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SAMENVATTING 
Op 6 juli 2018 promoveerde Kay Schreuder, werk-
zaam als onderzoeker bij het Integraal Kankercen-
trum Nederland (IKNL), aan de Universiteit Twente 
onder supervisie van zijn promotoren prof. dr. S. 
Siesling (klinisch epidemioloog, IKNL en Universiteit 
Twente), prof. dr. H. Struikmans (np, radiothera-
peut-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum) 
en copromotor dr. T. van Dalen (chirurg, Diakones-
senhuis Utrecht). Zijn proefschrift, getiteld ‘Monito-
ring evolving breast cancer care’, is uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met zorgverleners en geeft in-
zicht in verschillen en oorzaken van variatie in het ge-
bruik van een directe borstreconstructie, ‘boost’-be-
straling en genexpressieprofieltesten. In dit artikel 
worden de belangrijkste resultaten besproken. 
(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:122-5)

SUMMARY
On July 6th, 2018, Kay Schreuder, working as a rese-
archer at the Netherlands Comprehensive Cancer 
Organisation (IKNL), obtained his doctorate from the 
University of Twente under the supervision of his 
 supervisors prof. S. Siesling, MD (clinical epidemio-
logist, IKNL and University of Twente), prof. H. Struik-
mans, MD (radiation oncologist, Leiden University 
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INLEIDING
Borstkanker is bij vrouwen wereldwijd de meest voorkomen-
de vorm van kanker en is verantwoordelijk voor meer dan een 
miljoen, van de in totaal 10 miljoen, jaarlijks gestelde diagno-
ses kanker.1 De laatste 15 jaar worden gekenmerkt door veel 
verfijningen in diagnostiek en de behandeling. Deze aanpas-
singen zijn gericht op het reduceren van de belasting voor de 
patiënt en het optimaliseren van de locoregionale controle, 
kwaliteit van leven en overleving. Dit proefschrift beschrijft 
de geobserveerde variatie in de toepassing van een directe 
borstreconstructie, radiotherapie en genexpressieprofielen bij 
borstkankerpatiënten. Variatie in de toepassing van een di-
recte borstreconstructie tussen de Nederlandse ziekenhui-
zen. Ook is gekeken naar de naleving van recente aanbevelin-
gen in de Nederlandse richtlijnen op nationaal niveau. 
Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) zijn 
gebruikt en aangevuld met gegevens afkomstig van vragenlijs-
ten die zijn uitgezet bij de Nederlandse ziekenhuizen. 

RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE
De mogelijkheid tot een directe borstreconstructie na 
niet-borstsparende chirurgie is geïntroduceerd aan het 

eind van de vorige eeuw en heeft als doel om het cosmeti-
sche resultaat van de behandeling te verbeteren en daar-
mee de kwaliteit van leven.2 In het proefschrift werd signi-
ficante ziekenhuisvariatie geobserveerd in het gebruik van 
een directe borstreconstructie na niet-besparende chirur-
gie. Verschillende patiënt- en tumorkarakteristieken ble-
ken geassocieerd te zijn met het gebruik van een directe 
reconstructie. Na het elimineren van de bedoelde variatie 
door de toepassing van ‘case-mix’-correctie, waarbij werd 
gecorrigeerd voor patiënt- en tumorkarakteristieken, bleef 
een groot deel van de variatie bestaan. Deze onbedoelde 
variatie was toe te schrijven aan verschillen in ziekenhuis-
factoren. Gespecialiseerde oncologische zorg, het aantal 
plastisch chirurgen werkzaam in het ziekenhuis en de aan-
wezigheid van een plastisch chirurg bij het multidiscipli-
naire overleg bleken factoren te zijn die positief geassoci-
eerd zijn met het aantal uitgevoerde borstreconstructies. 
Na correctie voor ‘case-mix’ en organisatorische zieken-
huisfactoren werd een reductie gezien in de variatie in de 
toepassing van een directe borstreconstructie voor patiën-
ten met invasieve borstkanker van 0-62% naar 0-18% (zie 
Figuur 1).3

Medical Centre) and copromotor T. van Dalen, MD 
(surgeon, Diakonessenhuis Utrecht). His dissertation, 
entitled ‘Monitoring evolving breast cancer care’, has 
been carried out in close collaboration with medical 
specialists and provides insight into differences and 

causes of variation in the use of an immediate breast 
reconstruction, boost radiation therapy and gene ex-
pression profiles. This article discusses the most im-
portant results.

