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194 | Summary                                          

This thesis describes clinical outcomes of a large nationwide cohort of women treated for ductal 

carcinoma in situ (DCIS) and discusses steps towards finding the balance between overtreatment 

and undertreatment of DCIS. 

Chapter 1 provides a general discussion into the epidemiology, detection and treatment of 

DCIS. DCIS is a precursor lesion of invasive breast cancer. However, not all DCIS will progress 

into invasive disease. While DCIS was seldom detected before the advent of screening 

mammography, the widespread adoption and the subsequent digitalization of mammography-

based population-wide breast cancer screening programs have led to an impressive increase 

in incidence of DCIS. Therefore, screening programs are criticized for being associated with 

substantial overdiagnosis of DCIS. DCIS treatment aims at preventing invasive breast cancer, 

assuming that this will reduce deaths due to breast cancer. Standard treatment of DCIS consists 

of mastectomy, or breast-conserving surgery, which is often followed by radiotherapy as part 

of breast-conserving treatment. Some women with unilateral DCIS even undergo contralateral 

prophylactic mastectomy. In the Netherlands, endocrine therapy is not recommended, whereas 

in the United States, it is considered part of standard treatment. The question has been raised 

whether intensive treatment for low-risk DCIS might be considered overtreatment.

Chapters 2 and 3 summarize our current understanding of DCIS and identify the challenges 

in finding the balance between overtreatment and undertreatment. Unfortunately, currently, we 

are not able to distinguish DCIS lesions that will progress to invasive disease from lesions that 

will not. The result of this knowledge gap is that every DCIS lesion is treated similarly to early-

stage invasive breast cancer. Risk stratification is therefore essential for making better-informed 

treatment decisions. In addition, large randomized clinical trials are necessary to investigate if 

active surveillance is a safe option for low-grade DCIS. Last but not least, clear communication 

between health care professionals and patients about the implications of a DCIS diagnosis is 

essential for accurate risk perception and optimal decision-making.

Chapters 4, 5 and 6 discuss the results of a large population-based cohort study. All women 

diagnosed with DCIS in the Netherlands between January 1st 1989 and December 31st 2004 were 

selected from the Netherlands Cancer Registry. This cohort was linked to the nationwide network 

and registry of histology and cytopathology in the Netherlands (PALGA) and their information 

was used to validate and complete missing data on surgery type and morphology.

In Chapter 4, we assessed the effect of different treatment strategies on the risk of subsequent 

invasive breast cancer in 10,090 women treated for unilateral primary pure DCIS. Fifteen years 

after DCIS diagnosis, cumulative incidence of ipsilateral invasive breast cancer was 1.9% after 

mastectomy, 8.8% after breast-conserving surgery with radiotherapy, and 15.4% after breast-
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conserving surgery alone. Cumulative incidence of contralateral invasive breast cancer at 15 

years was 6.4 %, which was twice as high as the expected breast cancer incidence based on 

incidence rates in the general Dutch population (3.4%). The association of DCIS treatment with 

ipsilateral invasive breast cancer risk was modified by age at DCIS diagnosis and follow-up 

duration. Our results indicate that the benefit of radiotherapy may be smaller among younger 

women, and stress the importance of clinical studies with long follow-up. Finally, the low 

contralateral invasive breast cancer risk does not justify contralateral prophylactic mastectomies 

for many women with unilateral DCIS.

In Chapter 5, we aimed to weigh breast cancer mortality after DCIS treatment against mortality 

from other causes and expected mortality in the general population. To obtain information on 

cause of death, our DCIS cohort was linked with the nationwide cause of death registry at 

Statistics Netherlands. Our study comprised 9,799 DCIS patients and we estimated standardized 

mortality ratios as ratios of observed and expected numbers of death. DCIS patients aged 50 

years or older had lower risk of dying compared with the general female population, which may 

reflect differences in health behaviour. Women with DCIS had higher risk of dying from breast 

cancer than the general population, but absolute risks were low: the cumulative breast cancer 

mortality 10 years after DCIS treatment was 2.3% for women younger than 50 years and 1.4% for 

women aged 50 years or older treated for DCIS between 1999-2004.

