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SUMMARY/ 
SAMENVATTING



Summary

This thesis describes advances towards more patient-tailored surgical treatment in two broad 

areas of breast cancer.  In part I new developments concerning the surgical treatment of axil-

lary lymph node metastases in early breast cancer patients are addressed. Part II describes 

research in treatment with neoadjuvant chemotherapy and focuses on improving the patient 

selection for neoadjuvant therapy and breast- and axilla-conserving surgical therapies after 

neoadjuvant chemotherapy.  In Chapter I the rationale of patient-tailored breast cancer treat-

ment is introduced.
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Part I: towards PatIent taIlored 
treatment of the axIlla In early 
breast cancer PatIents

Chapter 2 reports the technical aspects and outcome of the sentinel node biopsy procedure in the 

EORTC AMAROS trial. In this trial patients with a clinically negative axilla undergo a sentinel node biopsy 

procedure. In patients with a tumour-positive sentinel node, the standard treatment is an axillary lymph 

node dissection. In the AMAROS trial patients with a positive sentinel node are randomized between an 

axillary lymph node dissection and axillary radiation therapy. The main objective of the trial is to prove 

equivalent locoregional control and reduced morbidity for axillary radiation therapy. In the AMAROS trial 

the sentinel node identification rate is 97%, which shows that the sentinel node procedure is highly effec-

tive in this prospective international multicenter study. The success rate is influenced by several patient 

and tumour characteristics. The use of the combined method (blue dye and radioactive tracer) ensures the 

highest detection rate. In the patient population of the AMAROS-trial, i.e. patient with a clinically negative 

axilla and breast tumour smaller than three centimetres, 34% of the patients had a tumour-positive senti-

nel node. So, two-third of the patients could be spared further axillary treatment. In sentinel node positive 

patients, the additional nodal involvement was depended on the size of the sentinel node metastases. In 

patients with macrometastases further nodal involvement was seen in 41% of the patients. In patients 

with micrometastases and isolated tumour cells in the sentinel node, the further nodal involvement was 

low, 18%, however not neglect able. 

The aim of the study described in chapter 3 was to analyze the influence of the randomization to the 

axillary radiotherapy arm on the choice for adjuvant treatment. In the axillary radiotherapy arm the extent 

of nodal involvement remains unknown, which could have implications on the administration of adjuvant 

therapy. However, there was no significant difference in the administration of adjuvant systemic therapy 

between the two treatment arms. In the axillary lymph node dissection arm 58% (175/300) of the pa-

tients received chemotherapy and in the ART arm 61% (162/266). Endocrine therapy was administered in 

respectively 78% (235/300) and 76% (203/266). Treatment arm was not a significant factor in the decision, 

and no interactions between treatment arm and other factors were observed. So, absence of knowledge 

regarding the extent of nodal involvement in the radiotherapy arm did not have a major impact on the 

administration of adjuvant systemic therapy.
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Part II: towards PatIent taIlored 
treatment In the neoadjuvant 
settIng
Chapter 4 describes different aspects of patient selection in the setting of neoadjuvant chemotherapy. 

Chapter 4.1 reports an increase in breast conserving surgery of 37% in 254 patients with operable breast 

cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.  Pathological complete remission (pCR) of both the 

primary tumour and the axillary lymph node metastases is obtained in 12% of the patients. Clear distinc-

tions are observed between histological and receptor-based subtypes based on hormone receptor and 

HER2 expression. In lobular carcinomas the pCR rate as well as the increase in breast-conserving surgery 

is low (2% and 20%, respectively) compared to ductal carcinomas (12% and 41%, respectively). Half of the 

patients with lobular carcinoma had to undergo a secondary mastectomy due to incomplete resection 

margins. Therefore, the benefit with regard to breast-conserving surgery of neoadjuvant chemotherapy is 

questionable in patients with lobular carcinoma. The receptor-based subtypes also showed a clear distinc-

tion in pCR. Oestrogen receptor positive  tumours showed a low pCR rate compared to triple-negative 

tumours, 2% and 18% respectively .  However, in the oestrogen receptor positive ductal tumours the 

increase breast-conserving surgery is remarkable. HER2-positive patients had a high pCR rate, especially 

when treated with trastuzumab. The results of this study emphasize once again that obtaining information 

about the histology and the hormone and HER2 receptor status before the administration of neoadjuvant 

chemotherapy is essential in order to adjust the treatment accordingly. 

