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Summary

In the last years more patients are being diagnosed with small and non-palpable tumors, 

especially since the introduction and improvement of breast cancer screening programs. 

These tumors are often early stages of breast cancer, also known as in situ tumors. These 

tumors are preferably treated with breast conserving treatment, consisting of breast conserving 

surgery (BCS) followed by radiotherapy (RT) of the breast. The main goal of BCS is removal 

of the whole tumor while sparing as much healthy tissue as possible, in comparison to 

amputation of the whole breast. Breast conserving surgery of such non-palpable tumors can 

be a challenging task for the surgeon, simply because tumors borders cannot be felt during 

the operation. In order to guide the surgeon towards the tumor during BCS, different tumor 

localization techniques have been introduced in the last years for example by implanting a 

wire-guide or a radioactive iodine seed in the tumor. The surgeon uses the location of the 

wire-guide or the iodine seed in order to find the tumor during BCS. 

Besides localization of the tumor the surgeon will evaluate the available tumor imaging prior 

to BCS in order to know the tumor location and extent on forehand. Most often a combination 

of mammography (XM), ultrasound (US) and magnetic resonance imaging (MRI) is available. 

However both XM and MRI are not acquired with the patient lying in a supine position, similar 

to the operation. Only US is acquired in a similar patient position, but not all tumors can be 

visualized. It is likely that the breast, and thus the tumor location and extent, will be different 

on the acquired imaging (for example MRI is acquired in prone position) and during the 

operation. Secondly, these imaging modalities are only used for diagnosis of the tumor in 

the pre-operative work-up of the patient and not for actual planning or guidance during BCS. 

Regardless the mentioned tumor localization techniques there is still a high rate of incomplete 

tumor resections in patients with non-palpable breast tumors. Analysis of the borders of 

the excision specimen, also known as the surgical resection margins, is performed by the 

pathologist after BCS. These results will become available a few days after BCS. In case 

tumor is found within the surgical resection margins it is assumed that there is still remaining 

tumor tissue within the patient. Such a surgical outcome demands a radiotherapy boost or 

a re-operation to account for the incomplete tumor removal. Ideally the surgical resection 

margins of the excision specimen are directly evaluated after BCS, in order to avoid such 

post-operative interventions. 

This thesis aims to optimize planning, intra-operative guidance and evaluation of surgical 

outcome of BCS, with the final goal to improve the surgical outcome of patients with non-

palpable breast cancer. In Part 1 we focused on improving localization and visualization 

of the tumor. First different applications of radioactive seed localization (RSL) for tumor 
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localization were evaluated in a variety of patient groups. Secondly, we analyzed if it was 

possible to acquire high-quality MR images of the breast in a supine patient position, similar 

to the surgical setup. Part 2 evaluated the use of a novel surgical navigation system for 

BCS, aiming to improve intra-operative guidance towards the tumor borders. Part 3 aimed to 

improve current evaluation of BCS by analyzing the diagnostic accuracy of microCT (μCT) for 

analysis of the surgical resection margins within breast excision specimen. 

Part 1: Towards improved planning of breast conserving surgery

In Chapter 2 we performed a retrospective review of all patients that underwent RSL in the 

Netherlands Cancer Institute over a time period of seven years. We specifically analyzed 

the following three groups: (1) patients with non-palpable in situ tumors that underwent 

primary BCS, (2) patients with small invasive tumors that underwent primary BCS and (3) 

patients with larger invasive tumors that underwent neo-adjuvant systemic therapy (NST) 

first, followed by BCS. Surgical outcome rates were stable over the years in all three groups 

(focally positive margins: 7.6%, 9.7% and 8.0% and more than focally positive margins: 

9.1%, 9.7% and 11.2%). When we specifically focus on patients with non-palpable in situ 

tumors we find comparable rates of incomplete surgery in comparison to average national 

rates. Furthermore, the median resection volume significantly reduced over time in patients 

with smaller and larger invasive tumors. Only in the patients with in situ tumors there was no 

significant difference over time.

Besides localization of the tumor center by implantation of one radioactive iodine seed it is 

also possible to bracket the tumor borders with multiple iodine seeds. Chapter 3 specifically 

compared RSL using single or multiple iodine seeds as a tumor localization technique in 

patients with large regions (> 3 cm) of ductal carcinoma in situ (DCIS). We found lower 

rates of incomplete tumor removal (29.3%) in patients with multiple seeds in comparison 

to patients with only one implanted iodine seed (47.9%), although this difference was not 

significant. Especially in such large tumors it is important that the surgeon exactly knows 

which tumor volume is surrounding the implanted iodine seeds. Based on the results of 

chapter 2 and 3, one must conclude that the use of RSL is still a suboptimal technique for 

BCS in patients with (large) non-palpable tumors and that there is still room for improvement. 

