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Nieuws aan de horizon 

• Een nieuwe visie op behandelen:  
 van one size fits all naar  
 gepersonaliseerde behandeling 

 
 

• Nieuwe visie op medicatie 
• Immuuntherapie 
• Antigeen-medicijn combinaties 
• PARP remmers 

 
 

 
 
 
 
 



Hoe behandelen we nu 

Hormoonreceptor HER2 receptor 

Cel kern 



Hoe behandelen we nu 

Hormoonreceptor HER2 receptor 

Cel kern 

Hormoontherapie HER2 therapie 

Chemotherapie 



Nieuws: signaalpaden 

Hormoonreceptor HER2 receptor 

Cel kern 

Elke patiënt met borstkanker is uniek 



Signaalpaden voor elke patiënt te bepalen: 
molecular sequencing 
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Signaalpaden: nieuwe behandelmogelijkheden 

Hormoonreceptor HER2 receptor 

Cel kern 

Elke patiënt met borstkanker is uniek 

Behandeling X 



Geschiedenis en toekomst van de 
behandeling van borstkanker 



Tumorweefsel steeds belangrijker:  
biopt of bloedbuisje 



Nieuwe vormen van medicatie 



Immuuntherapie 

Tumorcel Afweercel 



Hoe werkt immuuntherapie? 

Tumorcel Afweercel 



Hoe werkt immuuntherapie? 

Tumorcel Afweercel 

Immuuntherapie 

Veel belovend bij 
triple negatief borstkanker en HER2 positief borstkanker 



Antigeen-medicijn combinaties  
(antibody drug combinations (ADC)) 



PARP remmers 

OLYMPIAD studie: veelbelovende resultaten van olaparib (PARP-remmer) 
bij patiënten met BRCA-1 of 2 gemuteerd uitgezaaid borstkanker  



Take home message 

• Diagnostiek en behandeling steeds meer gericht op de 
specifieke kenmerken van de tumor in de individuele patiënt, 
en niet one size fits all 
 

• Daarvoor is tumorweefsel nodig, in de toekomst hopelijk via 
een bloedmonster 
 

• Immunotherapie, antigeen-medicijn combinaties en PARP-
remmers zijn veelbelovende behandelingen 
 

• Deelname aan onderzoek helpt om vooruit te komen 
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