In Chapter 6, we assessed whether the method of detection should be considered when 

determining prognosis and treatment in women with DCIS. To obtain information about the 

method of detection we linked our cohort with the database of the Dutch breast cancer screening 

organization. We studied 7,042 women aged 49-75 with screen-detected, interval, or non-

screening-related DCIS. Screen detection was associated with lower risk of ipsilateral invasive 

breast cancer and all-cause mortality. However, the absolute difference in risk of ipsilateral 

invasive breast cancer was very small (1%) and the lower all-cause mortality associated with 

screen-detected and interval DCIS might be explained by a healthy-screenee effect. Therefore, 

our findings do not justify different treatment strategies for women with screen-detected, interval, 

or non-screening-related DCIS.

The LORD study aims to evaluate the safety of active surveillance in women with LOw-Risk Dcis. 

Chapter 7 discusses the rationale and design of this randomised, international multicentre, 

open-label, phase III non-inferiority trial, led by the Dutch Breast Cancer Research Group (BOOG 

2014-04) and the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC-BCG 

1401). Standard treatment will be compared to active surveillance in 1,240 women aged 45 

years or older with asymptomatic, screen-detected, pure low-grade DCIS based on vacuum-

assisted biopsies of calcifications only. Both study arms will be monitored with annual digital 
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mammography for a period of 10 years. The primary end-point is 10-year ipsilateral invasive 

breast cancer free percentage. Secondary end-points include patient reported outcomes, 

diagnostic biopsy rate during follow-up, ipsilateral mastectomy rate and translational research. 

To explore interest in and feasibility of the LORD study we conducted a survey among EORTC 

and BOOG centres. A vast majority of responding EORTC and BOOG centres expressed interest 

in participation in the LORD study. The proposed study design is endorsed by nearly all centres.

In Chapter 8, preliminary results of our ongoing research are discussed and future steps 

towards finding the balance between overtreatment and undertreatment of DCIS are considered. 

To guide treatment decision-making in DCIS we need to have better predictors of which DCIS 

lesions will become life-threatening invasive disease and which will not. Further, we need to 

effectuate a paradigm shift in how patients and health care providers perceive a diagnosis 

of cancer precursors. To address these key challenges a multidisciplinary, comprehensive 

approach is needed.

196 | Summary
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200 | Samenvatting                                         

Dit proefschrift richt zich op het dilemma van overdiagnostiek en overbehandeling van 

ductaal carcinoma in situ van de borst (DCIS). Het behandelt de klinische resultaten van een 

observationele landelijke cohort studie en bespreekt het traject dat zich richt op het vinden van 

de balans tussen overbehandeling en onderbehandeling van DCIS.

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over de detectie en behandeling van DCIS. DCIS 

is een voorstadium van invasief borstkanker. Echter, niet alle vrouwen met DCIS zullen invasief 

borstkanker ontwikkelen. Sinds de introductie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 

en door de verbeterde mammografietechnieken is de incidentie van DCIS aanzienlijk 

toegenomen. Uit de literatuur blijkt dat DCIS altijd al veel voorkwam, maar dat dit vroeger, vóór 

het bevolkingsonderzoek, slechts sporadisch gedetecteerd werd. Er zijn aanwijzingen dat 

overdiagnostiek van DCIS in reële mate voorkomt. De huidige behandeling van DCIS is chirurgie 

(borstsparende operatie of mastectomie) met of zonder radiotherapie en heeft als doel invasief 

borstkanker te voorkomen, om zo uiteindelijk sterfte aan borstkanker te reduceren. Sommige 

vrouwen met eenzijdig DCIS ondergaan zelfs een contralaterale profylactische mastectomie. 

