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Borstkanker komt veel voor in Nederland 



Niet iedereen krijgt uitzaaiingen in andere organen 

< 20% krijgt uiteindelijk uitzaaiingen 
 
De behandeling van uitgezaaide borstkanker 
hangt sterk af van 
- De ‘biologie’ van de  borsttumor  
- De leeftijd van de patiënt 
- De klachten van de patiënt 
- De behoefte van de patiënt  



Ook patiënten met uitgezaaide borstkanker  
leven nu langer   

CA.Ep.Biom&Prev 2017 

Maar wat betekent dat…? 

Vele patiënten 
in zorg” 

“Cool” blijven 



We zijn niet tevreden…. 

Ambitieuze doelen in Nederland 
- Liefst minder patiënten met borstkanker 
- Liefst minder patiënten met uitzaaiingen 
- Indien toch uitzaaiingen, dan een langer 

leven in (relatief) goede kwaliteit 
 

-> Meer onderzoek noodzakelijk op zoek naar de beste 
behandelmethode 



Ontwikkeling van nieuwe behandelingen / medicijnen 
(voor borstkanker) 

Pre-
klinische 

fase 
fase1 fase2 fase3 fase4 

8-12 jaar!  
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Ontwikkeling van nieuwe behandelingen / medicijnen 
(voor borstkanker) 

Bestuderen van de veiligheid, bijwerkingen  
en beste manier van toediening van een medicijn  



Ontwikkeling van nieuwe behandelingen / medicijnen 
(voor borstkanker) 

Eerste stap in het patiënt-gebonden onderzoek. 
Bijv.20-100 patiënten.  
Bestuderen van ‘bloedspiegels’, beste dosis voor 
behandeling, beste manier van toedienen.   



Ontwikkeling van nieuwe behandelingen / medicijnen 
(voor borstkanker) 

Eerste stap om de effectiviteit te bestuderen. 
Ongeveer 200-500 patiënten betrokken.  
Iedereen krijgt dezelfde behandeling. 
Vindt plaats in enkele ziekenhuizen.  
   



Ontwikkeling van nieuwe behandelingen / medicijnen 
(voor borstkanker) 

Nieuwe behandeling wordt vergeleken met de 
‘standaard’ methode van behandeling. 
Gerandomiseerd onderzoek. 
300-3000 patiënten worden gevraagd. 
In meerdere ziekenhuizen  
   



Ontwikkeling van nieuwe behandelingen / medicijnen 
(voor borstkanker) 

Na-beschouwing / controle; 
Gaat het met de nieuwe behandeling echt beter? 
Onverwachte bijwerkingen? Toch te belastend voor 
de patiënt? 
Zo veel mogelijk patiënten. 
Soms in landelijke data-bases   



Ontwikkeling van nieuwe behandelingen / medicijnen 
(voor borstkanker) 

Laboratoria van de  
farmaceutische industrie 



BorstkankerOnderzoeksGroep  

Doel:  
 Ondersteunen en initiëren van klinisch onderzoek ter verbetering van 

de borstkankerzorg in Nederland -> ontwikkeling van nieuwe 
behandelstrategieën  

 Toegankelijk voor alle ziekenhuizen (en dus patiënten ) in Nederland 
 Geen financieel gewin! 
 Multidisciplinair karakter conform reguliere borstkankerzorg 
 Initiatief voor een onderzoek door Nederlandse onderzoekers 
 Soms aan te sluiten bij internationale onderzoeken 

 
 



BorstkankerOnderzoeksGroep  

 2001 opgericht (vz Prof.Dr.Jan Klijn)  
 Meerdan 26.000 patiënten in onderzoek 
 62 klinische studies gedaan 
 2008 BOOG study center (Amsterdam) 
 Directeur: Elise van Leeuwen 
 Bestuur is multidisciplinair: 
- chirurg, radiotherapeut, int.oncoloog,  
radioloog/patholoog. 



BorstkankerOnderzoeksGroep is actief! 

• 2 maandelijks bestuurs-overleg 
• Werkgroepen vergaderen veelal 4-6 maal per jaar  
• 2 maal per jaar plenair overleg voor alle ziekenhuizen  
• Jaarlijks NABON-BOOG symposium (update alle nieuwe 

ontwikkelingen uit de wetenschappelijke wereld) 
• 2 maal per jaar besprekingen met de sponsoren 
-> bijeenkomsten voor patiënten  
-> bijeenkomst met BVN/PinkRibbon/KWF 



BOOG 
werkgroepen 

(beeldvorming & 
biomarkers) 

loco-regionaal 

(neo-)adjuvant 

gemetastaseerd, M1 

BorstkankerOnderzoeksGroep  

Verpleegkundige 
Advies Raad, VAR 

Patiënten Advies 
Raad, PAR 



Verpleegkundige Advies Raad  

 Research verpleegkundigen uit verschillende (soorten) ziekenhuizen 
 Adviseren de werkgroepen betreft haalbaarheid van een 

studie/onderzoek in een bepaald ziekenhuis 
 Adviseren m.b.t. belastbaarheid van de patiënten 
 Zijn zeer kritisch over de patiënten-informatie! 
 Ontwikkelen de verpleegkundige protocollen en checklists, 

infuusschema’s etc. 
 Bezoeken de ziekenhuizen voor ondersteuning bij start van een 

onderzoek. 
 