FIGUUR 1. Variatie in de toepassing van een directe borstreconstructie tussen de Nederlandse ziekenhuizen.
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Ook concludeerden we, gebaseerd op een online vragenlijst, 
dat zowel de oncologische chirurgen als de plastisch chirur-
gen de mogelijkheid tot het ondergaan van een directe borst-
reconstructie bespraken met hun patiënten. De keuze om 
een directe borstreconstructie aan te bieden werd beïnvloed 
door verschillende factoren en oncologisch chirurgen en 
plastisch chirurgen beoordeelden de relevantie van deze fac-
toren verschillend. Een hoog klinisch stadium werd vaker ge-
meld als contra-indicatie door oncologisch chirurgen, terwijl 
plastisch chirurgen met name risicofactoren en wond-geasso-
cieerde problemen bestempelden als een contra-indicatie.4

RADIOTHERAPIE 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd borstsparende 
chirurgie in Nederland altijd gecombineerd met volledige 
borstbestraling en een ‘boost’ op het tumorbed. Een toena-
me in het bewustzijn van ‘boost’-geassocieerde morbiditeit 
leidde echter tot de erkenning dat de extra ‘boost’ niet in alle 
patiëntencategorieën gerechtvaardigd is. Het proefschrift 
laat een grote variatie zien tussen radiotherapie-instellingen 
in Nederland in het gebruik van een ‘boost’ na borstsparen-
de therapie voor zowel invasieve borstkanker als voor duc-
taal carcinoom in situ (DCIS). Verschillende patiënt- en tu-
morgerelateerde factoren (lage leeftijd, grote tumoren, hoge 
tumorgraad, kliermetastasen en resttumor in het resectie-
vlak) beïnvloedden het gebruik van een ‘boost’ positief, 
maar een aanzienlijk deel van de variatie kon niet worden 
verklaard door deze factoren. Na de implementatie van een 
nationale richtlijn (2011) voor het gebruik van een ‘boost’ bij 
patiënten met invasieve borstkanker daalde de toepassing 
van een ‘boost’ en reduceerde de variatie van de ‘boost’ voor 

invasieve borstkanker. Voor DCIS bleef het gebruik en de 
variatie onveranderd (zie Figuur 2).
Ook laat het proefschrift een toename zien in het algemene 
gebruik van radiotherapie van 64% in 2011 tot 70% in 2015 
(met of zonder ‘boost’). Deze toename was geassocieerd met 
een grotere toepassing van radiotherapie na niet-borstspa-
rende chirurgie. Na borstsparende chirurgie werd geen toe-
name in het gebruik van radiotherapie geobserveerd, aange-
zien voor deze groep patiënten weinig ruimte voor een 
toename is (gebruik was reeds 97%). Bij zowel borstsparen-
de als niet-borstsparende chirurgie vonden we een lager ge-
bruik van radiotherapie bij oudere patiënten (>75 jaar), 
maar het gebruik is voor deze patiënten over de tijd wel toe-
genomen van 27% in 2011 tot 35% in 2015. Na borstsparen-
de chirurgie werd een beperkte variatie in het gebruik van 
radiotherapie geobserveerd tussen de regio’s (gemiddeld 
97,3%; SD 0,4). Na niet-borstsparende chirurgie werd echter 
meer variatie tussen de regio’s waargenomen (gemiddeld 
33,8%; SD 3,0). De geobserveerde variatie over de tijd en 
tussen regio’s voor patiënten die werden behandeld met een 
niet-borstsparende behandeling kan het gevolg zijn van de 
implementatietijd van de nieuwe aanbevelingen voor het ge-
bruik van radiotherapie na niet-borstsparende chirurgie. 