Adjuvante hormonale behandeling voor DCIS wordt in Nederland niet geadviseerd, terwijl in 

Noord-Amerika deze therapie deel uit maakt van de standaard behandelingsrichtlijn. Omdat 

niet alle vrouwen met DCIS invasief borstkanker zullen ontwikkelen zijn er toenemende zorgen 

dat vrouwen met laag-risico DCIS geen baat hebben van behandeling en dus overbehandeld 

worden.

Hoofdstukken 2 en 3 geven een overzicht van de huidige wetenschappelijke kennis over DCIS 

en identificeren de uitdagingen van het onderzoek dat zich richt op het vinden van de balans 

tussen overbehandeling en onderbehandeling van DCIS. Op dit moment kunnen we helaas 

niet goed voorspellen welke DCIS afwijkingen invasief zullen worden. Dit heeft als gevolg dat 

alle DCIS patiënten dezelfde behandeling ondergaan als vrouwen met een vroeg stadium van 

invasieve borstkanker. Om therapie op maat te kunnen aanbieden is het  noodzakelijk dat we 

DCIS beter kunnen indelen in laag-risico en hoog-risico DCIS. Tevens zijn er gerandomiseerde 

klinische studies nodig om te onderzoeken of een actief afwachtend beleid voor laag-risico DCIS 

een veilige optie is. Ten slotte is juiste en genuanceerde communicatie over de implicaties van 

de diagnose DCIS essentieel voor een reële risicoperceptie bij en optimale besluitvorming door 

de patiënte en de betrokken zorgprofessionals.

Hoofdstukken 4, 5 en 6 beschrijven de resultaten van een grote landelijke DCIS cohort 

studie. Met behulp van de Nederlandse Kanker Registratie werden alle vrouwen die primair 

gediagnosticeerd zijn met een DCIS in Nederland tussen 1 januari 1989 en 31 december 

2004 geselecteerd. Dit cohort werd gekoppeld aan het Pathologisch Anatomisch Landelijk 
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Geautomatiseerd Archief (PALGA) en met behulp van deze informatie konden gegevens over 

behandeling en morfologie geverifieerd en toegevoegd worden.

In Hoofdstuk 4 onderzochten wij het effect van behandelstrategie op het risico van het 

ontwikkelen van een invasief mammacarcinoom in de dezelfde borst in een cohort van 10.090 

vrouwen die behandeld werden voor een enkelzijdig puur DCIS. Vijftien jaar na de DCIS 

diagnose was de cumulatieve incidentie van ipsilateraal invasief borstkanker 1,9% na een 

mastectomie, 8,8% na een borstsparende operatie met adjuvante radiotherapie en 15.4% na 

een borstsparende operatie zonder radiotherapie. De cumulatieve incidentie van contralateraal 

invasief borstkanker na 15 jaar was 6,4% (ter vergelijking: het risico op invasief borstkanker in 

de algemene bevolking was 3,4%). Onze resultaten suggereren dat de risicoreductie ten gunste 

van radiotherapie na borstsparende chirurgie kleiner is bij jonge vrouwen (jonger dan 50 jaar ten 

tijde van DCIS diagnose) en benadrukken het belang van klinische studies met lange follow-up. 

Tevens concludeerden wij dat een contralaterale profylactische mastectomie niet moet worden 

geadviseerd aan vrouwen met een unilateraal DCIS zonder familiare belasting, gezien het lage 

risico op het ontwikkelen van contralateraal invasief mammacarcinoom.

In Hoofdstuk 5 hebben wij het risico om te overlijden aan borstkanker na behandeling van 

DCIS geanalyseerd en afgewogen tegen het risico om te overlijden aan andere oorzaken. 

Een belangrijk aspect van deze studie was de vergelijking van mortaliteit met de algemene 

bevolking door het berekenen van gestandaardiseerde mortaliteit ratio’s. Met behulp van een 

bestaande koppeling met het Centraal Bureau voor de Statistiek werd informatie met betrekking 

tot doodsoorzaken verkregen en konden wij 9799 DCIS patiënten includeren in deze studie. 