In Chapter 4 we evaluated if it was possible to visualize the breast on MRI in a supine patient 

position, similar to the surgical setup. Diagnostic breast MRI is acquired in prone patient 

position in order to avoid breathing-induced motion artefacts. Therefore, we developed 

a respiratory triggered scan protocol in which data was only acquired during the end of 

the expiratory phase of the patient. We tested our novel scan protocol in supine position 
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in volunteers, and in one patient in combination with contrast agent injection. Respiratory 

triggered image acquisition led to minimal breathing induced motion artefacts, which led to 

a superior image quality in comparison to standard prone breast MRI in the volunteers. The 

contrast-enhanced supine breast MRI of the patient visualized the tumor location and extent 

in a similar patient position as BCS, although the contrast between tumor and surrounding 

normal breast tissue was low. More experience with contrast-enhanced supine MRI 

acquisition in patients is required in order to use this scan for surgical planning to eventually 

implement this technique into clinical practice. 

Part 2: Towards improved guidance of breast conserving surgery 

In Chapter 5 we focused on a surgical navigation system used for intra-operative guidance 

towards the tumor borders during BCS. The novelty of this navigation system was the use 

of real-time tumor tracking during the whole BCS, based on three implanted transponders 

in the tumor. This surgical navigation system integrates the available tumor information into 

BCS by visualizing a pre-defined resection volume with respect to the surgical instrument. 

The navigation system was tested by five surgical oncologists on several breast phantoms 

with normal and extensive tumors and in real breast tissue deriving from one patient that 

underwent a preventive breast amputation. The most promising result was that especially 

resection of extensive tumors in phantoms improved with navigation guidance in comparison 

to standard iodine-seed guidance. Furthermore all participating surgeons were enthusiastic 

about the presented surgical navigation system because it improved their intra-operative 

awareness about tumor position and orientation. Furthermore, our navigation system was 

also feasible and accurate in real breast tissue, even with large deformations during the BCS. 

Adequate usage of this navigation system clearly changes the way surgeons have to work, 

demanding more experience and training of the surgeon. Our first results with the presented 

navigation system on phantoms and one ex vivo case are promising and show a potential 

role of improving surgical outcome in patients with non-palpable or extensive tumors.

Part 3: Towards improved evaluation of breast conserving surgery 

In Chapter 6 we evaluated the diagnostic accuracy of μCT imaging as a novel intra-

operative margin assessment technique. With μCT the whole excision specimen can be 

visualized, enabling 3D assessment of the surgical resection margins. We conducted a 

two-phase retrospective study in which four observers with different background analyzed 

μCT of breast excision specimen for positive resection margins, using pathology as gold 

standard. Unfortunately, we found moderate accuracy of μCT and considerable variation 

among the four observers. Observers found it especially difficult to distinguish positive from 
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close resection margins in which tumor almost reached into the surgical resection margins. 

Introduction of specific guidelines for μCT evaluation only moderately improved μCT based 

margin assessment in the second phase. Secondly, we performed a prospective study in 

which suspect positive margins on μCT were annotated onto the specimen, providing local 

validation of our findings on μCT with pathology. Again we found a moderate diagnostic 

accuracy of μCT. Although μCT-based assessment of surgical resection margins has the 

potential to provide intra-operative feedback to the surgeon about surgical outcome, it is 

unlikely that this technique will be implemented into clinical practice within the near future. 

First the positive predictive value and sensitivity need to be further improved in order to 

safely perform a prospective intervention study. Secondly, the total scan time needs to be 

substantially reduced in order to provide feedback about surgical outcome within the initial 

time frame of BCS. 

Discussion and conclusion

In conclusion, within this thesis we aimed to improve the current clinical workflow regarding 

planning, intra-operative guidance and evaluation of surgical outcome of BCS. The use 

of RSL as a tumor localization technique still provides an oversimplification of large non-

palpable tumors, simply because the surgeon has no knowledge about the specific tumor 

volume during the operation. A first step forward could be made by acquiring breast MRI in 

supine position, visualizing the tumor similar to BCS. Although this scan protocol is not ready 

to be directly implemented into clinical practice, our first results are promising and encourage 

further research on using supine breast MRI for planning of BCS. This scan is preferably 

used as input for our presented surgical navigation system, providing intra-operative visual 

guidance towards tumor borders. Micro-CT imaging could provide fast feedback about 

surgical resection margins during BCS but at this point suffers from a too low diagnostic 

accuracy in order to be directly implemented into clinical practice. 
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Samenvatting

Vanwege de introductie en de verbetering van Nederlandse borstkanker screening 

programma’s worden steeds meer vrouwen gediagnosticeerd met kleine en/of niet voelbare 

borst tumoren. Vaak betreffen dit voorstadia van borstkanker, ook wel in situ tumoren 

genoemd, of kleine invasieve borsttumoren. De voorkeursbehandeling voor zulke tumoren 

is borstsparende therapie, waarbij er eerst een borstsparende operatie plaatsvindt gevolgd 

door bestraling van de borst. Bij een borstsparende operatie tracht de chirurg om de gehele 

tumor te verwijderen en tegelijkertijd zoveel mogelijk gezond borstweefsel te sparen om een 

goed cosmetisch resultaat te behouden. Dit in groot contrast met de vroegere mastectomie 

waarbij de hele borst geamputeerd wordt. 

