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Positron emissie tomografie (PET) is een relatief nieuwe techniek waarmee radioactieve 

stoffen binnen in het menselijk lichaam kunnen worden afgebeeld. De meest gebruikte 

radioactieve stof is fluor-18 (18F) gekoppeld aan een variant van suiker (fluorodeoxyglucose, 

FDG). Hiermee kan het energieverbruik (metabolisme) van verschillende organen en 

weefsels worden afgebeeld. Veel kwaadaardige tumoren verbruiken naar verhouding 

veel suiker vanwege hun hoge metabolisme en agressieve karakter, waardoor ze 

gedetecteerd kunnen worden met FDG PET. Vaak is voor het stellen van een juiste 

diagnose ook informatie nodig over de exacte locatie en het formaat van de radioactieve 

laesies. Deze gegevens worden met computed tomografie (CT) verkregen, waarna beide 

scans worden samengevoegd tot een gefuseerde afbeelding (PET-CT). Bovendien kan 

de mate van radioactiviteit worden gekwantificeerd, waardoor men een indruk krijgt van 

het metabolisme van de tumor. Een veelgebruikte maat voor de hoogte van het 

radioactieve signaal is de maximum standardized uptake value (SUVmax).

De toegenomen kennis over borstkanker en haar verschillende verschijningsvormen 

heeft de behandeling van borstkankerpatiënten veranderd van een algemene en 

gegeneraliseerde behandeling tot de patiëntgerichte en geïndividualiseerde therapie van 

dit moment; deze wordt gestuurd door karakteristieken van zowel de patiënt als de 

tumor. Het is belangrijk om een patiënt direct optimaal te behandelen en direct de juiste 

therapie aan de juiste patiënt voor te schrijven. 

De kern van dit proefschrift is gewijd aan de waarde van de PET-CT en een nieuwe 

specifieke mamma PET (MAMMI) bij patiënten met borstkanker, gericht op betere selectie 

en behandeling van patiënten en het voorkomen van over- of onderbehandeling. Het 

gebruik van PET-CT en de MAMMI PET is met name onderzocht bij patiënten met grote 

of klier-positieve tumoren die behandeld worden met neoadjuvante chemotherapie 

(NAC); een kleiner deel van dit proefschrift evalueert het gebruik bij vroeg-stadium 

borstkanker. 

Dit proefschrift is opgedeeld in drie delen. Wat is de waarde van 18F-FDG PET-CT voor 

visualisatie van de primaire tumor en detectie van metastasen locoregionaal en op afstand 

bij patiënten met een primair mammacarcinoom (deel 1)? Hoe en wanneer zou de PET-

CT gebruikt kunnen worden voor responsmetingen tijdens NAC en hoe accuraat is de 

combinatie van PET-CT en MRI voor responspredictie (deel 2)? Zijn de PET-CT en/of de 

specifieke mamma PET in staat om de primaire tumor beter te karakteriseren (deel 3)? 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste bevindingen per hoofdstuk worden uiteengezet. 

DEEL ÉÉN  |  PET-CT
Classificatie en stadiëring

Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de waarde van 18F-FDG PET-CT voor 

primaire tumorvisualisatie en stadiëring voorafgaand aan behandeling. In hoofdstuk 2 

wordt de visualisatie van de primaire tumor met PET-CT beschreven bij patiënten die 

behandeld gaan worden met NAC. FDG-opname van de primaire tumor was hoog 
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genoeg voor responsmetingen bij 203 (95%) van de 214 patiënten met stadium II-III 

borstkanker. Er kon geen subgroep worden geïdentificeerd met consistent lage FDG-

opname. Derhalve was het niet mogelijk om op basis van tumorkarakteristieken een 

groep patiënten te selecteren bij wie een PET-CT veilig achterwege kan worden gelaten. 

Univariate analyse toonde een significant hogere SUVmax bij patiënten met ongunstige 

tumorkarakteristieken: niet-lobulaire carcinomen, tumoren met negatieve 

hormoonreceptoren, triple negatieve tumoren, graad 3 tumoren, tumoren met een hoge 

Ki-67 score en patiënten met afstandsmetastasen. Deze hoge FDG-opname verbetert 

de accuratesse van PET-CT voor tumordetectie en optimaliseert de waarde voor 

stadiëring en responsmetingen in deze specifieke patiëntengroep. Multivariate analyse 

toonde dat triple negatieve en graad 3 tumoren onafhankelijk significant geassocieerd 

zijn met een hoge SUVmax.