In Chapter 4.2 the research to the chemosensitivity of lobular carcinomas continues.  A pCR was 

achieved in two patients of 61 patients with lobular carcinoma; both had HER2-positive tumours with 

histological pleomorphic characteristics and were treated with a trastuzumab chemotherapy regimen. 

These results suggest that identification of pleomorphic lobular subtype, a rare and probably often missed 

subgroup, could be very relevant for clinical decision making.  Furthermore, this study suggests that HER2 

positive lobular breast cancers also may benefit from trastuzumab based neoadjuvant regimens.  

The predictive value to systemic therapy of the 70-gene signature, MammaPrint® is reported in Chapter 

4.3. The 70-gene signature is a prognostic gene-expression profile used to guide adjuvant treatment deci-

sions. The objectives of this study were: (1) to analyze the association between the pathological complete 

response (pCR) rate as a surrogate for chemosensitivity and the outcome of the 70-gene profile, and (2) to 

assess the predictive value in different subgroups defined by the expression of hormone receptors and the 

amplification of the HER2 genes. The 70-gene profile of 167 stage II-III patients was obtained prior to neo-
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adjuvant chemotherapy. The tumours were classified as having a poor prognosis-signature (n=144, 86%) 

or good prognosis-signature (n=23, 14%). None of the good prognosis-signature patients achieved a pCR 

(0/23), whereas 29/144 patients (20%) in the poor prognosis-signature group did (P=0.015). All triple-nega-

tive tumours (n=38) had a poor prognosis-signature. Within the non triple-negative subgroup, the response 

of the primary tumour remained associated with the classification of the prognosis-signature (P=0.023). 

This strongly suggests that the 70-gene profile has predictive power with respect to chemosensitivity. 

Currently, the 70 gene profile is used to select patients for adjuvant chemotherapy whereby chemotherapy 

could be withheld for patients with  a good prognosis-signature tumours.  The results add justification to 

this policy; not only is the absolute risk of relapse lower in these patients, but their tumours are also less 

sensitive to chemotherapy.

Chapter 5 presents an MRI-model to improve the patient selection for breast conserving surgery after 

neoadjuvant chemotherapy. The decision to undertake breast conserving surgery after neoadjuvant che-

motherapy is complex and influenced by both the surgical considerations and patients’ desires. Precise 

preoperative assessment of the residual tumour extent after neoadjuvant chemotherapy is crucial to plan 

the surgical management of the patient. Proper therapy selection minimizes the rates of unnecessary mas-

tectomies, re-excisions and associated distress to the patient. Despite the complementary value of MRI 

over conventional techniques, the precision to visualize the extent of residual disease in the breast after 

neoadjuvant chemotherapy remains controversial. The accuracy of MRI to detect residual disease was 

76% (158/208). The positive and negative predictive value of MRI were 90% (130/144) and 44% (28/64), re-

spectively.  Underestimation of the tumour size was seen in 17% of the patients and in 13% of the patients 

this would have lead to an unjustified selection of breast conserving surgery. A MRI-based interpretation 

model is established, which includes the features that are most predictive of indicating the feasibility of 

breast conserving surgery;  the largest diameter at the baseline MRI, the reduction in diameter and the 

tumour subtype based on hormone-, and HER2-status (AUC=0.78). The model is established as a clinical 

and user friendly tool to assists surgeons and patients in the complex decision making after neoadjuvant 

chemotherapy.

In Chapter 6 the surgical treatment of axillary lymph node metastasis after neoadjuvant chemotherapy 

is discussed. The rationale of axillary staging in the setting of neoadjuvant chemotherapy is twofold. 

Both the nodal status before neoadjuvant chemotherapy as well the axillary response after neoadjuvant 

chemotherapy yields prognostic information. Chapter 6.1 describes 327 patients in whom the nodal 

status before neoadjuvant chemotherapy was determined. Ultrasound guided cytology was positive in 252 

patients. In the remaining 75 patients a sentinel node biopsy was performed before neoadjuvant chemo-

therapy. In the majority (71%) of these patients, the sentinel node was negative and they could thus be 
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spared an axillary lymph node dissection. The alternative would have been to perform the SNB procedure 

after neoadjuvant chemotherapy. The advantages of such an approach would be that only a single surgical 

procedure is required and patients with an axillary complete response might be spared an axillary lymph 

node dissection.  However, the initial nodal status, having prognostic significance, remains unknown. The 

overall survival and disease-free survival were significantly different between patients with a negative 

sentinel node prior to neoadjuvant chemotherapy (pN0sn) and those with an axillary pCR (P=0.010 and 

