detail leren) 

 3 gemeenschappelijke processen 

o Nucleasen 

o Polymerasen 

o Ligasen 

 Soorten 

o Base excision repair (BER) 

o Nucleotide excision repair (NER) 

o Mismatch repair (MM) 

o Double strand break repair (DSB repair) 

 Differentiële DNA herstelcapaciteit tss tumoren en normale weefsels 

 
o Belangrijk te onthouden dat huid sneller en beter herstelt 

o Indien tumor dicht bij nieren: opletten wat men doet want nieren reageren veel gevoeliger 

op bestraling dan tumor zelf! 

 

3) Repopulatie 

 Cellen die capaciteit voor proliferatie behouden na bestraling: aangezet tot versnelde deling 

o Goed te zien bij agressieve/sneldelende weefsels! 
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 “Dweilen met kraan open”: elke dag dat behandeling verlengd w zal bepaalde stralingsdosis 

gecompenseerd w door tumorgroei 

 
o Overlevende cellen delen en proberen de verloren cellen te vervangen 

 Anekdote: muiscellen geinjecteerd met kankercellijnen → ene helft werd niet behandeld, andere 

helft kregen bestraling op uitzaaiingen in longen 

 Sommige tumoren stopten met groeien en verkleinden  

 Maar tumorcellen die niet krimpten: groeiden veel sneller → uiteindelijk sneller dood 

o Hoe kortere behandelingsduur, hoe minder tijd voor repopulatie → hoe effectiever therapie 

 
 

4) Redistributie 

 Celcyclus en radiotherapie respons 

 
o Radioresistente S-fase (synthese fase) 

 Slechter doelwit doordat kans op aantasting minst is 

 Dubbele streng breuk hersteld via 

 Homologous recombination (HR) 

 Kan enkel als S-fase vordert: alleen dan ligt homologe (nieuw gesynthetiseerde) 

DNA-streng juist naast gerepliceerde streng → kan als template dienen voor HR 

 Non Homologous End Joining (NHEJ) 
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o Radiosensitieve M-fase 

 Mitose fase zorgt voor actief moment van deling = goed doelwit 

 
 Meeste kans om dubbele strandbreak uit te lokken want ligt los op dat moment → 

meer kans om het te raken met 1 bestraling 

 Dubbele strengbreuk in deze fase resulteert in verlies grote stukken DNA: dochtercel 

overleeft het niet! 

o Tumorcellen ondervinden dat ze aangevallen w langs mitosefase → gaan mechanisme 

activeren om meer in synthesefase te zitten 

 Bestralen celpopulatie met cellen in vss fases vd celcyclus resulteert in synchronisatie: vnl 

cellen in S-fase (meest resistent) zullen overleven = ‘redistributie’  

 

5) Reoxygenatie 

 ~ 2/3 vd DNA-schade veroorzaakt door ioniserende straling w geproduceerd door vrije 

radicalen (indirecte schade) 

 O2 ‘fixeert’ DNA-schade (bindt met vrije radicalen): kan niet meer zo makkelijk hersteld w 

o Zuurstof is “radiosensitizer”: maakt cel gevoeliger voor bestraling 

o Vaak w reoxygenatie geïnduceerd door arts via bloed of radiosensitizers 

 Igv geen zuurstof: er vindt geen fixatie plaats! → minder effect 

 Bv. bestraling klein bekken 

o Toch wat endodermproblemen door radiotherapie (slijmverlies) → vitamine C en E geven 

 Zijn anti-oxiderend: geven verbetering klachten omdat zuurstofconcentratie wat 

vermindert → DNA-schade niet meer gefixeerd 

 Anti-oxidanten w pas gegeven als tumor weg is natuurlijk! 

 Oxygen enhancement ratio (OER) !!! 

 
o Is ratio van dosis nodig om bepaald biologisch effect te veroorzaken in afwezigheid van O2 

over dosis nodig om zelfde effect te bekomen in aanwezigheid van O2 

o OER varieert tussen 2,5 – 3 
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 Belang van fractionatie ikv oxygenatie 

 
o Zuurstofrijke celwand is dood na RT → hypoxische cellagen blijven over  

o Dan reoxygeneren: nieuwe zuurstofrijke rand → opnieuw radiotherapie doen waardoor deze 

nieuwe zuurstofrijke rand dood is → hypoxische lagen blijven over → … 

 

Basisvereisten 

 