DCIS patiënten van 50 jaar en ouder hadden een betere levensverwachting vergeleken met de 

algemene bevolking. Dit kan mogelijk verklaard worden door verschillen in gezondheidsgedrag. 

Vrouwen met DCIS hadden weliswaar een hogere kans om te overlijden aan borstkanker dan 

vrouwen in de algemene bevolking, maar de absolute risico’s waren desalniettemin zeer laag: 

de cumulatieve borstkanker sterftekans 10 jaar na DCIS behandeling tussen 1999 en 2004 was 

2,3% voor vrouwen jonger dan 50 ten tijde van diagnose en 1,4% voor vrouwen van 50 jaar of 

ouder.

In Hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of de methode van DCIS detectie onafhankelijke 

prognostische waarde heeft. Door middel van een koppeling met het Bevolkingsonderzoek 

Borstkanker was het mogelijk om 7042 vrouwen van 49 tot en met 75 jaar oud met screening 

gedetecteerde DCIS, interval DCIS en niet-screening gerelateerde DCIS te vergelijken. Screening 

gedetecteerde DCIS afwijkingen waren geassocieerd met betere overleving en lager risico op 

ipsilateraal invasief mammacarcinoom. Het absolute verschil in risico op ipsilateraal invasief 

borstkanker was echter klinisch verwaarloosbaar (1%) en de betere overleving kan waarschijnlijk 
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worden toegeschreven aan een “healthy-user effect”. Wij concludeerden daarom dat onze 

bevindingen geen bewijs leveren dat screening gedetecteerde DCIS, interval DCIS en niet-

screening gerelateerde DCIS op een andere wijze behandeld moeten worden.

De LORD studie heeft als doel om te onderzoeken of een actief afwachtend beleid voor laag-

risico DCIS (LOw Risk Dcis) veilig is. Hoofdstuk 7 behandelt de overwegingen en het design van 

deze gerandomiseerde, internationale multicenter, open-label, fase III, non-inferioriteitsstudie. 

De studie wordt onder de hoede van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG 2014-04) en 

de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC 1401) uitgevoerd. 

In totaal zullen 1240 vrouwen van 45 jaar of ouder met asymptomatisch laaggradig DCIS op 

basis van biopten van calcificaties gerandomiseerd worden tussen standaard behandeling 

(mastectomie of borstsparende chirurgie, eventueel gevolgd door radiotherapie en/of hormonale 

therapie) en een actief afwachtend beleid. Vrouwen in beide studie armen zullen jaarlijks 

worden gecontroleerd met behulp van een mammogram gedurende een periode van 10 jaar. 

Het primaire eindpunt is het 10-jaar ipsilateraal invasief mammacarcinoom vrije-percentage. 

Secundaire eindpunten betreffen onder andere patiënt-gerelateerde uitkomsten, het aantal 

diagnostische biopten tijdens follow-up, het aantal ipsilaterale mastectomieën tijdens follow-

up en translationeel onderzoek. Om de interesse in en de haalbaarheid van de LORD studie 

te onderzoeken hebben we een vragenlijst uitgestuurd naar EORTC en BOOG-gerelateerde 

ziekenhuizen. De resultaten van deze vragenlijst waren positief: de opzet van de LORD studie 

werd internationaal zeer goed ontvangen en de meerderheid van de respondenten gaf aan deel 

te willen nemen aan de studie.