P=0.001, respectively) and between pN0sn patients and patients with residual axillary disease (P=0.020 

and P=0.002, respectively). Furthermore, it is questionable if patients with an axillary complete response in 

the sentinel node are treated sufficient without both surgery and axillary radiation therapy. In this study, 

20% of the patients with proven metastasis prior to neoadjuvant chemotherapy achieved an axillary com-

plete remission. Subgroups with a high axillary complete response rate were patients with triple-negative 

(57%) and HER2-positive tumours (68%) who had a pCR of the primary tumour. Identification of these 

patients prior to definite surgery, could result into more axilla conserving therapies like axillary radiation 

therapy. In chapter 7 two novel methods to indentify these patients are discussed.

In patients with residual axillary lymph node metastases after neoadjuvant chemotherapy, surgery is 

essential to obtain locoregional control. Several studies reported lower axillary lymph node retrieval after 

neoadjuvant chemotherapy. 

However, chapter 6.2 describes the feasibility to retrieve an accurate number of lymph nodes during an 

axillary lymph node dissection after neoadjuvant chemotherapy. The lymph node removal in 191 patients 

who had ALND after neoadjuvant chemotherapy was compared to 192 patients with a primary axillary 

clearance after a positive sentinel node biopsy. There were no differences in the mean number of nodes re-

trieved between the neoadjuvant group and the primary surgery group 16.3 (4-38) and 15.8 (6-33), respec-

tively (P = 0.4) or in the retrieval of <10 lymph nodes, 13/191 (7%) and 11/192 (6%) (P=0.7).  Surprisingly, the 

retrieval of >20 lymph nodes was even higher in the neoadjuvant group, 42/191 (22%) versus 26/192 (13%) 

(P= 0.03). These results show the feasibility to remove enough lymph nodes to provide precise prognostic 

information and adequate local control. 

Chapter 7 reports two feasibility studies to identify patients with an axillary complete response in order 

to treat these patients with axilla-conserving therapies after neoadjuvant chemotherapy. In Chapter 7.1 

the accuracy of FDG-PET/CT to visualize lymph node metastases before the start of neoadjuvant chemo-

therapy was assessed in patients with N+ disease. Further was determined how often the visualization 

is sufficiently prominent to allow monitoring of the axillary response. The sensitivity and specificity of 

FDG-PET/CT in detecting axillary involvement were 97% and 100%, respectively. Ninety-three percent 

of the patients had sufficient uptake in the lymph nodes to qualify for subsequent response monitoring of 
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the axilla. A considerable distinction in metabolic activity was observed between the different subtypes of 

breast cancer. The mean SUVmax in lymph node metastases of ER-positive, triple-negative and HER2-

positive tumours was 6.6, 11.6 and 6.6. The high accuracy to visualize lymph node metastases and the suf-

ficiently high SUVmax and tumour-to-background ratio at baseline suggests that it is feasible to monitor 

the axillary response with FDG-PET/CT, especially in triple-negative tumours.  

Chapter 7.2 presents a novel surgical method to evaluate the axillary response to neoadjuvant chemo-

therapy. Prior to neoadjuvant chemotherapy, tumour-positive axillary lymph nodes were marked under ul-

trasound guidance with Iodine-125 seeds. After neoadjuvant chemotherapy, the marked lymph nodes were 

detected with a gamma detection probe and selectively removed. In this way, histopathological evaluation 

of the response of proven positive lymph nodes was obtained. 

Since Iodine-125 seeds were used to mark tumour-positive lymph nodes this procedure was given the 

acronym MARI (Mapping of the Axilla with Radioactive Iodine-125 seeds). Tumour-positive axillary lymph 

nodes were successfully localized with an Iodine-125 seed in 15 patients. The marked lymph node was 

surgically detected and selectively removed after neoadjuvant chemotherapy in all six patients undergo-

ing surgery. A complementary axillary lymph node dissection was performed to assess if pathological 

response in the marked node was indicative for the pathological response in the additional lymph nodes. 