Hoofdstuk 3 beschrijft de waarde van PET-CT bij T1 mammacarcinoom (≤2 cm). Hoewel 

verschillende studies hebben aangetoond dat de sensitiviteit van PET-CT voor visualisatie 

van kleine tumoren laag is,1,2 hebben wij laten zien dat de primaire tumor bij de 

meerderheid (54 van de 62, 87%) van de patiënten met een T1 tumor gedetecteerd wordt 

indien patiënten in buikligging en met hangende borsten gescand worden. De visualisatie 

was 59% bij tumoren ≤10 mm en 98% bij tumoren >10 mm. Sensitiviteit en specificiteit 

voor de detectie van okselkliermetastasen waren 73% en 100%. De uitstekende positief 

voorspellende waarde (100%) impliceert dat direct kan worden overgegaan tot een 

okselklierdissectie (OKD) in plaats van een schildwachtklier (SWK)-procedure in geval 

van een FDG-avide okselklier. Echter, sensitiviteit was laag, waardoor een SWK-procedure 

noodzakelijk is in geval van afwezigheid van FDG-avide klieren. Van de 12 FDG-avide 

laesies op afstand werd 1 laesie bevestigd als longmetastase, waren er 3 fout-positieve 

laesies en 8 nieuwe primaire proliferatieve laesies. Op basis van deze studie raden we 

niet aan om standaard een PET-CT te verrichten bij patiënten met een T1 tumor in 

verband met de suboptimale sensitiviteit voor detectie van okselkliermetastasen en de 

lage opbrengst van stadiëring op afstand.

De optimale methode voor stadiëring van locoregionale klieren bij patiënten die 

behandeld gaan worden met NAC blijft onderwerp van discussie. Met name het ideale 

moment voor de SWK-procedure (voor of na NAC) moet nog bepaald worden.3 Daarom 

wordt in hoofdstuk 4 de waarde van de PET-CT in buikligging voor stadiëring van 

locoregionale klieren voorafgaand aan NAC geanalyseerd. Bij 311 stadium II-III 

borstkankerpatiënten werd de PET-CT voorafgaand aan NAC vergeleken met het 

pathologische klierstadium (op basis van echogeleide cytologie of, in geval van negatieve 

cytologie, SWK-procedure). Sensitiviteit en negatief voorspellende waarde voor detectie 

van okselkliermetastasen waren suboptimaal (respectievelijk 82% en 53%), maar de 

positief voorspellende waarde was zeer goed (98%), wat impliceert dat een FDG-avide 

klier vrijwel altijd een okselkliermetastase betreft. Het aantal gemiste okselkliermetastasen 

met PET-CT was significant minder bij patiënten met ongunstige tumorkarakteristieken: 

triple negatieve tumoren, een hoge Ki-67 score, een hoge graad en een hoger N-stadium. 

Verder werd occulte N3-ziekte parasternaal en periclaviculair gezien bij 26 (8%) en 32 

(10%) van de 311 patiënten. Dit resulteerde in aanpassingen in het bestralingsplan bij 50 
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(16%) patiënten. Nieuwe N3-klieren werden significant vaker ontdekt bij patiënten met 

een grotere primaire tumor of een hoger TNM-stadium. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 beschreven hoe vaak een PET-CT voorafgaand aan 

NAC het klierstadium verandert bij stadium II-III borstkankerpatiënten. Door behandeling 

met NAC is het aantal tumor-positieve lymfeklieren (een belangrijke risicofactor voor 

locoregionale recidieven en een veelgebruikte indicator voor postoperatieve bestraling) 

niet langer te bepalen. Gebaseerd op de hoge positief voorspellende waarde van FDG-

avide klieren bij borstkanker kan een PET-CT voorafgaand aan NAC gebruikt worden als 

alternatief voor het bepalen van het aantal tumor-positieve klieren voor de behandeling. 

Hierdoor kan het recidiefrisico veranderen en kunnen beslissingen over postoperatieve 

radiotherapie onderbouwd worden. Bij 5 (11%) van de 47 patiënten met een laag risico 

op een locoregionaal recidief detecteerde de PET-CT occulte N3-ziekte, waardoor ze 

opgeschaald werden naar de hoog-risico groep. Van de 144 patiënten met een gemiddeld 

locoregionaal recidiefrisico werd bij 24 (17%) patiënten ≥4 FDG-avide okselklieren gezien 

en bij 22 (15%) occulte N3-ziekte. In totaal werden 38 (26%) van de 144 patiënten met 

een gemiddeld risico op een logoregionaal recidief opgeschaald tot hoog-risico 

patiënten. Van de 43 (23%) patiënten die opgeschaald werden, waren er 18 uiteindelijk 

ypN0, 12 ypN1 en 13 ypN2-3.