In Hoofdstuk 8 bespreken we de voorlopige resultaten van onze lopende studies en schetsen 

we de vervolgstappen die hopelijk zullen leiden tot een betere balans tussen overbehandeling 

en onderbehandeling van DCIS. Het accuraat inschatten van de risico’s en het in perspectief 

plaatsen daarvan is essentieel, waarbij de kwaliteit van leven en concurrerende factoren met 

betrekking tot morbiditeit en mortaliteit in ogenschouw moeten worden genomen. Voorlichting 

aan zorgverleners en de ontwikkeling van een predictiemodel om het individuele risico op 

progressie te bepalen zullen hieraan bijdragen. 
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Augustus 2017, op de grens van Tarn- en Lot et Garonne in Frankrijk, blik ik terug op de afgelopen 

jaren in het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL). Ik kwam als 

22-jarige Geneeskunde student binnen en vertrok als 30-jarige arts-assistent in opleiding, bijna 

klaar met mijn promotieonderzoek. Graag wil ik degenen die mij de afgelopen jaren hebben 

begeleid en ondersteund bedanken.

Prof. dr. E.J.T. Rutgers, lieve Emiel, met een telefoongesprek met jou in mijn derde studiejaar is 

mijn hele NKI-AVL avontuur begonnen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in de hal met het 

indrukwekkende Regenboog plafond wachtte op Kenneth Gilhuijs. Hij zou mij introduceren tot 

ons onderzoek naar de Unidentified Breast Objects, beter bekend als UBO’s. Jullie hebben mij 

toen gegrepen voor het borstkankeronderzoek. Tijdens mijn co-schappen in Rotterdam was ik 

het Amsterdamse Mamma-Meisje en de terugkeer naar het NKI-AVL voor mijn oudste co-schap 

en eerste baan in de heelkundige kliniek verbaasde niemand. Door jou heb ik zoveel kansen 

gekregen en gepakt. Ik vind het heel bijzonder dat jij mijn promotor bent. 

Prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen, lieve Floor, als jonge clinicus vond ik het aanvankelijk spannend 

om onder jouw supervisie epidemiologisch onderzoek te mogen doen. Tijdens de studie 

Geneeskunde was er weinig onderwijstijd voor methodologie van onderzoek, maar ik ben blij 

dat ik dat de afgelopen jaren heb kunnen inhalen. Van jouw feedback heb ik erg veel geleerd. Ik 

ben erg trots dat jij mijn promotor bent.

Dr. J. Wesseling, lieve Jelle, op 1 oktober 2010 in de trein terug van de Scholingscursus 

Mammacarcinoom in Tiel spraken wij elkaar voor het eerst. Anderhalf jaar later, terwijl ik op de 

5e en 6e verdieping van het NKI-AVL werkte, heb jij mij als eerste promovendus – een klinisch 

onderzoeker – op het DCIS project binnen gehaald. En nu, bijna 5 jaar nadat we het project 

begonnen, is het onder jouw leiding uitgegroeid tot een Grand Challenge. Op één van mijn 

jaargesprekken vroeg je mij hoe ik mijn werk vond op een schaal van 1 tot 100. Ik antwoordde 

100 en dat meende ik ook. Dat gevoel komt voor een groot deel door jouw vertrouwen in mij en 

de vele mogelijkheden tot ontwikkeling die jij mij gegeven hebt. Daarnaast was er ook altijd veel 

ruimte en aandacht voor de belangrijkste dingen in het leven.

Dr. M. Schaapveld, lieve Michael, jij leerde mij Stata, één van mijn favoriete bezigheden tijdens 

mijn onderzoekersbestaan. Ook epidemiologie in de praktijk heb ik van jou geleerd. Jij begeleidde 

mij bij alle analyses en was mijn stagebegeleider tijdens mijn masteropleiding Epidemiologie. 

Met dezelfde aandacht en tijd die je voor mij had hoop ik later jonge onderzoekers te kunnen 

begeleiden.
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Dr. M.K. Schmidt, lieve Marjanka, terugblikkend was ik je halverwege mijn onderzoek een beetje 

kwijt. Maar gelukkig heb ik je weer teruggevonden, want jij hebt mij door de laatste periode 

geleid, aangemoedigd, ogen geopend, gekletst en geadviseerd.  Voor mij bracht jij precies de 

juiste balans tussen statistische analyses, klinische relevantie en pragmatische planning.