In the first patients, the pathological response in the marked lymph node was indicative for the overall re-

sponse of the lymph node metastases. This study shows that marking and selectively removing metastatic 

lymph nodes after neoadjuvant chemotherapy is feasible. The tumour-response in the marked lymph node 

may be used to tailor further axillary treatment.
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Samenvatting

In dit proefschrift worden verschillende mogelijkheden beschreven om de chirurgische be-

handeling van borstkanker aan te passen aan de individuele behoefte; therapie op maat, in het 

engels veelal beschreven als ‘patient-tailored medicine’. In hoofdstuk 1 worden de beweegre-

denen voor deze wijze van behandelen geïntroduceerd. Deel I beschrijft nieuwe ontwikkelin-

gen in dit veld bij de behandeling van uitzaaiingen in de lymfklieren van de oksel bij patiënten 

met borstkanker in een vroeg stadium. In deel II wordt de behandeling met neoadjuvante 

chemotherapie bij patiënten met vergevorderde borstkanker beschreven. Bij neoadjuvante 

chemotherapie vindt behandeling met chemotherapie vóór de chirurgische ingreep plaats. In 

dit gedeelte wordt de nadruk gelegd op een betere selectie van patiënten voor de behandeling 

met neoadjuvante chemotherapie en vervolgens voor borstsparende en okselsparende chirur-

gische ingrepen.
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deel 1: rIchtIng theraPIe oP maat 
bIj de behandelIng van de oksel 
bIj PatIënten met borstkanker In 
een vroeg stadIum

Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de EORTC AMAROS studie; After Mapping of the Axilla Radiotherapy 

or Surgery. In deze Europese studie ondergaan patiënten met een klinisch negatieve oksel (geen palpabele 

lymfeklieren) een schildwachtklierprocedure. Bij de schildwachtklierprocedure wordt de eerste lymfeklier 

opgespoord waarop de tumor draineert; de schildwachtklier. Indien de schildwachtklier tumorcellen bevat 

is de huidige standaard behandeling een okselklierdissectie. In de AMAROS studie onderzoeken we of 

patiënten met een tumorpositieve schildwachtklier behandeld kunnen worden met radiotherapie op de 

okselregio in plaats van een okselklierdissectie. De grondgedachte is dat patiënten minder morbiditeit zo-

als lymfoedeem en functiebeperkingen van de arm en schouder zullen verkrijgen, wanneer zij behandeld 

worden met axillaire radiotherapie, terwijl de locale controle gelijk blijft. In de AMAROS studie worden 

patiënten met een tumorpositieve lymfeklier gerandomiseerd tussen een okselklierdissectie en axillaire ra-

diotherapie. De schildwachtklier wordt in de AMAROS studie in 97% van de patiënten geïdentificeerd. Dit 

toont aan dat de schildwachtklierprocedure zeer effectief is in deze prospectieve internationale studie. Het 

wel of niet identificeren van de schildwachtklier is afhankelijk van verschillende patiënt en tumor karak-

teristieken zoals leeftijd en tumorgrootte. Daarnaast speelt de techniek van de schildwachtklierprocedure 

een grote rol. Bij het gecombineerde gebruik van een radioactieve en een blauwe speurstof werden de 

hoogste detectie percentages gezien. In de patiëntpopulatie van de AMAROS studie, d.w.z. patiënten met 

een klinisch negatieve oksel en een borsttumor kleiner dan drie centimeter, had 34% van de patiënten een 

tumorpositieve schildwachtklier. Tweederde van de patiënten had derhalve een tumornegatieve schildwa-

chtklier en behoefte geen verdere lokale behandeling van de oksel. Bij patiënten met een tumorpositieve 

schildwachtklier was het aantal tumorpositieve additionele lymfeklieren (de klieren die verwijderd werden 

bij een volledige okselklierdissectie), afhankelijk van de grootte van de uitzaaiing in de schildwachtklier. 

Van de patiënten met een macrometastase in de schildwachtklier (groter dan 2 mm) had 41% van de 

patiënten ook uitzaaiingen in additioneel verwijderde lymfeklieren. Bij patiënten met micrometastasen 

(tussen 0.2 mm en 2 mm) en geïsoleerde tumor cellen (kleiner dan 0.2 mm), werd bij 18% van de patiënten 

additionele lymfekliermetastasen gevonden. Dit percentage is kleiner, maar niet verwaarloosbaar. 