Hoofdstuk 6 laat zien dat de PET-CT superieur is ten opzichte van conventioneel 

stadiëringsonderzoek voor de detectie van afstandsmetastasen. Bij 154 stadium II-III 

borstkankerpatiënten werden met de PET-CT 42 afstandslaesies gezien bij 25 patiënten. 

Deze laesies konden worden bevestigd bij 20 (13%)van de 154 patiënten. De PET-CT was 

fout-positief voor 8 additionele afstandslaesies en classificeerde 5 (3%) van de 154 

patiënten onterecht als M1. Bij 16 (80%) van de 20 patiënten met bevestigde afstandslaesies 

werden een of meer laesies alleen gezien met de PET-CT en niet met conventionele 

stadiëring. Dit leidde tot een aanpassing van de behandeling bij 13 (8%) van de 154 

patiënten. Bij 129 patiënten werd geen FDG-avide afstandslaesie gevonden, hetgeen 

bevestigd werd door een follow-up van 9 maanden. Sensitiviteit en specificiteit van PET-

CT voor de detectie van afstandslaesies waren 100% en 96%. Ter vergelijking, de 

sensitiviteit van de thoraxfoto was 11%, terwijl sensitiviteit en positief voorspellende 

waarde van de botscan 57% en 20% waren.

DEEL TWEE  |  PET-CT IN BUIKLIGGING
Responsmetingen van de primaire tumor en okselkliermetastasen

In het tweede deel van dit proefschrift wordt het gebruik van de PET-CT in buikligging 

tijdens NAC onderzocht voor de voorspelling van een complete pathologische response 

(pCR) in de borst en de oksel na NAC.

Hoofdstuk 7 benadrukt de relevantie van het borstkanker subtype voor responsmetingen 

met PET-CT tijdens NAC. Wij toonden aan dat een goede respons op chemotherapie 

significant geassocieerd was met het borstkanker subtype en verandering in FDG-

opname. Bovendien toonde multivariate analyse dat er een significante interactie bestond 
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tussen de verandering in FDG-opname en het borstkanker subtype. Receiver operating 

characteristic (ROC) curves voor de voorspelling van een (vrijwel) complete respons 

werden gegenereerd, waarbij een oppervlakte onder de curve van 0.35 werd gevonden 

voor HER2-positieve tumoren, 0.90 voor ER-positieve/HER2-negatieve tumoren en 0.96 

voor triple negatieve tumoren. Derhalve lijkt responsmeting met PET-CT tijdens NAC 

vooral nuttig bij ER-positieve/HER2-negatieve en triple negatieve tumoren.

Omdat een complete respons van zowel de primaire tumor als de okselkliermetastasen 

is geassocieerd met de beste overleving 4 beschrijven we in hoofdstuk 8 de waarde van 

responsmetingen van zowel de primaire tumor als de oksel. Daarnaast hebben we de 

waarde van responsmetingen met PET-CT op twee verschillende momenten tijdens NAC 

vergeleken. De oppervlakte onder de ROC curve nam toe wanneer het verschil in FDG-

opname van zowel de primaire tumor als de okselkliermetastase werd beoordeeld in 

vergelijking met verandering van het FDG-signaal in ofwel de primaire tumor ofwel de 

okselkliermetastase. Bij triple negatieve tumoren leek een PET-CT na zes weken 

effectiever dan na twee weken, terwijl bij HER2-positieve tumoren noch een PET-CT na 

3 weken, noch een PET-CT na 8 weken van nut bleek voor responspredictie.

De gecombineerde waarde van responsmetingen met PET-CT en MRI tijdens NAC wordt 

beschreven in hoofdstuk 9. Omdat responsmeting met PET-CT inaccuraat bleek bij 

HER2-positieve tumoren en MRI minder effectief bleek bij ER-positieve/HER2-negatieve 

tumoren 5 veronderstelden wij dat PET-CT en MRI gecombineerd de beste voorspeller 

van respons zou zijn. Voor de voorspelling van een (vrijwel) complete respons nam de 

oppervlakte onder de ROC curve toe van 0.78 voor de PET-CT en 0.81 voor de MRI tot 

0.86 voor beide onderzoeken gecombineerd. De additionele waarde van de PET-CT ten 

opzichte van de MRI werd met name gezien bij ER-positieve/HER2-negatieve tumoren: 

bij alle patiënten met >25% afname op MRI (geclassificeerd als een gunstige respons op 

basis van de huidige richtlijnen in ons ziekenhuis) maar <40% afname of PET-CT werd 

in het operatiepreparaat geen goede respons gezien. Deze patiënten zouden mogelijk 

baat hebben bij aanpassing van het chemotherapeutische regime. 