Radiotherapie workflow: 3 basisvereisten 

 
 Target definiëren: beeldvorming 

o Anatomische beeldvorming 

o Functionele beeldvorming 

 Dosisaflevering: conformal dose delivery 

o Accurate dose delivery 

o 3D conformal RT 

 Target localiseren: pt op tafel met laserlijnen die w gebruikt om pt perfect te installeren 

o Beweging: inter/intra-fractie 

o Positie verifiëren 

 

1) Doelwit definiëren 

 Beeldvorming 

o Anatomische beeldvorming (Houndsfield Units: densiteit → nodig om radioactief verval in lichaam 

te berekenen) 

o Functionele beeldvorming 
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 Citraatpiek (gemeten via beeldvorming) 

 
o Normale cellen: citraatpiek hoog en cholinepiek laag 

o Tumorcellen net andersom: citraatpiek lager en cholinepiek hoger 

 Kan je meten → zo weet je waar meeste tumorale cellen zitten 

 Magnetische resonantie imaging 

o Dynamisch contrast versterkte MRI 

 Morfologie: tumor heeft angiogenese → aanmaak nieuwe bloedvaten obv VEGF (gemaakt 

door tumor): heeft eigen bloedvaten en dit kan je meten 

 Obv beeldvorming kan je hierdoor zoeken waar meest agressieve stukken zijn 

 Abnormale configuratie: AV shunts en defectief endotheel 

 Versterkingen 

 Verhoogde in- en efflux 

 Geëxpandeerde extracellulaire ruimte 

 Verhoogde extravasatie 

o Diffusiegewogen beeldvorming 

 MRI = beweging protonen (waterstofmoleculen) → hoe meer waterstofmoleculen 

bewegen, hoe meer signalen er w gedetecteerd 

 Tumor is strakker, rigider: waterstofmoleculen bewegen minder → grijze ipv witte 

kleuring  

 
 Hierdoor: veel betere focusing in behandeling 

 Bv. jongeman geopereerd voor hooggradig glioom 

 
 Voor en achter resectievlak: gadoliniumaankleuring wat verdacht was → vermoeden 

dat bestraling nodig zou zijn in post-operatieve setting 

 Bij diffusiegewogen NMR zag men eigenlijk dat voorste deel niet behandeld moest w  

 Wss aangeraakt en beetje geïnflammeerd geraakt door ingreep 

 Kleiner bestralingsdomein (enkel deel met ‘+’ in) → veel minder nevenwerkingen 
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 Hersen PET tracers: radioactieve bestanddelen labelen aan tracer 

o Bv. voorste deel hersenen: veel centrale necrose → bepalend voor behandeling 

 
 Doelvolume 

 
o Men bestraalt eigenlijk voor groter volume dan eigenlijke tumorvolume 

o Vaak examenvraag: welke volume X groter dan volume Y? (!!) 

 GTV = Gross tumor volume (rood): wat je ziet op beeldvorming / klinisch 

 CTV = Clinical target volume (paars) 

 PTV = Planning target volume (blauw) 

 Planning 

o Keuze van hoek: belang van juiste berekeningen maken  

 
 Als risico-orgaan zich in (uitdovend) stralingsgebied bevindt: zoeken naar andere 

invalshoek voor straling 

 Hierdoor: meer eigenlijke tumor bestralen en andere organen sparen 

o Keuze van diepte (vss machines hebben vss energie) 

 
 Hoe dieper fotonenbundel moet gaan, hoe meer dosisverval er zal zijn 
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 Uitzondering: eerste 4 cm is er opbouw vd functionele dosis → daarna daalt effectieve 

dosis die tumor bereikt (dosisverval) 

 

2) Dosis aflevering 

 Ouderwetse behandeling: w NIET meer gebruikt!! 

 
o Ging verder op conventionele beedvorming voor radiotherapie 

o Groffe behandeling 

 Straling dwars door alles heen en omgevende organen niet beschermd 

 Dosis die gegeven werd: vaak niet sterk genoeg (deden ze om omgevende organen toch 

wat te sparen) 