Het borstsparend verwijderen van zulke niet voelbare tumoren kan een moeilijke klus zijn 

voor de chirurg, simpelweg omdat de tumor niet voelbaar te onderscheiden is van het 

omringende gezonde borstweefsel. Om te herleiden waar de tumor zich bevindt in de borst 

zijn er verschillende tumor lokalisatie technieken geïntroduceerd waarbij er bijvoorbeeld 

een draad of een kleine radioactieve jodiumbron in de tumor ingebracht wordt. De chirurg 

gebruikt de locatie van de draad of de jodiumbron om tijdens de operatie te herleiden waar 

de tumor zich bevindt. 

Naast het lokaliseren van de tumor evalueert de chirurg de tumor locatie en omvang op 

de beschikbare scans voor aanvang van de operatie. Vaak is een combinatie van een 

mammogram, echo en soms een MRI beschikbaar om de tumor locatie en uitgebreidheid 

in beeld te brengen. Het mammogram wordt gemaakt terwijl de patiënt staat, en de MRI 

terwijl de patiënt op haar buik ligt. De borstsparende operatie wordt echter uitgevoerd met 

de patiënt in rugligging, waardoor de tumor representatie op de bestudeerde scans niet 

meer representatief is voor de situatie tijdens de operatie. Alleen de echo wordt liggend 

opgenomen maar helaas zijn niet alle tumoren zichtbaar op deze scan. Daarnaast worden 

deze scans enkel gebruikt voor diagnose van de tumor en niet om de daaropvolgende 

operatie goed voor te bereiden. 

Ondanks het lokaliseren van de tumor met bijvoorbeeld een draad of jodiumbron komt het 

regelmatig voor dat de tumor niet in zijn geheel verwijderd wordt, zeker in vergelijking met 

voelbare borst tumoren. De patholoog beoordeelt de randen van het weggenomen weefsel 

na de operatie, ook wel de snijvlakken genoemd. Hierbij wordt er gekeken of de snijvlakken 

van het verwijderde weefsel (hierna: excisie preparaat) vrij zijn van tumor. Deze uitslag is pas 

enkele dagen na de operatie beschikbaar. In het geval dat er tumor in de snijvlakken wordt 

gevonden is er een reële kans dat er nog tumor is achtergebleven in de borst. De patiënt 
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zal dan een extra intense bestraling of zelfs een tweede operatie moeten ondergaan om 

het resterende tumorweefsel te verwijderen. Idealiter weet de chirurg direct of de operatie 

geslaagd is, om te voorkomen dat de patiënt deze extra behandelingen moet ondergaan. 

Dit proefschrift heeft als doel de chirurg tijdens te operatie te helpen de grenzen van niet 

voelbare borst tumoren terug te vinden, om uiteindelijk meer succesvolle borstsparende 

operaties uit te voeren. Dit willen we bereiken door de operatie beter voor te bereiden, 

tijdens de operatie betere begeleiding naar de tumor te bewerkstelligen en uiteindelijk 

direct te evalueren of de gehele tumor verwijderd is. Deel 1 van dit proefschrift richt zich 

op het verbeteren van het lokaliseren en afbeelden van de tumor. Als eerste behandelen 

we meerdere toepassingen van de zogenaamde radioactieve jodiumbron lokalisatie (RSL = 

Radioactive Seed Localisation) in verschillende patiënt groepen. Daarna evalueren we of het 

mogelijk is om kwalitatief goede MRI afbeeldingen van de borst te maken terwijl de patiënt 

in rugligging ligt, in een vergelijkbare houding als de operatie. In Deel 2 ligt de focus op het 

gebruik van een zogenaamd navigatie systeem bij borstsparende operatie, met als doel de 

chirurg tijdens de operatie visueel te begeleiden naar de specifieke tumor begrenzing. Deel 

3 evalueert of het mogelijk is met een zogenaamde micro-CT scanner de snijvlakken van het 

excisie preparaat te beoordelen. 

Deel 1: het bewerkstelligen van een verbeterde voorbereiding van borstsparende 

operaties 

In Hoofdstuk 2 wordt er een overzicht gegeven van alle patiënten die een radioactieve 

jodiumbron lokalisatie hebben ondergaan in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis over een 

periode van 7 jaar. We hebben de volgende 3 patiënt groepen geanalyseerd: (1) patiënten 

met een voorstadium van borstkanker die borstsparend geopereerd werden, (2) patiënten 

met een kleine invasieve borsttumor die borstsparend geopereerd werden en (3) patiënten 

met grotere invasieve borsttumoren die eerst systemische therapie hebben ondergaan en 

daarna pas geopereerd zijn. Het doel van zulke systemische therapie is verkleining van de 

tumor zodat deze uiteindelijk verwijderd kan worden middels een borstsparende operatie. 