In hoofdstuk 3 wordt de invloed van axillaire radiotherapie, op het voorschrijven van adjuvante therapie 
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deel 2: rIchtIng theraPIe oP maat 
bIj de behandelIng met neoadju-
vante theraPIe

beschreven. In de huidige (inter)nationale richtlijnen wordt het totale aantal aangedane lymfeklieren ge-

bruikt bij de besluitvorming rondom het toedienen van adjuvante therapie. Wanneer een patiënte behan-

deld wordt met axillaire radiotherapie blijft het totale aantal aangedane lymfeklieren onbekend. Dit zou 

implicaties kunnen hebben op het voorschrijven van adjuvante systemische en radiotherapie. Echter, er 

bestond geen verschil in het gebruik van adjuvante therapie tussen de twee studie armen (axillaire radio-

therapie versus een okselklierdissectie). Achtenvijftig procent (175/300) van de patiënten behandeld met 

een okselklierdissectie werd behandeld met chemotherapie. Bij de groep patiënten behandeld met axillaire 

radiotherapie betrof dit percentage 61% (162/266). Hormoontherapie werd toegediend in respectievelijk 

78% (235/300) en 76% (203/266). De behandelarm was geen significante variabele in de besluitvorming 

rondom adjuvante therapie, noch werden er interacties gevonden tussen het type behandeling van de 

oksel en andere factoren. Geconcludeerd kan worden dat de ontbrekende informatie over het totale aantal 

tumorpositieve lymfeklieren, wanneer behandeld wordt met axillaire radiotherapie, weinig invloed heeft op 

het toedienen van adjuvante systemische therapie. 

In hoofdstuk 4 werd onderzocht hoe de selectie van patiënten voor neoadjuvante chemotherapie ver-

beterd kan worden. Hoofdstuk 4.1 beschrijft de toename in borstsparende chirurgie na neoadjuvante 

chemotherapie voor verschillende types borstkanker gebaseerd op histologie (ductale versus lobulaire 

tumoren) en de expressie van hormoonreceptoren (oestrogeen en progesteronreceptor) en HER2 (hu-

mane epidermale groeifactorreceptor 2). Daarnaast werd onderzocht hoe chemosensitief de verschillende 

subtypes zijn, waarbij een pathologisch complete remissie (pCR) werd gedefinieerd als de ultieme respons 

op chemotherapie. Over de gehele groep van 254 patiënten met primair operabele borsttumoren werd een 

toename in borstsparende chirurgie gezien van 37%. Twaalf procent van de patiënten bereikte een pCR. 

Onderverdeeld naar histologisch subtype was de toename in borstsparende chirurgie in lobulaire tumoren 

20%, vergeleken met 40% in ductale tumoren. Tevens had de helft van de patiënten met een lobulaire tu-

mor in tweede instantie een borstamputatie ondergaan vanwege tumorpositieve snijvlakken. Ductale tu-
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moren bereikte in 12% een pCR en lobulaire tumoren in slechts 2%. Concluderend kan in twijfel getrokken 

worden of patiënten met lobulaire tumoren baat hebben bij het neoadjuvant toedienen van chemotherapie 

boven een adjuvante behandeling. 

Wanneer gekeken werd naar de verschillende subtypes op basis van hormoonreceptor en HER2 status 

werd ook een duidelijk verschil in respons gezien. Oestrogeenreceptor positieve patiënten bereikten mind-

er vaak een pCR dan patiënten met triple-negatieve (oestrogeenreceptor, progesteronreceptor en HER2 

negatief) en HER2-positieve tumoren, respectievelijk 2% (3/138), 28% (16/57) and 18% (10/56). De toename 

in borstsparende chirurgie is echter aanzienlijk in oestrogeenreceptor positieve ductale tumoren (39%). 

De resultaten van deze studie benadrukken dat het belangrijk is om voor het toedienen van neoadjuvante 

chemotherapie in kaart te brengen welk type tumor het betreft. Dit beïnvloedt de behandelstrategie en is 

nodig voor een goede voorlichting van de patiënt. 

In hoofdstuk 4.2 continueert het onderzoek naar de chemosensitiviteit van lobulaire tumoren. Een pCR 

werd gezien in 2 van de 61 patiënten met lobulaire tumoren. Beide patiënten hadden HER2-positieve 

tumoren met histologisch gezien pleiomorfe kenmerken. Beide patiënten waren behandeld met een che-

motherapieschema dat trastuzumab (een antilichaam tegen HER2) bevatte. Deze resultaten suggereren 

dat de identificatie van het pleiomorfe lobulaire subtype, een zeldzame en veel gemiste subgroep, relevant 

is voor het bepalen van een behandelingsstrategie. Daarnaast suggereren deze resultaten dat ook lobulaire 

tumoren profijt hebben van behandeling met trastuzumab, indien HER2-positief.

