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Wat is het probleem?
34-jarige vrouw met borstkanker (1,2 cm, gr II, N0, ER+HER2-)

- 6 weken geleden sparend geopereerd (radicaal)

- Net klaar met de adjuvante bestraling

- De vraag nu:

- Heeft zij nog adjuvant chemotherapie nodig?

- Heeft zij nog adjuvant hormonale therapie nodig?

- Zij heeft 91% kans om over 10 jaar in leven te zijn

- Met chemotherapie en hormonale therapie gaat dit naar 96% kans



Wat betekent dit?
• Van 100 vergelijkbare vrouwen zullen er 91 voor niets nabehandeld worden, 

zij waren al genezen met lokale therapie

• 6 levens worden gered dankzij chemo- en hormonale therapie

• 1 vrouw zal overlijden aan de bijwerkingen van chemo- of hormonale 

therapie

• 4 vrouwen zullen metastaseren en overlijden aan borstkanker ondanks 

chemo- en hormonale therapie



Wat zou u doen?
• Dus 19 vrouwen voor niks behandeld om 1 leven te redden

• Om 6 levens te redden, kost dat 1 onnodige dode



Vraag 1 dia



Standaard advies in NL

De Nederlandse richtlijn adviseert voor deze patiënte om 

zowel adjuvant chemotherapie als hormonale therapie te 

ondergaan



Waarom overbehandeling?

• Onderbehandeling leidt tot onnodige doden

• Overbehandeling leidt tot onnodige bijwerkingen



Betere patiënten selectie?
SOFT studie: premenopauzaal: n ± 1400 ptn GEEN ADJUVANT 
CHEMOTHERAPIE - Francis et al. NEJM 2015

5-jaars OS met 
alleen tamoxifen: 
99.8%

5-jaars DRFI met 
alleen tamoxifen: 
98.6%



Kenmerk
Tumor grootte >= 1 cm 72%

Leeftijd 35-49 82%
Histol graad 1 / 2 41% / 51% (92% totaal)

ER/PgR +/+ 94%
1-3 pos lymfklieren 9%

SOFT studie: premenopauzaal: n ± 1400 ptn GEEN ADJUVANT 
CHEMOTHERAPIE - Francis et al. NEJM 2015

Prognostisch heel gunstige tumoren?



Patiënten selectie met MammaPrint (MP)

5-jrs concordant laag risico 94.1% (95%CI 89.1-99.3)

5-jrs discordant klinisch hoog - MP laag 97.8% (95%CI 94.9-100)

n=94
n=92

Geen nabehandeling of 
alleen hormonaal
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postmenopauzale ptn selectie met Endopredict
ABCSG-8- studie

Filipits, CCR, 2011

n=1,324     ER+ HER-

Graad 1-2: 96%

N0:               68%

1-3 pos N:    27%

4 of meer:      5%

Alle patienten 5 jaar TAM, of 5 jaar TAM-AI

Geen chemotherapie

Laag risico:
10-jrs DRFI 96%



De beste overleving voor de hele groep 
borstkankerpatiënten wordt verkregen door 
iedereen systemisch na te behandelen…….

omdat geen van onze prognostische en 
predictieve testen 100% betrouwbaar is!!!

Retel, Eur J Cancer 2010

Valkuil van betere patiënten selectie



Hoeveel onnodige doden accepteer je

om 100 patiënten de bijwerkingen van onnodige 
chemotherapie te besparen die ze niet nodig 
hadden omdat ze al genezen waren?

1 dode? 3 doden? 5 doden? 10 doden?
Retel, Eur J Cancer 2010

Trade-off van betere patiëntenselectie



Vraag 2



Vraag 3



En hoe zit het nu met die risico’s?



Risico is moeilijk begrip

Risico op dodelijk ongeluk parachutespringen:
1:60.000 sprongen in NL

Auto verkeer (bij 10.000 auto km/jaar):
1:20.000 dodelijke ongelukken 

Achterwege laten van adjuvant systemische 
therapie bij mammacarcinoom:
1:20 onnodige doden in NL

Uitvinder 
parachute:

L. da Vinci



• Welke soort behandeling?
– Behandeling op maat; achilleshiel vd tumor

– Nu one-size-fits-all nabehandeling

– ‘predictieve factoren’

Hoe borstkanker uitkomst verbeteren?



De optimale therapie voor de gemiddelde pt

Algemene 
borstkanker 
populatie

Loting

De gemiddelde patient bestaat niet…

Standaard

Behandeling B
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Betekenis

• HER2 positieve borstkanker: 10-20% van alle 

borstkanker patienten

• In het verleden werden nieuwe behandelingen 

afgekeurd als < 20% van de patiënten er baat bij 

hadden



Wat allemaal ten onrechte weggegooid?