 Conformele bestraling: gebruik van CT 

 
o Bestraling adhv tumorvolume: bundel nam vorm van orgaan aan  

o Meerdere bundels zorgen voor  

 Betere afbakening van tumorvolume  

 Minder schade aan omgevende organen 

 Intensiteit gemoduleerde radiotherapie (IMT) 

 
o Intense hotspots in tumoraal gezwel: kan je sterker bestralen dankzij beeldvorming 

o Meer gerichte therapie waarbij omgevende organen nog meer worden gespaard 

 Duidelijk andere radiotherapievormen: bij de eerste had je gigantisch vierkant rondom 

doelzone dat allemaal even veel (te veel voor gezond weefsel) werd bestraald  

 Terwijl hier: heel gericht bestraling vd doelzone terwijl gezond weefsel zo veel mogelijk 

gespaard w 

 Aanduiding PTV (lpanning target volume) is dus essentieel tov kritische organen 

 
 Tegenwoordig ook 3D reconstructies die doelwitorganen nog beter in beeld brengen 
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 Simulatie 

o Aftekenen radiotherapievelden of referentielijnen op patiënt 

o Tijdelijke huidmarkeringen met fuchsine 

o Speciale maskers voor gezicht: bakenen mooi af voor te bestralen gebied 

 Soms probleem bij hoofd-halstumoren: wat opzwelling waardoor ze niet meer passen → 

nieuw masker kan w gemaakt 

o Positionering 

 

3) Doelwit lokalisatie 

 “Motion” 

o Inter/Intra-fraction 

o Positioning verification 

 Externe radiotherapie: lineaire versneller (LINAC = linear accelerator) 

o Hier zit ook CT in ingebouwd → perfecte matching met berekende lokalisatie 

 Controle voor start therapie 

o Bv. rode afbakening toont zaadblaasjes: pt moest opgeschoven worden owv image guiding 

omdat men anders te hoog ging bestralen 

 
 

Voorschrift voor radiotherapie 

 Hoe voorschrijven? 

o Totale dosis (voor elk organ verschillend) 

o Dosis per sessie (“fractie”) 

 Eenzelfde dosis zegt niet alles: 30 Gy in 15 sessies is helemaal anders dan in 2 sessies 

o Aantal fracties per week 

 Fractionatie (schema’s begrijpen en juiste kunnen plaatsen bij juiste definitie!) 

o Spelers 

 Totale dosis 

 Dosis per fractie 

 Interval tss fracties 

 Overall treatment time 

 Tumor 

 Acuut reagerende normale weefsels 

 Laat reagerende normale weefsels 

o Conventionele fractionatie = elke dag lichte dosis 

 
 Dagelijkse dosis: 1,8 – 2 Gy 

 Dosis per week: 9 – 10 Gy (5/week) 

 Totale dosis: 40 – 70 Gy 

o Hyperfractionatie: aantal fractionaties verhoogd 

 
 OTT blijft hetzelfde (overal treatment time): even veel totaal weken 

 Dosis per fractie < 1,8 – 2 Gy 

 Twee fracties per dag 
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 Rationale: spaart traag responderende weefsels 

 Acute bijwerkingen wel erger 

 Maar laattijdige minder 

o Hypofractionatie 

 
 Dosis per fractie (veel) > 2 Gy 

 Gereduceerd aantal fractionaties 

 Rationale: tumor heeft lage α/β ratio én er is geen therapeutisch voordeel als men kijkt 

naar late complicaties 

o Versnelde fractionatie (zeer weinig gebruikt) 

 
 Kortere behandelingstijd 

 Dosis per fractie 1,8 – 2 Gy 

 > 10 Gy per week 

 Rationale: versnelde tumorrepopulatie overkomen 

 

Enkele voorbeelden 

 Spinocellulair epithelioma in hals met duidelijke fibrose in omgeving: belangrijk gebied voor 

radiotherapie 

  
o Na bestraling: tumor is verdwenen maar rondomrond wel effect te zien 

 Botmetastase 

 
o Bij invasie spinaal kanaal is urgente geneeskunde nodig: binnen 6 uur zo mogelijk 

o Indien heelkunde niet mogelijk: CS geven en doorsturen  

 Als je dit niet doet: pt 10% minder kans om ooit nog te kunnen lopen 

 Cave: 5% overlevingskans verlies per uur 
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 Slokdarmtumor 

  
o Typische indicatie radiotherapie 

o Neiging submucosaal te groeien → ook 5 cm erboven en eronder bestralen!! 