In hoofdstuk 4.3 werd de predictieve waarde voor de respons op chemotherapie van het 70-genen 

profiel, de MammaPrint®, onderzocht. Het 70-genen profiel is een prognostisch genexpressie profiel wat 

gebruikt kan worden bij het beslissingsproces rondom het wel of niet toedienen van adjuvante chemo-

therapie. Het doel van deze studie was om het verband tussen de uitkomst van het 70-genen profiel en het 

bereiken van een pCR na neoadjuvante chemotherapie te analyseren, waarbij dit laatste als surrogaat voor 

de sensitiviteit voor chemotherapie gebruikt werd. Daarnaast onderzochten we de predictieve waarde van 

de het 70-genen profiel in de verschillende subtypen borstkanker gebaseerd op de expressie van hormoon-

receptoren en HER2. Het 70-genen profiel werd bepaald in 167 patiënten met stadium II en III borstkanker 

voordat zij behandeld werden met neoadjuvante chemotherapie. De tumoren werden geclassificeerd als 

tumoren met een slecht prognostisch genprofiel (n=144, 86%) en tumoren met goed prognostisch gen-

profiel (n=23, 14%). Geen van de patiënten met een goed prognostisch genprofiel bereikte een pCR (0/23), 

terwijl 29 van de 144 patiënten (20%) met een slecht prognostisch genprofiel een pCR bereikte. (P=0.015). 

Alle triple-negatieve tumoren hadden een slecht prognostisch genprofiel. Wanneer we deze patiënten 

excludeerden en de predictieve waarde analyseerden in de overige patiënten met oestrogeenreceptor 

positieve en/of HER2-positieve tumoren, bleef de respons van de primaire tumor verband houden met de 
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uitkomst van het 70-genenprofiel (P=0.023). Deze resultaten vormen een sterk argument voor het bestaan 

van een predictieve waarde van het 70-genen profiel met betrekking tot chemosensitiviteit. Heden ten 

dage wordt het 70-genen profiel gebruikt in studie verband om patiënten te selecteren voor adjuvante 

chemotherapie. Patiënten met tumoren met een goed prognostisch genprofiel wordt chemotherapie 

onthouden. De beschreven resultaten voegen een gegronde rede toe aan dit beleid; niet alleen is het ab-

solute risico op afstandmetastasen kleiner in patiënten met een goed prognostisch genprofiel, de tumoren 

zijn ook minder gevoelig voor chemotherapie. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een MRI-model om de selectie van patiënten voor borstsparende chirurgie na 

neoadjuvante chemotherapie te verbeteren. De besluitvorming rondom type chirurgie (borstsparend 

versus borstamputatie) na neoadjuvante chemotherapie is complex. Deze beslissing wordt beïnvloed 

door diverse chirurgische overwegingen zoals de verhouding tussen de grootte van de borst en de tumor, 

bijkomende aanwezigheid van ductaal carcinoma in situ en door de wensen van de patiënt. Een nauwkeu-

rige preoperatieve inschatting van de grootte van de tumorrest na neoadjuvante chemotherapie is cruciaal 

om te bepalen welk type chirurgie mogelijk is. Juiste selectie voor de chirurgische behandeling minimali-

seert het aantal onnodige borstamputaties, re-excisies en de hiermee in verband staande spanning bij 

de patiënt. Na neoadjuvant chemotherapie is beeldvorming met MRI bewezen nauwkeuriger te zijn dan 

conventionele beeldvorming als echografie en mammografie. Desondanks is de nauwkeurigheid van MRI 

om de grootte van de tumorrest aan te geven niet optimaal. De betrouwbaarheid van de MRI om resttumor 

aan te tonen was 76% (158/208). De positief en negatief voorspellende waarde waren respectievelijk 90% 

(130/144) en 44% (28/64). Bij 17% van de patiënten werd een onderschatting van de tumorgrootte gezien 

en bij 13% van de patiënten leidde dit tot een onterechte indicatie voor borstsparende chirurgie. We onder-

zochten welke variabele het best voorspelden of borstsparende chirurgie mogelijk was in een multivariaat 

model. Dit waren de grootste diameter van de tumor voor het toedienen van neoadjuvante chemothera-

pie, de percentuele afname van deze diameter na het toedienen van neoadjuvante chemotherapie en het 

tumorsubtype gebaseerd op de hormoonreceptor en HER2 status. Met deze variabelen is een gebruikers-

vriendelijk MRI-model gemaakt (Area Under the Curve =0.78) wat in de kliniek hulp kan bieden bij de 

complexe besluitvorming rondom het type chirurgie na neoadjuvante chemotherapie.