Risico: Te vroeg afdanken van een therapie



Mede veroorzaakt door fraude (Lancet 2000)



Meta-analyse van 15 hoge dosis trials

2006
Sir Richard Peto



Totale dosis-intensiteit correleert met betere OS

Berry, JCO 2011



Hoge dosis chemo bij TNBC

Berry, JCO 2011

20%  betere 
overleving; van 
±40% naar ± 60% 
10-jaars OS



Vinding bij TNBC is toeval?

Berry, JCO 2011

…maar, ± 20% van TNBC patienten onder de 50 jaar heeft een BRCA1 
mutatie… Sharma, abstract #1026, ASCO 2013



Veel DNA schade

BRCA1/2 dysfunctie geeft defecte DNA reparatie

Hoge dosis CTC: Carboplatin – Thiotepa - Cyclofosfamide

Twee tumor types

Repareert DNA schade 
goed = Non-BRCA-like

Repareert DNA schade 
slecht = BRCA-like

Hoge dosis CTC
Non-BRCAlike repareert 

DNA schade goed
BRCA-like repareert 
DNA schade slecht

Tumor overleeft Tumor sterft afHypothese



Rodenhuis et al, N Engl J Med 2003
>4 LN+

DNA schade (CTC)
4*FEC + 1*CTC

Standaard:
5*FEC

Gerandomiseerde NL studie:
Hoog risico borstkanker patiënten

• Steekproef uit HER2-negatieve patiënten populatie
• Identificeer subgroep met een BRCA-like borstkanker signatuur
• Bestudeer verband tussen BRCA-like borstkanker signatuur en 

overleving

Testen van de hypothese



BRCA-like signatuur en overleving in TNBC

Vollebergh, Breast Cancer Res, 2014



Duitsers vragen je resultaten te falsificeren
Samenwerking met West German study Group & Heidelberg

Ref. n High dose regimen Control 
regimen

Adjusted
hazard ratio

p for 
interaction

Schouten et al. 
Clin Cancer 
Res 2014

115 Epirubicin, ifosfamide,
carboplatin

CMF, 
(F)AC/EC

0.15 <0.05

Schouten et al. 
Int J Cancer 
2016

143 Epirubicin,
cyclophosphamide, 
thiotepa

AC-CMF 
dose dense

0.18 <0.01

Vollebergh et al. 
Breast Cancer
Res 2014

249 Cyclophosphamide,
thiotepa, 
carboplatin

FEC 0.19 <0.01



Kwaliteit van leven hoge dosis vs standaard

Buijs, JCO, 2007

Na 1 jaar is de kwaliteit 
van leven in beide groepen 
vergelijkbaar



Een prospectieve studie klaar
PI: Sjoerd Rodenhuis

Zwakte: standaard arm geen platinum

N=118



SUBITO studie Alpe d’Huzes/KWF

Internationale studie: Nederland (alle UMCs en MST), Duitsland, Frankrijk

N=174   Start Q3 2016 in Nederland



± 100 patiënten / jaar in NL

www.predict.nhs.uk

Jonge vrouw 30 jaar
2 kleine kinderen

IDC, 3 cm, triple negatief, 10 pos klieren
BRCA1-like

Met standaard chemotherapie: 

56% risico om te overlijden < 5 jaar

Met hoge dosis chemotherapie:

11% risico om te overlijden < 5 jaar



Hoe gaan we die vinden?

Daarvoor hebben we 
jullie hulp nodig….



Met de PALGA studie alert

• Landelijke dekking

• PA verslagen < 24 uur in landelijk PALGA

• Via triple negatief mammacarcinoom biopt

• Via < 65 jaar, TNBC bij operatie en >= 4 pos klieren

• Werkt alleen met protocollaire verslagen

• Werkt alleen als deze niet uitgezet wordt door PA lab



M1 19 jaar in complete remissie: BRCA1m 
Steenbruggen et al. Cureus, 2015



Conclusies

Zin en onzin van adjuvant systemische therapie is een 

genuanceerde afweging van onnodige bijwerkingen tov 

onnodige doden

Voor stadium III, BRCA1-like mammacarcinoom is hoge 

dosis chemotherapie een hoopvol alternatief

Ook bij gemetastaseerde setting genezen soms patiënten



Take home messages

• De patholoog is cruciaal in de beslissing over adjuvant 
systemische therapie

• De patholoog is cruciaal in het identificeren van hoog risico 
patiënten die baat kunnen hebben bij deelname aan de SUBITO 
studie

• Het PALGA trial alert systeem werkt optimaal als alle laboratoria 
meedoen en kan verbetering in behandelingen enorm versnellen
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Filipits, CCR, 2014

Patiënten selectie met Prosigna (postmenopauzaal)

ABSG-8

n ± 930 HR + ptn

Postmenopauzaal

96% graad 1-2

Allen 5 jaar adj HT

48% ROR PAM50 laag risico

15-jrs DRFS 97.5%

N0; Mediane FUP 11 jaar
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