Terugkijkend was het percentage patiënten waarbij de operatie niet succesvol was stabiel 

over de 7 geanalyseerde jaren in alle 3 patiënt groepen (focaal positieve snijvlakken: 

7.6%, 9.7% en 8.0% en meer dan focaal positieve snijvlakken: 9.1%, 9.7% en 11.2%). Het 

percentage niet succesvolle operaties bij patiënten met een voorstadium van borstkanker 

was vergelijkbaar met het nationale gemiddelde. Daarnaast konden we concluderen dat in 

de loop van de tijd het mediane volume van het excisie preparaat significant is gedaald in 

de patiënten met een invasief carcinoom, alleen niet in de patiëntgroep met voorstadia van 

borstkanker.
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Naast het implanteren van één radioactieve jodiumbron in het centrum van de tumor is het 

ook mogelijk om meerdere jodiumbronnen te implanteren om de grenzen van de tumor 

aan te geven. In Hoofdstuk 3 hebben we specifiek het gebruik van één versus meerdere 

jodiumbronnen vergeleken in patiënten met een voorstadium van borstkanker met een 

afmeting van meer dan 3 cm. We vonden lagere percentages van niet succesvolle operaties 

in de groep met meerdere geïmplanteerde jodiumbronnen (29.3%) in vergelijking met 

patiënten die slechts één jodiumbron hadden (47.9%), ook al verschilden deze aantallen 

niet significant. Juist bij zulke grote en niet voelbare tumoren is het belangrijk dat de chirurg 

precies weet hoe groot het tumor volume is dat zich om de geïmplanteerde jodiumbronnen 

bevinden. Aan de hand van de resultaten van hoofdstuk 2 en 3 kan men concluderen dat 

jodiumbronnen zeer behulpzaam zijn bij het opereren van niet voelbare tumoren, maar dat er 

nog veel ruimte is voor verbetering. 

Hoofdstuk 4 richt zich op het afbeelden van de tumor in de borst middels een MRI scan 

terwijl de patiënt in rugligging ligt, vergelijkbaar met de positie van de patiënt tijdens de 

operatie. Normaliter zorgt de beweging van de borstkas door de in- en uitademing van de 

patiënt voor een slechte kwaliteit van de scan. Daarom wordt de standaard MRI scan die 

gebruikt wordt voor diagnose van de tumor in buikligging opgenomen, omdat de beweging 

van de borstkas dan minimaal is en men een goede kwaliteit van de scan bereikt. In ons 

nieuw scan protocol voor MRI in rugligging wordt er enkel data opgenomen op het moment 

dat de patiënt heeft uitgeademd, om het effect van de beweging van de borstkas op de 

scan kwaliteit te verkleinen. Dit nieuwe scan protocol is getest op vrijwilligers en op één 

patiënt waarbij er tegelijkertijd contrast middel werd toegediend om de tumor extra goed 

zichtbaar te maken op de MRI scan. De selectieve opname van data aan het einde van de 

uitademing leidde tot minimale verstoring van de scan, waardoor we onverwachts een betere 

scan kwaliteit verkregen in de vrijwilligers dan de gangbare MRI scan die in buikligging 

gemaakt wordt. De gemaakte MRI van de patiënt in rugligging toonde de locatie en vorm van 

de tumor in een soortgelijke houding als de daaropvolgende operatie, ondanks dat de tumor 

niet duidelijk te onderscheiden was van het omringende gezonde borstweefsel op de scan. 

Om het nieuwe scan protocol succesvol te implementeren in de kliniek zal er meer ervaring 

opgedaan moeten worden met het maken van de rugligging MRI en tegelijk toedienen van 

contrastmiddel. Daarnaast zal de lange scantijd verkort moeten worden.

Deel 2: het bewerkstelligen van een betere begeleiding naar de tumor begrenzing 

tijdens borstsparende operaties

In Hoofdstuk 5 ligt de focus op het gebruik van een navigatie systeem bij borstsparende 

operaties. Het geavanceerde en nieuwe concept van dit navigatie systeem is dat de tumor 
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positie in de borst op elk moment tijdens de operatie gevolgd kon worden, gebaseerd op 

specifieke sensoren die vooraf geïmplanteerd waren in de tumor. Tevens werd het gehele tumor 

volume en het optimale excisie volume afgebeeld ten opzichte van het chirurgisch instrument 

tijdens de operatie. Dit is een groot verschil met de gangbare manier van opereren waarbij 

de chirurg enkel de puntvormige activiteit van de geïmplanteerde jodiumbron terug kan 

vinden, en daarmee een afgeleide van het gehele tumor volume. Ons nieuwe systeem werd 

getest door vijf chirurgen op verschillende nagemaakte borsten van plastic met nagemaakte 

bolvormige en uitgestrekte tumoren. De operatie aan de hand van het navigatie systeem werd 

vergeleken met de gangbare jodiumbron-geleide operatie. Tevens hebben we ons systeem 

getest in echt borstweefsel afkomstig van een patiënt. Het gebruik van het nieuwe navigatie 

systeem leidde voornamelijk tot meer succesvolle operaties voor uitgestrekte tumoren in 

de namaak borsten in vergelijking met de jodiumbron-geleide operatie. Daarnaast waren 

alle deelnemende chirurgen enthousiast over het nieuwe systeem, voornamelijk omdat 

deze manier van opereren ertoe leidde dat men kennis had over de tumor locatie en randen 

tijdens de operatie. Het navigatie systeem bleek ook nauwkeurig te werken in het echte 

borstweefsel, ondanks grote vervormingen van het weefsel. Voordat dit navigatie systeem 

adequaat gebruikt kan worden en zodoende geïmplementeerd kan worden in de kliniek is het 

vereist dat elke chirurg ervaring opdoet, omdat het navigatie systeem een andere manier van 

opereren vergt dan de gangbare jodiumbron-geleide operatie. Onze eerste resultaten zijn 

veelbelovend en bieden perspectief om toekomstige operaties te verbeteren voor patiënten 

met niet voelbare tumoren. Dit moet echter verder uitgezocht worden in toekomstige studies.