 Endodarm tumor 

  
o Pre-operatieve bestraling verbetert overleving enorm 

 Prostaattumor 

 
o Beeldvorming dient ter controle van invasie omgevende klieren en of men hoefijzervormig 

moet/kan bestralen 

 Stereotactische radiotherapie lever/long voor M1 

 
 Hersenmetastasen 

 
o Voorbeeld van metastase longcarcinoom in hersenstam: heel wat klachten en opletten voor 

inklemming! 

o Urgente indicaties omdat dit moeilijke te opereren lokaties kunnen zijn 

o Geraakt vaak opgelost na stereotactische behandeling 

 

Bestralingsschade in normale weefsels 

 Weefselniveau 

o Deterministische effecten = functionele en morfologische schade aan gezonde weefsels 
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 Incidentie niet dosisafhankelijk: ‘ja-nee’ verhaal 

 Ernst is dosisafhankelijk 

o Stochastische effecten: genetische effecten en tumorinductie 

 
 Ernst niet afhankelijk van dosis: “als je het krijgt, heb je het altijd vlaggen aan zelfde 

ernst” (dus er is géén drempeldosis voor stochastische effecten: bestraling is altijd carcinogeen) 

 Lange periode mogelijk tss schade-inductie en expressie vh effect 

 Effecten vaak aspecifiek: bestraling verhoogt enkel frequentie van bepaalde genetische 

mutatie die normaal ook voorkomt bij bevolking 

 Tolerantie ≠ Latentie tijd 

 
o Tolerantie = stralingsgevoeligheid 

 Meest stralingsgevoelig orgaan = laagste tolerantie (bv. beenmerg) 

 Tolerantiedosis 

 
 Klein verschil in dosis kan kans op normale weefseltoxiciteit sterk verhogen! 

 TD 5%/5yr = dosis die in 5% vd ptn normale-weefselcomplicaties geeft binnen periode 

van 5 jaar 

 TD50%/5yr = dosis die in 50% vd ptn normale-weefselcomplicaties geeft binnen periode 

van 5 jaar 

o Latentietijd: tijd tss falen en bestraling 

 Eerste orgaan dat faalt = kortste latentie tijd (bv. darmen) 

 Vroege effecten: tijdens of kort na bestraling (dagen tot weken) 
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 In sneldelende weefsels 

 Tgv Inflammatie 

 Meestal volledig herstel 

 Late effecten: pas maanden tot jaren na bestraling 

 In alle organen 

 Meer tgv fibrosis/bloedvatschade/immuunreacties 

 Vaak irreversibel 

 Vaak progressief 

 Voorbeelden: vroegtijdige bijwerkingen 

o Graad 1: erytheem huid 

  
 Symptoom: roodheid, warmte, oedeem (zonnebrand) 

 Dosis: vanaf 25 Gy 

 Eigenlijk geen interventie voor nodig 

o Graad 2: droge desquamatie 

 
 Symptomen: graad 1 + dieprood, droge huid, schilferend, jeuk 

 Vanaf 30 – 40 Gy 

 Onder afschilferende huid is er reeds herstel (droge huid): hydraterende crème geven 

helpt al veel 

o Graad 3: vochtige desquamatie 

  
 Symptomen: paarsachtig erytheem, sereus vocht, pitting oedeem, pijn, jeuk, cave 

surinfectie 

 Voorname lokalisaties 

 Vnl inframammair bij borstCa 

 Bestralingsgebied van hoofd- en halstumoren 

 Huid ontstmetten met flamazinegel = belangrijke behandeling 

o Klachten bij bestraling hoofd-halstumoren 

 Acute mucositis 

  
 Pijnlijk 



Ine, Jolien, Filip en Kathleen   Oncologie | 2015 - 2016
  

79 | P a g i n a  
 

 Verhoogd risico op schimmelinfecties 

 Tandveranderingen 

 
 Tandhygiëne héél belangrijk (maar is meestal niet zo goed) 

o Bv. pt met volledige verbranding (streepje ertussen: is voor bescherming ruggenmerg) 

 
 

 Belangrijke laattijdige bijwerkingen  

o Radiofibrose vd long (vaak gezien bij bestraling borsten onder andere) 

 
 Hoesten, kortademigheid, … 

o Teleangiëctasieën 

  
 Bloedingen thv teleangiëctasieën id darm kan je behandelen (itt volgende bijwerking) 

o Avasculaire necrose door aantasting micro-circulatie 

 Bv. dundarmnecrose: avasculaire segmenten  

  
 Doordat dosis dermate hoog was dat microvasculatuur vd darm ook is afgestorven 

 Kan je niks meer aan doen behalve resectie darmsegment 

o Zz overlijden 

 

 