GENEXPRESSIEPROFIELEN
In het tijdperk van steeds meer systemisch behandelen werd 
genexpressieprofilering geïntroduceerd om een betere selec-
tie te kunnen maken van patiënten bij wie adjuvante syste-
mische behandeling (chemotherapie) effectief is. De Neder-
landse richtlijnen bevelen het gebruik van genexpressie aan 
bij patiënten met een intermediair risico op het ontwikkelen 

FIGUUR 2. Variatie in het gebruik van ‘boost’-bestraling na borstsparende therapie voor invasieve borstkanker in Nederland in 

de loop van de jaren 2011-2016, met en zonder aanpassing van ‘case-mix’ (voor leeftijd, tumorgrootte, DCIS-component, gra-

datie, drievoudige negativiteit, HER2-positieve tumor, resectiemarge tumor, pathologische lymfeklierbetrokkenheid) (n=45.207).
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van metastasen. Dit is de groep waar ‘twijfel’ bestaat over de 
effectiviteit van adjuvante chemotherapie. Er werd aanzien-
lijke variatie waargenomen in de inzet van genexpressiepro-
fielen bij deze borstkankerpatiënten. In 2014 ontving bijna 
de helft van alle patiënten voor wie, gebaseerd op de Neder-
landse richtlijn, een genexpressieprofiel geïndiceerd was een 
genexpressieprofiel. Tumorkenmerken gerelateerd aan een 
klinisch intermediair risicoprofiel (kleine, goed tot matig ge-
differentieerde tumoren zonder metastasen in de klieren) 
waren geassocieerd met het gebruik van een genexpressie-
profiel. Oudere patiënten en patiënten met een lage soci-
aaleconomische status hadden minder kans op de inzet van 
een genexpressieprofiel.5

Er werd frequent gebruik waargenomen van een 70-ge-
nen-expressieprofiel (70-GS) bij patiënten met een duidelij-
ke klinische richtlijnaanbeveling om chemotherapie toe te 
dienen of te onthouden. Hoewel de naleving van het testre-
sultaat beperkt is in deze groep, heeft het gebruik van de 
70-GS de besluitvorming omtrent toediening van chemothe-
rapie bij deze patiënten significant beïnvloed.6 In Nederland 
werd de 21-Recurrence Score (21-RS), net als de 70-GS, zo-
wel binnen als buiten het indicatiegebied toegepast. In alle 
klinische risicocategorieën werd de meerderheid van de pa-
tiënten ingedeeld in een genomisch laag en intermediair ri-
sicoprofiel en de naleving van het 21-RS-testresultaat was 
hoog. Het gebruik van een genexpressieprofiel buiten het 
indicatiegebied lijkt het gevolg te zijn van het zoeken naar 
rechtvaardiging om chemotherapie te kunnen onthouden.

CONCLUSIE
Dit proefschrift geeft een overzicht van verschillende oorza-
ken van variatie in het gebruik van een directe borstrecon-
structie, radiotherapie en een genexpressieprofiel. Inzicht in 
de variatie in borstkankerzorg tussen Nederlandse zieken-
huizen en de identificatie van onbedoelde variatie is belang-
rijk. Transparantie met betrekking tot bestaande variatie 
kan de bandbreedte van de variatie helpen verminderen en 
uiteindelijk de zorg voor borstkankerpatiënten verbeteren. 
Het verminderen van variatie moet echter geen primair doel 

op zichzelf zijn. Variatie door bewust af te wijken van de 
richtlijnen (bijvoorbeeld op basis van de wens van de pati-
ent), wat mogelijk resulteert in een klinisch minder optimale 
behandeling, kan worden beschouwd als bedoelde en goede 
variatie, zolang clinici zich bewust zijn van de afwijking en 
de mogelijk geïntroduceerde variatie. Een patiënt kan er bij-
voorbeeld voor kiezen om een (beperkt) gunstig effect van 
een specifieke behandeling te negeren om een mogelijk risi-
co van behandeling te vermijden. Door de implementatietijd 
en mogelijk gebrek aan bewijs is het met name voor evolue-
rende technieken moeilijk om onderscheid te maken tussen 
bedoeld en onbedoeld gebruik en tussen goede of slechte 
variatie. Geïnitieerde onbedoelde variatie ontstaan door ge-
brek aan richtlijnen of bewijs kan worden gebruikt om be-
wijs te verzamelen en daaropvolgend de richtlijnen aan te 
passen. Hoewel ‘case-mix’-correctie een deel van de bedoel-
de variatie verklaart, zullen verschillen in instelling en be-
leid leiden tot variatie die als bedoeld of onbedoeld en ge-
wenst of ongewenst kan worden beschouwd, afhankelijk 
van de richting en de omstandigheden van de variatie.
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