Deel 3: het bewerkstelligen van een betere evaluatie van de uitkomst van borstsparende 

operatie

In Hoofdstuk 6 ligt de focus op het gebruik van een zogenaamde micro-CT scanner om tijdens 

de operatie de randen van het excisie preparaat te evalueren op aanwezigheid van tumor, 

om zodoende direct te kunnen controleren of de borstsparende operatie succesvol was. Met 

behulp van een micro-CT scanner kan het hele excisie preparaat gescand en gedetailleerd 

afgebeeld worden, om zodoende te evalueren of er tumor in de snijvlakken zit. In het eerste 

deel van dit project hebben vier waarnemers in twee opeenvolgende fases achteraf micro-

CT scans beoordeeld en specifiek gekeken of er tumor in de snijvlakken van het excisie 

preparaat zat, waarbij de bevindingen bij pathologie gebruikt werden ter validatie. Helaas 

vonden we slechts een matige nauwkeurigheid van micro-CT en aanzienlijke variatie in de 

beoordelingen tussen de verschillende waarnemers. Het bleek de grootste uitdaging om een 

onderscheid te maken tussen gevallen waarin de tumor tot in de rand of bijna tot in de rand 

van het excisie preparaat reikte. De introductie van specifieke protocollen om micro-CT scans 

te beoordelen in de tweede fase van de studie gaf maar een beperkte verbetering van de 
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resultaten. In het tweede deel van dit project hebben we opeenvolgend micro-CT scans van 

excisie preparaten gescand en laten beoordelen door één waarnemer voor aanwezigheid 

van tumor in de rand van het excisie preparaat. In het geval van een incomplete operatie 

werd de verdachte locatie op het excisiepreparaat gemarkeerd met inkt en vervolgens 

gecontroleerd door de patholoog. Op deze manier konden we plaatselijk onze bevindingen 

op micro-CT laten controleren. Opnieuw vonden we een matige nauwkeurigheid van micro-

CT. Aan de hand van deze resultaten moeten we helaas concluderen dat de voorspellende 

waarde en sensitiviteit van micro-CT op dit moment te laag is om adequaat de snijvlakken 

van het excisiepreparaat te evalueren. De voorspellende waarde van micro-CT zal eerst 

verbeterd moeten worden voordat deze techniek geïmplementeerd kan worden in de kliniek. 

Daarnaast zal de totale scan- en evaluatietijd van circa twintig minuten fors omlaag moeten 

om de chirurg direct feedback te kunnen geven binnen het tijdsbestek van de borstsparende 

operatie.

Discussie en conclusie

Terugkijkend op de verschillende onderzoeksvragen aan het begin van dit proefschrift 

kunnen we concluderen dat tumor lokalisatie middels het implanteren van een jodiumbron 

de chirurg onvoldoende informatie geeft over niet voelbare tumoren tijdens de operatie. 

De chirurg heeft immers geen weet van het totale tumor volume rondom de ingebrachte 

jodiumbron. Er is ruimte om de operatie beter voor te bereiden, bijvoorbeeld door de tumor 

af te beelden op een MRI scan die gemaakt is met de patiënt in rugligging. Deze MRI scan 

is bij voorkeur gebruikt als input voor het nieuw gepresenteerde navigatie systeem, waarbij 

de chirurg een visuele representatie heeft van de tumor tijdens de operatie. Als laatste is 

micro-CT een interessante techniek om te controleren of de operatie succesvol was, maar 

heeft deze techniek op dit moment een te lage voorspellende waarde om in de kliniek 

geïmplementeerd te worden.
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Presentations
 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Najaarsdag  
poster

 
2014

Onderzoekschool Oncologie Amsterdam 
poster

2014

European Society for Magnetic Resonance in Medicine & Biology 
oral & poster

2015

Radiologendagen – Safety First 
oral

2015

Computer Assisted Radiology and Surgery congress 
oral

2017

Dutch Breast Surgeon Course 
oral

2017

Computer Assisted Radiology and Surgery congress 
oral

2018

Research & Development meetings, Radiation Oncology department, NKI 
5 oral presentations in total

2013 – 2018

Research meetings, Surgical Oncology department, NKI 
3 oral presentations in total

2017-2018

Journal Club Meetings, Radiation Oncology department, NKI 
5 oral presentations in total

2013-2018

 