In hoofdstuk 6 wordt nagegaan wat de beste chirurgische behandeling van de oksel is in de context van 

neoadjuvante chemotherapie. Er zijn twee tijdpunten waarin het belangrijk is om inzicht te verkrijgen in 

de nodale status (de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren) van een patiënt. Ten eerste is het 

van prognostisch belang om de initiële nodale status te bepalen, dat wil zeggen voor het toedienen va 

neoadjuvante therapie. Ten tweede speelt de nodale status na het toedienen van neoadjuvante chemo-

therapie, de respons op chemotherapie, ook een belangrijke prognostische rol. In hoofdstuk 6.1 worden 
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327 patiënten beschreven waarbij de nodale status voor het toedienen van neoadjuvante chemotherapie is 

bepaald. Bij 252 patiënten werd echografisch een verdachte lymfeklier gezien, welke bij cytologisch onder-

zoek tumorpositief was. Bij de overige 75 patiënten met een echografisch negatieve oksel, was voor het 

toedienen van de neoadjuvante chemotherapie een schildwachtklierprocedure verricht. Bij 71% van deze 

patiënten was de schildwachtklier tumornegatief en deze patiënten bleef een complete okselklierdissectie 

bespaard. 

Een alternatieve benadering is het verrichten van een schildwachtklierprocedure na de neoadjuvante 

chemotherapie in plaats van ervoor. Het voordeel van deze behandelstrategie is dat maar één chirurgische 

ingreep nodig is. Tegelijkertijd kan een complete okselklierdissectie bespaard blijven bij patiënten met 

een pathologische complete remissie van de uitzaaiing in de schildwachtklier. Echter, de initiële nodale 

status met haar prognostische waarde, blijft onbekend. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen 

patiënten met een initiële tumornegatieve oksel en patiënten met een axillaire pCR. De overleving en 

ziektevrije overleving van patiënten met een initiële tumornegatieve nodale status (pN0swk) en patiënten 

met een axillaire pCR waren significant verschillend (respectievelijk, P=0.010 en P=0.001). Daarnaast is het 

onduidelijk of patiënten met een axillaire pCR in de schildwachtklier helemaal geen verdere behandeling 

van de oksel behoeven, zoals axillaire radiotherapie. 

In deze studie bereikten 20% van de patiënten met initieel cytologisch bewezen lymfekliermetastasen 

een axillaire pCR. Bepaalde subgroepen bereikten een hoog percentage axillaire pCR, zoals patiënten met 

triple-negatieve en HER2-positieve tumoren waarbij ook de primaire borsttumor een pCR bereikte. Iden-

tificatie van patiënten met axillaire pCR kan erin resulteren dat deze patiënten okselsparend behandeld 

kunnen worden, bijvoorbeeld met axillaire radiotherapie. De waarde van de schildwachtklierprocedure na 

het toedienen van neoadjuvante chemotherapie bij patiënten die initieel bewezen uitzaaiingen in een lym-

feklier hadden, is echter discutabel. Bij patiënten met resterende uitzaaiingen in de lymfeklier na neoadju-

vante chemotherapie is een chirurgische behandeling essentieel om een goede lokale controle te verkrij-

gen. Enkele studies hebben beschreven dat na neoadjuvante chemotherapie minder lymfeklieren worden 

teruggevonden in het resectiepreparaat van een okselklierdissectie. Echter, in hoofdstuk 6.2 laten we 

zien dat het mogelijk is om een accuraat aantal lymfeklieren te verwijderen tijdens een okselklierdissec-

tie na neoadjuvante chemotherapie. We vergeleken het aantal lymfeklieren dat werd teruggevonden in 

het dissectiepreparaat bij 191 patiënten die behandeld waren met neoadjuvante chemotherapie met 192 

patiënten die een primaire okselklierdissectie hadden ondergaan. We vonden geen significant verschil in 

het aantal verwijderde lymfeklieren. In de primaire chirurgie groep waren gemiddeld 15.8 (6-33) lymfeklie-

ren verwijderd en in de neoadjuvante groep werden gemiddeld 16.3 (4-38) lymfeklieren verwijderd (p=0.4). 

Het aantal patiënten waarbij minder dan tien lymfeklieren waren gereseceerd was eveneens niet ver-
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schillend; bij neoadjuvante groep 7% (13/191) en bij de primaire chirurgie groep 6% (11/192) (p=0.7). Een 

verrassende uitkomst was dat na neoadjuvante chemotherapie zelfs meer lymfeklieren werden gevonden. 