De leden van mijn promotie commissie; prof. dr. M.J. van de Vijver, prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl, 

prof. dr. R.M. Pijnappel, prof. dr. L.V. van de Poll-Franse, dr. N. Bijker, dr. C.M. Ronckers en dr. 

H.A.O. Winter-Warnars wil ik graag bedanken voor het beoordelen van mijn manuscript.

Alle medeauteurs en onderzoekers. Dank voor jullie waardevolle input en kritische blik, zonder 

welke dit proefschrift niet tot stand was gekomen.

Jos Jonkers en Hester Oldenburg, veel dank voor het zitting nemen in mijn OOA commissie en 

het van een afstand toezicht houden op mijn promotietraject.

Lieve Olga Klok, heel veel dankjewels voor heel veel organisatorische hulp en lieve woorden. Ik 

kon zelfs Maurits met gerust hart bij jou achterlaten, terwijl ik met de laatste loodjes bezig was.

De Wesseling groep, dank voor alle leermomenten tijdens de Wesseling meetings. Jullie 

maakten de wereld van DNA isolatie, next generation sequencing en xenograft modellen iets 

beter te begrijpen. Emilie, ik was blij verrast toen jij als jonge, nieuwe mamma-patholoog in 

het NKI-AVL kwam werken. Ik wens je veel succes met de vervolg DCIS studies en ik ben er 

als je vragen hebt. Esther, dank voor het meedenken tijdens onze DCIS besprekingen. Dank 

analisten en studenten voor al jullie werk met betrekking tot invoer, verwerking en bewerking van 

al die DCIS en IBC blokjes. Michiel in het bijzonder, met een snel naderende deadline voor het 

opvragen van die blokjes kwam jij mij in het O-gebouw helpen met de laatste PALGA excerpten. 

Mathilde, Maartje & Sina, succes met het micromilieu, de DCIS recidieven en de LORD, en alles 

wat er bij komt kijken.

Lindy Visser, ik ben erg blij dat jij, met een flinke portie nieuwsgierigheid en ijver, mij bent komen 

versterken op het DCIS project. Gigantische bergen werk heb je verzet en de vruchten werpen 

zich af.

Dank collega’s van de HOD, PSOE en C2. Zowel de Afdeling Pathologie als de Divisie Moleculaire 

Pathologie, waaronder ook de Core Facility Molecular Pathology and Biobanking.

Koen van de Vijver, dank voor je hulp bij de DCIS studies, waaronder de PA revisies. Lieve Mirna 

Ekelschot-van Diermen, de beste office manager die ik ken, dank voor alle organisatorische 

hulp en de tijd die je voor me nam in de afgelopen jaren. Philip en Gwen, net nieuw op C2 werd 
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ik door jullie wegwijs gemaakt. Dank voor jullie openheid en gezelligheid. Datzelfde geldt voor 

Renske Fles.

Dank leden van de mammatumorenwerkgroep, waaronder Claudette Loo, Marie-Jeanne 

Vrancken Peeters, Astrid Scholten, Nicola Russell, Frederique van Duijnhoven, Sabine Linn, 

Gabe Sonke, Paula Elkhuizen en Jolanda Remmelzwaal.

Elise van Leeuwen-Stok en BOOG medewerkers, tijdens mijn eerste BOOG vergadering mocht 

ik de eerste aanzet tot de LORD studie presenteren. Bloed, zweet en tranen en jaren later is de 

studie open! Dank voor de fijne samenwerking. 

Ruud Pijnappel en Nina Bijker, met jullie als co-principal investigators heb ik met veel plezier aan 

de LORD gewerkt. Victoria Skinner, jouw betrokkenheid en de gezellige gesprekken blijven mij 

bij. Dank alle anderen die meegewerkt hebben aan de opzet van de LORD studie.

Dear Leen Slaets and Kostas Tryfonidis, thank you for your help during protocol development, 

fine-tuning and approval of the LORD. My days at the EORTC headquarters in Brussels were fun 

because of you. Together with you, Berta Sousa, Fei Fei and Caroline Drukker, I enjoyed being a 

first baby dinosaur within the EORTC Breast Cancer Group. 