Conferences

European Society Of Breast Imaging 2014, Amsterdam 2014

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Najaarsdag, Maarssen 2014

Onderzoekschool Oncologie Amsterdam, PhD retreat, Renesse 2014

European Society for Magnetic Resonance in Medicine & Biology, Edinburgh 2015

Radiologendagen – Safety First, Rotterdam 2015

Computer Assisted Radiology and Surgery congress, Barcelona 2017

Dutch Breast Surgeon Course, Amsterdam 2017

Bruker microCT User Meeting, Brussel 2017

Computer Assisted Radiology and Surgery congress, Berlin 2018
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Symposia and workshops

 
AvL Avondsymposium ‘Oncologie in Perspectief’

 
2014

AvL Mammacarcinoom symposium 2016

Workshop 125I seed guided surgery 2018

Courses

 
NVvO Basiscursus Oncologie

 
2014

Radiation Oncology - Biological, Physical and Clinical Aspects 2014

Basis Medical Statistics Course 2014

OOA, How to write high impact papers and what to do when your manuscript is 
rejected?

2015

ESTRO, Cursus Imaging for physicists 2015

OOA PhD Day 2016

Grant Writing Course 2017
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Dankwoord

Ondanks dat er vaak wordt gezegd dat een PhD een eenzaam bestaan is ging dat in mijn 

geval zeker niet op. Ik heb met veel mensen van verschillende afdelingen fijn samen gewerkt. 

Ik wil middels dit dankwoord de volgende mensen hartelijk bedanken voor hun inzet, steun 

en vertrouwen. 

Jasper, ik begin met jou omdat ik van jou verreweg het allermeeste heb geleerd. Ik zal 

beginnen met het meest voor de hand liggende; namelijk professioneel. Van jouw compacte 

schrijfstijl, je kritische houding en je durf om nieuwe projecten aan te gaan kan ik nog steeds 

alleen maar leren. Daarnaast heb je me wijze lessen bij gebracht om te overleven in de 

harde academische wereld. Niet alleen binnen de muren van het NKI maar ook onder het 

genot van een biertje of een wijntje is het vaak ter sprake gekomen. Dank hiervoor, ik ga er 

veel aan hebben in de toekomst. Daarnaast mag het ook wel eens vaker gezegd worden 

dat je een hele fijne begeleider bent. Je hebt me mijn eigen weg laten gaan, fouten laten 

maken maar daarna weer bijgestuurd op het juiste moment. Deze manier is misschien niet 

het meest efficiënt maar wel het meest leerzaam. Dank hiervoor want: wie geen fout maakt, 

maakt meestal niets. Het zou me niks verbazen als we elkaar in de toekomst nog vaak 

gaan tegenkomen op congressen of wellicht weer als collega’s. Time will tell. Daarnaast 

ben je vooral een hele gezellige reus die me heeft laten inzien dat werk en privé niet altijd 

gescheiden hoeft te worden. Bedankt voor alle chocoladebroodjes op donderdagochtend, 

alle gezellige borrels op werk maar ook het vieren van mijn verjaardag in het park en zelfs 

mijn trouwen in het verre Meijel. Zo gezellig!

Marie-Jeanne. Jouw klinische ervaring en frisse blik op zaken heeft ons tijdens verschillende 

meetings in Jan-Jakobs kantoor geholpen te focussen op het klinisch relevante probleem. 

Mede dankzij jou zijn we dit nooit uit het oog verloren. Ondanks je drukke agenda wist je altijd 

een gaatje vrij te maken, dank hiervoor! Claudette, ook jij was nauw betrokken als radioloog 

gedurende mijn gehele PhD. Bedankt voor je inzet gedurende mijn verschillende projecten. 

Jan-Jakob, dankzij jouw kritische houding en scherpe vragen zijn al mijn projecten tot een 

hoger niveau getild, heel erg dank hiervoor. Daarnaast wil ik je bedanken dat je mee hebt 

geholpen om mijn droom werkelijkheid te laten worden, namelijk om naar Canada te gaan. 

Zonder jouw support en snelle feedback in de laatste fase van mijn PhD was dit nooit gelukt. 

Ik hoop dat 13 september voor jou net zo’n bijzondere dag wordt als voor mij.  
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Ook wil ik graag de promotiecommissie bedanken voor het beoordelen van mijn thesis en 

deel te nemen aan de oppositie. Hopelijk ontstaat er een mooie discussie op 13 september.

Het project zoals beschreven in hoofdstuk 5 vergde de meeste samenwerking, daarom wil ik 

graag de volgende mensen bedanken die ieder op hun eigen manier hun steentje hebben 

bijgedragen. Roeland, laat ik met jou beginnen. Pas tijdens dit project heb ik je pas echt 

goed leren kennen en zijn we vrienden geworden. Ik heb echt lol gehad tijdens het maken 

van de vele vele fantomen in het lab. Jij heel precies terwijl ik het niet zo nauw nam met de 

hoeveelheden chemicaliën die we in de zuurkast bij elkaar gooiden. Onze verschillende 

manier van werken heeft me geleerd om af en toe gas terug te nemen en geduld te hebben. 