Patiënten Advies Raad  

 Samenwerking tussen BOOG en BVN 
 Advies aangaande studie-voorstellen:  
- Ten goede van de patiënten?  
- Niet te belastend voor de patiënten? 
 Beoordeling van de Patiënten-informatie (PIF) ..is het begrijpelijk? 
 Vraagbaak voor patiënten die meedoen aan onderzoeken 

gecoördineerd via de BOOG. 
- info@borstkankerpanel.nl  

 

mailto:info@borstkankerpanel.nl


Relevante Nederlandse studies voor  gemetastaseerd 
borstkanker, ook voor de rest van de wereld! 

2002-02 
HER-TAX 

• Is het zinvol om eerst Herceptin-immuno te starten? 

2004-02 
TBP 

• Doorgaan met Herceptin-immuno na progressie? 

2006-02 
Omega 

• Ouderen ook behandelen met chemotherapie? 

2006-06 
ATX 

• Een of twee soorten chemotherapie gecombineerd met immunotherapie? 

2008-03 
HAT 

• Alleen behandelen met combinaties van immuno = Herceptin + Avastin 

2012-05 
STOP& 

GO 

• Hoeveel chemo-kuren achter elkaar igv uitgezaaide borstkanker? 



Werkgroep gemetastaseerd > 2016 

dr. Monique Bos, voorzitter  
medisch oncoloog ErasmusMC  

dr. Ester Siemerink 
medisch oncoloog 
Ziekenhuis Groep Twente 

dr. Carolien H. Smorenburg  
medisch oncoloog NKI-AvL  

drs. Rianne (H.)M. Oosterkamp  
internist-oncoloog MCH  

dr. Maaike de Boer 
internist-oncoloog, MUMC+  

drs. Joan B. Heijns, internist-
oncoloog Amphia Ziekenhuis  

drs. Terry G. Wiersma 
radiotherapeut NKI-AvL 

dr. Jeany M. Rademaker-Lakhai 
clinical study manager  
BOOG Study Center 

dr. Inge R.H.M. Konings 
medisch oncoloog VUmc 

drs. Rhodé M. Bijlsma 
Internist-oncoloog UMCU 



Werkgroep gemetastaseerd 

Werk 
groep 

M1 

Literatuur 
symposia 

etc 

VAR PAR 

Sponsor 
BOOG 

6 x jaar vergadering (2-3 x in Amsterdam) 
Maandelijkse update / stand van zake 
Samenkomst tijdens (internationale) congressen 



Werkgroep gemetastaseerd 

Waar moeten we op letten in de ontwikkeling van klinisch onderzoek?  

 



Werkgroep gemetastaseerd 

Waar moeten we op letten in de ontwikkeling van klinisch onderzoek?  

 
Effect Toxiciteit 

agenda! 

kosten 

bijwerkingen  

overleving 

QOL 

symptomen 



Actuele vragen voor onderzoek  

1) Welke combinatie van chemo-& immunotherapie geeft het ‘beste’ 
resultaat voor patiënten met hormoon en Her2 ongevoelige 
borstkanker.  

2) Welk type chemotherapie is voor de oudere patiënt het meest 
geschikt?  

3) In hoeverre kan toediening van chemotherapie de kankercellen 
weer extra gevoelig maken voor vervolgbehandeling met anti-
hormonale therapie? 

4) Nieuwe vormen van chemo-pillen, komt dat de patiënt ten goede? 
5) Welke patiënten met uitgezaaide, trastuzumab gevoelige 

borstkanker behoeven minder lang deze therapie? 
6) Wat is de beste behandelvolgorde voor patiënten met uitgezaaide 

hormoon-gevoelige borstkanker? 
 



Conclusies 

 De organisatie van klinisch onderzoek bij patiënten met 
uitgezaaide borstkanker in Nederland is op orde dankzij 
de structuur van de BorstkankerOnderzoeksGroep 

 Zo dragen wij ons steentje bij, ook internationaal. 
 Ook onderzoek naar behandelingen voor patiënten met 

uitgezaaide borstkanker maakt hier onderdeel van uit. 
 En komen zo nieuwere behandelmethoden beschikbaar 

voor alle patiënten in Nederland 
 Op weg naar verdere verbetering van begrip, kwaliteit 

van leven en duur van het leven, voor hen, bij wie het zo 
essentieel is! 



Dank aan alle  
patiënten! 

Informatieve sites 

 
 
www.boogstudycenter.nl 
www.kanker.nl 
https://www.kanker.nl/kankeronderzoek 
 

http://www.kanker.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.kanker.nl/
http://www.kanker.nl/
https://www.kanker.nl/kankeronderzoek


 
 
 
 
 
 



Ook patiënten met uitgezaaide borstkanker  
leven nu langer   

JA Roth, ESMO 2017 

2015 2000 2010 2005 1995 

48 maanden 

Maar wat betekent dat…? 
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