Als patiënten met tumor-positieve okselkliermetastasen voorafgaand aan NAC uiteindelijk 

allen een OKD ondergaan na NAC, zal mogelijk overbehandeling plaatsvinden bij 

patiënten met een complete axillaire respons. Hoofdstuk 10 beschrijft daarom de waarde 

van sequentiële PET-CTs tijdens NAC voor responsmeting van okselkliermetastasen. Bij 

30 (38%) van de 80 geïncludeerde patiënten werd uiteindelijk een axillaire pCR gezien. 

De relatieve afname in SUVmax was significant hoger bij patiënten met een axillaire pCR 

dan bij patiënten met tumor-positieve okselklieren na NAC, zowel op PET-CT2 (p<0.001) 

als op PET-CT3 (p=0.025). De oppervlakte onder de ROC curves waren 0.80 voor PET-

CT2 en 0.65 voor PET-CT3. Een relatieve afname ≥60% op PET-CT2 had een zeer goede 

specificiteit (35/37, 95%), een hoge positief voorspellende waarde (12/14, 86%) en een 

sensitiviteit van 48%; een histologische complete respons werd correct voorspeld bij 12 

van de 25 responders, bij wie minder invasieve behandeling van de oksel gerechtvaardigd 

zou kunnen zijn (bijvoorbeeld bestraling van de oksel).
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DEEL DRIE  |  PET-CT EN SPECIFIEKE MAMMA PET IN BUIKLIGGING
Verbeteren van primaire tumorkarakterisering

In het derde en laatste deel van dit proefschrift bespreken we hoe de PET-CT en specifieke 

mamma PET bij patiënten in buikligging en met hangende borsten de primaire tumor 

beter zou kunnen karakteriseren. In hoofdstuk 11 bespreken we de correlatie tussen de 

bioptlocatie en het gebied met de hoogste metabole activiteit voorafgaand aan NAC. 

Gebaseerd op heterogeniteit van tumoren zou informatie van de PET-CT gebruikt kunnen 

worden om een biopt te nemen van het meest agressieve gebied van de tumor (het 

gebied met de hoogste FDG-opname, SUVmax). We beschrijven in dit hoofdstuk hoe 

vaak de bioptlocatie niet overeen komt met het gebied met de hoogste FDG-opname. 

Een afstand ≥2 cm en een relatief verschil in SUV ≥25% tussen de bioptlocatie (afgebeeld 

middels een marker) en het gebied met de hoogste FDG-opname werd gezien als klinisch 

relevant. Een combinatie van beiden werd geclassificeerd als ‘niet-overeenkomend’ en 

werd gezien bij 28 (14%) van 203 tumoren. Dit werd significant vaker gezien bij tumoren 

met een hoger T-stadium, bij diffuus groeiende (non-mass) en multifocale tumoren op 

MRI, bij diffuus groeiende en multifocale tumoren op PET-CT, bij tumoren >3 cm en bij 

lobulaire carcinomen. Door gebruik te maken van PET-CT informatie en mogelijk ook 

van FDG-geleide biopsieën kan weefseltypering voorafgaand aan NAC wellicht verbeterd 

worden.

Het gebruik van PET-CT wordt momenteel niet geadviseerd voor detectie van de primaire 

tumor 6,7 op basis van beperkingen door een gelimiteerde spatiële resolutie, compressie 

van het borstweefsel, artefacten door ademhalingsexcursies van de thorax en de lange 

weg die het positron moet afleggen van de bron tot de detector. Daarentegen is er wel 

toegenomen interesse in visualisatie en kwantificatie van primaire mammatumoren met 

PET en PET-CT in verband met de lagere sensitiviteit van MRI bij dens klierweefsel,8 de 

correlatie tussen FDG-opname en prognostische karakteristieken 9 en veelbelovende 

resultaten van responsmetingen met PET-CT tijdens NAC.10 Hoofdstuk 12 beschrijft de 

eerste ervaring met de MAMMI PET, een specifieke mamma PET met een hoge resolutie. 