Ik hoop dit in de toekomst nog beter uit te voeren. Dank voor de gezelligheid in de afgelopen 

jaren! Linda Jansen-Pinkse en Desiree en Theo van het radionuclide centrum: dank voor 

jullie vertrouwen en de flexibiliteit om jodiumzaadjes te gebruiken voor onze experimenten, 

buiten de gangbare setting in het ziekenhuis. Hans te Poele, bedankt voor jouw vertrouwen 

om lekker te kloten in de zuurkasten van jouw lab. Alle deelnemende chirurgen: Emiel, 

Frederieke, Hester, Jos, Koert, Theo en Marie-Jeanne. Zonder jullie inzet was de studie 

nooit zo’n groot succes geworden, wat uiteindelijk leidde tot een mooie publicatie en 

presentaties op verschillende congressen. Bedankt voor jullie enthousiasme, vertrouwen en 

flexibele houding om deze nieuwe techniek te proberen. Dit bleek weer opnieuw toen de 

micro-CT scanner op het OK-complex werd geplaatst. Opnieuw door jullie enthousiasme 

hadden we binnen no time een grote database aan gescande preparaten verzameld. OK 

personeel: ook jullie bedankt voor alle vriendelijke belletjes om de preparaten op te komen 

halen. Maartje: bedankt voor jouw inzet tijdens het micro-CT project. Ook tijdens het einde 

van mijn PhD was het een verademing om weer iets nieuws te leren, namelijk van jouw kennis 

en ervaring wat betreft pathologie van de borst. Bedankt! Patassers, bedankt voor jullie 

inzet als ik weer met een preparaat naar jullie toe kwam. Ik hoop dat er in de toekomst vaker 

borrels worden georganiseerd waarbij jullie in het zonnetje worden gezet.

Leon, bedankt voor je gigantische hulp met het ontwikkelen van het nieuwe MRI scanprotocol 

voor de borst. Zonder jouw kennis, ervaring en meedenken in de wondere wereld van de MRI 

hadden we nooit zo’n mooie vrijwilligers studie voor elkaar gekregen. Niks was te gek en 

het scannen na werktijd was nooit een probleem voor jou. Ik hoop van harte dat het nieuwe 

scan protocol meer toegepast zal worden in de kliniek ten behoeve van het plannen van de 

operatie. Daarnaast wil ik alle dames bedanken die vrijwilligster zijn geweest om het nieuwe 

MRI protocol te testen. 
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Diedie en Patricia: ook jullie zouden veel vaker in het zonnetje gezet moeten worden. Bij 

dezen een hele grote dankjewel voor het plannen en organiseren van meetings met te 

veel belangrijke mensen, het regelen van HR-gerelateerde zaken, administratieve taken 

enzovoorts. De afdeling radiotherapie zou gewoonweg niet gerund kunnen worden zonder 

jullie. Daarnaast stond jullie deur altijd open voor een luisterend oor wat soms erg veel 

erkenning gaf. Bedankt hiervoor.

Tanja, ook zonder jouw inzet was de KwF grant nooit gehonoreerd die uiteindelijk leidde tot 

de PhD vacature waarvoor ik kwam solliciteren in het NKI. Ook bedankt voor je hulp tijdens 

het opstarten van mijn PhD.

Sanne en Merel, waar moet beginnen? Jullie zijn amazeballs en ik ben heel erg trots dat we 

op 13 september met zijn drietjes in de Agnietenkapel staan. Met jullie aan mijn zijde wordt 

het sowieso een spektakel, wat zou het toch saai zijn zonder jullie. Ik vind het heel bijzonder 

dat we aan een half woord vaak genoeg hebben, het bewust niet over promoveren kunnen 

hebben en samen pas echt een team zijn. Ondanks dat we nu elk op een ander continent 

gaan wonen heb ik er alle vertrouwen in dat onze vriendschap net zo hecht blijft. Jullie zijn 

fantastisch!

Lieve Denise, ook bij jou weet ik niet waar ik moet beginnen. Je bent zo’n lieverd! Bedankt 

voor jouw luisterend oor, advies, creativiteit en lekkere bank waar ik vaak echt tot rust kwam. 

Ik ga je heel erg missen als ik in Canada zit maar hopelijk gaan we samen skiën in dit 

fantastisch land. Weet dat je heel veel voor me betekent, ook al woon ik nu een beetje verder 

weg. Jorg en Mauk, jullie zijn zo heerlijk eigenaardig en doen lekker waar jullie zelf zin in 

hebben, heel erg fijn!

Ruurd, hoe is het? Gelukkig kun jij deze vraag van mij oprecht waarderen. Ik wist nooit 

precies wanneer je weer zou opdagen maar altijd op het juiste moment. In het park, mijn 

achtertuin, Paradiso, in Meijel en zo kan ik nog wel even doorgaan. Thanks voor je steun op 

jouw manier, je goeie muzieksmaak en je gezelligheid. Blijf welkom op onze bank of wie weet 

ooit een logeerkamer. 

Kleopatra, Catarina en Yenny: ik vind het heel erg tof dat we echte vriendinnen zijn 

geworden. Jullie zijn de enigen die een verrassing voor mij geheim hebben kunnen houden! 