Het aantal patiënten met meer dan 20 verwijderde lymfeklieren was 22% (42/191) na neoadjuvante che-

motherapie en slechts 13% (26/192) in de primaire chirurgie groep (p=0.03). Deze resultaten tonen aan dat 

het haalbaar is om een adequate okselklierdissectie te verrichten na neoadjuvante chemotherapie, waarbij 

genoeg lymfeklieren worden verwijderd voor een goede lokale controle en prognostische informatie. 

In hoofdstuk 7 worden twee nieuwe methoden beschreven om patiënten met een axillaire pCR te iden-

tificeren, met als doel om patiënten okselsparend te kunnen behandelen na neoadjuvante chemothera-

pie. Hoofdstuk 7.1 heeft betrekking op de waarde van FDG-PET/CT om uitzaaiingen in de lymfeklier 

te visualiseren voor het toedienen van neoadjuvante chemotherapie. Daarnaast werd bepaald of deze 

visualisatie voldoende is om de respons van uitzaaiingen in de lymfeklier op neoadjuvante chemothera-

pie te kunnen vervolgen. Dit werd bepaald door de hoogte van de SUVmax (een maat voor de opname van 

fluorodeoxyglucose) en verschil in opname tussen de uitzaaiing in lymfeklier en het omgevende weefsel 

(de tumor-achtergrond ratio). De sensitiviteit en specificiteit om lymfekliermetastasen te detecteren waren 

respectievelijk 97% en 100%. Bij 93% van de patiënten was de opname in de lymfeklieren voldoende om 

vervolgens de response in de lymfekliermetastasen te meten. Er was een duidelijk onderscheid te zien in 

de metabole activiteit tussen de verschillende subtypen borstkanker. De gemiddelde SUVmax  bij lymfeklie-

ruitzaaiingen van patiënten met oestrogeenpositieve, triple negatieve en HER2-positive tumoren was 

respectievelijk 6.6, 11.6 en 6.6. De hoge nauwkeurigheid waarmee lymfeklieren kunnen worden gevisuali-

seerd en de toereikende SUVmax waarde en tumor-achtergrond ratio, suggereren dat het mogelijk is om de 

respons van lymfeklieren op neoadjuvante chemotherapie te vervolgen met FGD-PET/CT, in het bijzonder 

bij patiënten met triple negatieve tumoren.

In hoofdstuk 7.2 wordt een nieuwe chirurgische methode gepresenteerd om de respons van uitzaaiingen 

in de oksel op chemotherapie te bepalen. Hierbij worden lymfeklieren die uitzaaiingen bevatten, met een 

radioactieve I-125 bron gemarkeerd voor het toedienen van neoadjuvante chemotherapie. Na het voltooien 

van de behandeling met neoadjuvante chemotherapie, kan de gemarkeerde lymfeklier chirurgisch worden 

opgespoord  met behulp van een gammastralen detector. De gemarkeerde lymfeklier, welke aanvan-

kelijk uitzaaiingen bevatte, kan op deze wijze selectief worden verwijderd. De pathologische respons op 

chemotherapie van de lymfeklier kan vervolgens bepaald worden. Deze procedure heeft het acroniem 

MARI procedure gekregen, naar het gebruik van de I-125 zaadjes; Mapping of the Axilla with Radioac-

tive I-125 seeds. In de eerste 15 patiënten waarbij deze procedure is uitgevoerd, waren de lymfeklieren 

met uitzaaiingen succesvol echogeleid gemarkeerd met een I-125 zaadje. De gemarkeerde lymfeklieren 

konden vervolgens gemakkelijk worden gedetecteerd en verwijderd tijdens de chirurgische procedure na 
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neoadjuvante chemotherapie. Hierbij werd bij alle patiënten tevens een complete okselklierdissectie uitge-

voerd om te analyseren of de respons in de gemarkeerde MARI-klier indicatief was voor de pathologische 

respons in de overige lymfeklieren. In de reeds behandelde patiënten was de respons in de MARI-klier 

indicatief voor de tumorrespons in de overige lymfeklieren. Deze studie toont aan dat het haalbaar is om 

tumorpositieve lymfeklieren te markeren en vervolgens na behandeling met neoadjuvante chemotherapie 

selectief te verwijderen. De tumor respons in de gemarkeerde lymfeklier zou gebruikt kunnen worden om 

de verdere behandeling van de oksel aan te passen op deze respons. 