Dear EORTC Breast Cancer Group, especially Jan Bogaerts, Fatima Cardoso, David Cameron, 

Hervé Bonnefoi, Etienne Brain, Michail Ignatiadis, Elżbieta Senkus-Konefka, Suzette Delaloge, 

thank you for supporting the Young BCG and the entertaining meetings.

Lieve Hester Oldenburg, Jacqueline Stouthard, Elsken van der Wall en Gonneke Winter-Warnars, 

in de afgelopen jaren heb ik met jullie gesproken over mijn vervolgtraject. Jullie zijn en blijven 

voor mij een voorbeeld.

Lieve Kamer Flamingo; Rosa Djajadiningrat en Anke Kuijpers, en lieve Kamer Harvey Specter; 

Rosa van der Kaaij, Ravi Vermeulen en Anna Stiekema, geen onderzoekskamer was ooit meer 

over de top versierd en met vintage design ingericht dan de kamer waar ik in zat, I loved it. 

Dank voor al het lachen, de muziekjes, de theaterbezoeken, het huilen, het geshop, de PAN, de 

chocola, de koffie, de dansjes, de GT’s en zoveel meer.

Lieve mamma-onderzoekers; Mila en Bas, jullie waren eervolle voorgangers uit de Rutgers 

dynastie.

Caroline Drukker, als ervaren kracht introduceerde jij me in de mamma-onderzoekers-wereld en 

wij werden een perfect mamma-duo (die zelfs een enerverende taxirit door een ingesneeuwd 
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New York overleefden). Ik dank je voor je adviezen, tips & tricks en de bijpraatsessies waarin 

het combineren van opvoeden, opleiding en onderzoek ook altijd even besproken kan worden.

Matthijs Nijenhuis, goede herinneringen aan: met jouw blauwe duivel naar de Veluwe, peking 

eend in Chinatown NYC, Virgil van Dijk aanmoedigen in Glasgow, Howlen at the moon in San 

Antonio en zoveel meer. Ik ben blij dat ik een groot deel van mijn promotietijd samen met jou 

kon doen. 

Mette van Ramshorst en Sophie Bosma, we vormden een mooi clubje drie klinische musketiers 

in de Wesseling groep. Dank voor de koffie breaks waarin we weer even de stand van zaken 

doorspraken. Mette, promoveren in dezelfde week nadat we een parallel pad aflegden op de 

MOD en HOD is bijzonder. Ik ben blij dat ik het samen met jou kan vieren!

Onderzoekers van het O-gebouw; Sanne, Lisanne, Juliette, Minke, Max, Hanneke, Elies, Sarah, 

Marnix, Maarten, Simone, Merijn, Daphne, Fleur, Marieke, Roelien, Lisette, Tessa, Sheima, 

Noortje, Ronni, Jurrien, Laura, Sophie, Liset, Sharon, Jacqueline, dank voor alle gezelligheid, 

verjaardags- en publicatietaart en champagne op de gang als er opleidingsnieuws te vieren 

was.

Jakob Kist, Gijs KleinJan en Ruud Wortel, de forenzen, blij dat jullie met wat mannelijk geweld 

ook het overpad naar het bloemige en pastelkleurige O wisten te vinden.

Collega’s en radiologen van het UMCU. Dank voor de goed georganiseerde start van mijn 

opleiding in Utrecht. Mede hierdoor is het mij gelukt mijn proefschrift dit jaar af te ronden.

Lieve T4b, jullie zijn onze extended family. Hellen, ontwerpster van de Young BCG en LORD 

logo’s, dankjewel voor de gezellige cover design avondjes aan onze ontplofte ronde keukentafel 

waarin wij geïnspireerd door theedoeken dolgelukkig  waren met een tot knot opgestoken hair-

do en ons tureluurs tuurden op een vergrootglas.