Ik vond onze tripjes naar Rome en Thessaloniki geweldig, dank hiervoor! A special word 

for Kleopatra: I really enjoyed our time together in the office, thanks a lot for your company 

and my introduction to the Greec hospitality and great great food. Greece, yes please! Tom, 

jouw aanstekelijke lach en vrolijkheid maakte dat ik vaak naar de overkant liep van de gang 
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om een praatje te maken. Ik heb ook echt genoten van onze gezamenlijke hardloop sessies 

langs de Amstel en het herstel daarna bij café Vrijdag. Je bent een hele toffe peer! Barbara, 

jij kunt zo lekker kletsen. Bedankt voor alle gezellige theetjes en adviezen. Esther, gelukkig 

vond ik in jou zo’n gezellige collega en vriendin tijdens mijn laatste jaar op de afdeling 

chirurgie. De gezelligheid in ons ‘hok’, de snaaaaacks rond 16h en jouw adviezen heb ik 

enorm gewaardeerd. Ik weet zeker dat jij er ook wel komt. Ruben, ook jij bedankt voor je 

oprechte interesse en gezelligheid. Ik blijf je volgen op Strava. Daarnaast wil ik alle andere 

collega’s van de radiotherapie en chirurgie bedanken voor hun gezelligheid. Ik heb een 

toptijd gehad.

Running Junkies, en dan met name Yoshi, Lisa, Mark, Wan en Cris. Vanaf moment 1 dat 

ik bij jullie binnen stapte hebben jullie mij omarmd en gestimuleerd om alleen maar harder te 

lopen. Zonder jullie had ik nooit 3 marathons uitgelopen! Dat hard lopen ook samen kan gaan 

met heel veel gezelligheid bewijzen jullie elke dinsdag weer. Ik ga jullie missen. Sophie, je 

hebt veel meer talent dan je zelf beseft. Ik vond het heel erg tof en gezellig dat je mijn kaft 

wilde ontwerpen. 

Floris aka Piett, Ik vind het super tof dat onze vriendschap niet verwaarloosd is na de 

Roompot. Grote reus! Heel veel geluk samen met Birte en Laurie en ik kom over 2 jaar graag 

weer langs om die barbell omhoog te duwen. 

Mama en papa, ook jullie zijn zulke lieverds. Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun, trots, 

oprechte interesse, zelfgemaakte ‘fimmels’ en gezellige BBQ’s. Bedankt dat jullie me geleerd 

hebben om iedere mijlpaal te vieren op je eigen manier. Hopelijk wordt het weer net zo’n 

knalfuif in september en later in Canada. ‘Unne schwoane letste in Mokum?’ Lieve opa Servé 

en oma Gerda: wat fijn dat jullie ook weer bij dit feestje mogen aansluiten. Ik vind het heel 

bijzonder om dit met jullie te delen. Marc en Rian, bedankt voor jullie enorme gastvrijheid, 

flexibiliteit, vakanties, kruimeltaart en de vele adviezen om slimme keuzes te maken in de 

academische wereld. Dat waardeer ik enorm.

Frank, Frenkie, gekkie, mijn lieve man. Al vanaf de eerste dag dat ik jou ken maak je me aan 

het lachen, laat je me anders nadenken over de wereld en is het nooit saai. Het is alleen maar 

leuker en fijner geworden en we laten onze plannen door niemand in de war schoppen. Hier 

ben ik heel erg trots op! Laten we nog vele jaren de wereld ontdekken, discussiëren, elkaar 

uitdagen en verrassen, feestjes geven en lekker gek doen. Ik ben zo gek op jou!
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Curriculum Vitae

My name is Natasja Nathalie Yarca Janssen, 28 

years old and about to finish my PhD within the 

Netherlands Cancer Institute. I worked for 4.5 years 

with a lot of pleasure at the department of radiation 

oncology. However my life did not start (or end) 

within this certain PhD period. I was born on July 

16th 1989 in Geleen and grew up with my parents 

Henk and Hilde and older sister Denise in Meers, a 

tiny village in Limburg. During my secondary school 

I got passionate about both biology, chemistry and 

physics and therefore, after my graduation of VWO 

in 2007, the choice for studying Technical Medicine 

at the University of Twente in Enschede was easy. 

During my 3-years master program I specialized in the track ‘Medical Imaging & Interventions’ 

and fulfilled 4 internships at the Maastro Clinic, Academic Medical Center (AMC), Universitair 

Medisch Centrum Utrecht (UMCU), and at the Minimally Invasive Healthcare department 

of Philips Research. Hereafter, I conducted my master graduation research of 10 months 

at the AMC in Amsterdam, working on an automated scoring system on CT Angiography 

images for patients with stroke, and graduated in 2013. Hereafter I moved to the Netherlands 

Cancer Institute and started working on several projects during my PhD as presented in this 

thesis. After my PhD defence I will start working as a post-doctoral researcher in the ‘Perk 

Lab – Laboratory for Percutaneous Surgery’ in Kingston, Canada. This research group can 

be considered as one of the main players within the field of image-guided interventions and 

surgical navigation systems. 