De MAMMI PET scant patiënten in buikligging en met een hangende borst en is ontworpen 

om detectie en karakterisering van de primaire tumor te verbeteren. In deze eerste 

haalbaarheidsstudie detecteerde de MAMMI PET 31 (97%) van de 32 tumoren, inclusief 

laesies dicht bij de musculus pectoralis major (kleinste afstand tot de spier 3.3 mm). De 

overeenkomst tussen SUVmax op de MAMMI PET en op de conventionele PET-CT was 

hoog, maar de SUVmax op de MAMMI PET was consistent hoger (gemiddelde ratio 2.7).

In hoofdstuk 13 geven we een overzicht van specifieke mamma PETs die op dit moment 

beschikbaar zijn. Deze mamma PETs kunnen worden geclassificeerd op basis van de 

positie van de borst en de patiënt: de patiënt wordt ofwel gescand in zittende positie en 

met compressie van de borst, ofwel in buikligging met een hangende borst. De positron 

emissie mammografie (PEM) is de meest onderzochte scan die gebruik maakt van 

compressie. Deze scan maakt vergelijking met het conventionele mammogram mogelijk, 

heeft een hoge sensitiviteit en specificiteit voor de detectie van borstkanker, heeft een 

vergelijkbare waarde als de MRI voor chirurgische planning en geeft de mogelijkheid tot 
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FDG-geleide biopsieën. Echter, gebruikte FDG doses zijn hoog, beelden worden 

vervaardigd in twee dimensies (2D) en tumoren dicht bij de musculus pectoralis major 

worden vaker gemist. Van de scans die patiënten scannen in buikligging en met een 

hangende borst is de MAMMI PET het meest gebruikt. Deze scan vervaardigt 

driedimensionale beelden en maakt vergelijking met MRI mogelijk. Bij patiënten met 

stadium II-III borstkanker werden vrijwel alle tumoren gezien, inclusief tumoren dicht bij 

de musculus pectoralis major. De ontwikkeling van een biopsiesysteem bevindt zich 

momenteel in de laatste fase van ontwikkeling. De toegevoegde waarde van de specifieke 

mamma PETs moet met name gezocht worden bij patiënten met dens klierweefsel, voor 

screening van hoog-risico patiënten, tumordetectie in geval van een occulte of 

inconclusieve laesie met conventioneel onderzoek, precieze bepaling van FDG-opname, 

responsmetingen of FDG-geleide biopsieën. 

In hoofdstuk 14 wordt de heterogeniteit van primaire tumor FDG-opname geëvalueerd 

met de MAMMI PET en de conventionele PET-CT. Bij 35 patiënten bleek de intensiteit 

van de FDG-opname niet verschillend (p=0.439), maar bleken de heterogeniteitsscores 

op de MAMMI PET significant hoger dan op de conventionele PET-CT (p=0.005). Een 

hogere heterogeniteit op de MAMMI PET werd gezien bij 11 (31%) van de 35 patiënten. 

Heterogeniteit op zowel de MAMMI PET als de conventionele PET-CT was significant 

hoger in geval van grote tumoren en tumoren met een hoge SUVmax.

CONCLUSIE

Eerdere onderzoeken vonden een lage opbrengst van de PET-CT bij vroeg-stadium 

borstkanker. Daarnaast werden veelbelovende, maar geen conclusieve resultaten 

beschreven met betrekking tot detectie van afstandsmetastasen bij (lokaal) gevorderd 

mammacarcinoom en responsmetingen tijdens NAC. Op basis hiervan wordt in de 

huidige richtlijnen aanbevolen om alleen in geval van een lokaal recidief of verdachte 

afstandsmetastase een PET-CT te verrichten, aangezien bij deze groep patiënten het 

gebruik van de PET-CT uitgebreid is beschreven.6,7

De studies beschreven in dit proefschrift hebben de kennis over het gebruik van PET-CT 

bij patiënten met borstkanker uitgebreid en bieden een onderbouwing om het gebruik 

van PET-CT bij primair mammacarcinoom uit te breiden. Op basis van onze resultaten 

adviseren wij om een PET-CT te verrichten voor stadiëring bij alle patiënten met stadium 

II-III borstkanker die behandeld gaan worden met NAC.

De betrokkenheid van verschillende medisch specialismen bekrachtigt de multidisciplinaire 

insteek van dit proefschrift, maar ook de waarde van de PET-CT voor elke medisch 

specialist die betrokken is bij de behandeling van patiënten met borstkanker. PET-CTs 

voor en tijdens NAC zijn van waarde voor chirurgen, oncologen, radiotherapeuten, 

pathologen en radiologen. Meest belangrijk is echter de waarde voor de patiënt, die zal 

profiteren van betere stadiëring en therapie op maat (voorkomen van over- danwel 

onderbehandeling). 
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