Lieve vriendinnetjes en plus ones van Beer, HG74, hockey en Indonesië, ik prijs mij gelukkig met 

zulke dierbare vriendschappen.

Lieve Yvonne, Gerrit, Kim, Gerolf, Isabel, Emilia, Gwen en Bjørn, dank voor alle belangstelling, 

maar ook zeker voor de oppasmomenten, uitgebreide familie tandartsbezoeken en gezellige en 

vertrouwde familievieringen in binnen- en buitenland over de jaren heen.

Lieve Anne, mijn lieve vriendinnetje die mij zo goed kent en met wie ik lief en leed kan delen. Ik 

ben heel blij dat jij mijn paranimf bent.
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Lieve Maurits, onze band, samen met Dré, is goud waard. Ik kan mij een ondeugend broertje 

herinneren (Kan iemand Mauwits weghalen), die mij altijd in vertrouwen nam. Dat vertrouwen is 

wederzijds en nu sta jij naast mij als paranimf. Je bent mijn aller leukste liefste stoutste broertje.

Lieve Andrea, klein ben je niet meer, maar wel mijn kleine zusje. Mijn kleine zusje die iedereen 

aftroeft, of het nou om voetbalweetjes, ingewikkelde formules, of vuurtjes stoken gaat. Ik ben zo 

trots op jou.

Lieve papa en mama, jullie thuis is een thuis dat voor ons alle drie thuis blijft. Door jullie weet 

ik dat heel veel mogelijk is en dat je moet doorzetten. Ik voel mij door jullie onvoorwaardelijk 

gesteund en geliefd. Jullie zijn er altijd (Mam, met mij).

Lieve mama, toen jij iets ouder was dan ik nu ging oma dood, aan de gevolgen van borstkanker. 

Ik was toen bijna 6 jaar, maar ik kan me nu beter voorstellen hoe erg je haar mist. Dit proefschrift 

is voor haar, maar ook voor jou, omdat jij altijd het beste voor mij wil. Lieve papa, jij bent mijn 

beste en hoogst gewaardeerde adviseur. Als ik de huislijn bel, weet ik dat er een grote kans 

bestaat dat ik met jou kan praten.

Lieve Gregor en Maurits, Out with the boys werd de wish come true. Jullie zijn mijn grootste 

geluk. 
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her brother Maurits and sister Andrea. She graduated from secondary education at the Rijnlands 

Lyceum in Oegstgeest in 2004 and continued with medical school at the Erasmus University in 

Rotterdam. For her scientific internship Lotte performed a research project on additional findings 

at pre-operative breast MRI at the Netherlands Cancer Institute – Antoni van Leeuwenhoek, 

which she presented at the European Breast Cancer Conference in Barcelona in 2010. For this 

work Lotte was awarded the Nijbakker-Morra award. After her graduation in 2012 Lotte started 

as a surgical resident in the Netherlands Cancer Institute. She continued as a research physician 

to study clinical outcomes of a nationwide cohort of women treated for ductal carcinoma in situ 

(DCIS). She worked under the supervision of dr. Jelle Wesseling at the Division of Molecular 

Pathology of the Netherlands Cancer Institute in close collaboration with prof. dr. Emiel Rutgers 

(Division of Surgical Oncology), dr. Marjanka Schmidt (Division of Molecular Pathology), dr. 

Michael Schaapveld and prof. dr. ir. Flora van Leeuwen (both Division of Psychosocial Research 
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During her PhD she attended the 2013 ECCO-AACR-EORTC-ESMO workshop on Methods 

in Clinical Cancer Research in Flims, Switzerland, to write the LORD study protocol. Since 

then, she has been involved as study co-coordinator in this randomized clinical trial that aims 

to evaluate the safety of active surveillance in women with LOw-Risk Dcis. To further develop 

her epidemiological and biostatistical skills she attended the EpidM Master’s Programme in 

Epidemiology at the VU University Medical Centre in Amsterdam, which she completed in 2015. 
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