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Je kunt de wind niet veranderen,  
maar wel de stand van de zeilen 

Anton Karssen, 1945 



 
 In Nederland wordt bij ongeveer 3.500 mensen per jaar 

uitgezaaide borstkanker vastgesteld. 
 

 Merendeel is vrouw, maar ook mannen kunnen deze diagnose 
krijgen. 
 

 Van de patiënten met een nieuwe diagnose borstkanker heeft 
95% aanvankelijk geen uitzaaiingen op afstand.  
 

 Uiteindelijk ontwikkelt 20% van hen alsnog uitzaaiingen.  



95% heeft vroeg-stadium borstkanker,  
maar soms met verhoogd risico op uitzaaiingen 

met name indien: 

 grotere tumor 

 tumorpositieve lymfeklieren  

 graad 3 

Advies voor 
aanvullende  
systemische therapie 

Echter:  
- ook gunstig stadium kan uitzaaiingen ontwikkelen 
- ondanks aanvullende therapie kunnen uitzaaiingen ontstaan 



Uitzaaiingen zijn tumorcellen die zich 
verspreiden via lymfe of bloedvaten 



Uitzaaiingen zijn niet te voorkómen door 
hier actief naar te zoeken  



Verschillende typen borstkanker 

 
1. Hormoonreceptor (ER / PR) positief 

 
2. HER2 positief 

 
3. Zowel hormoonreceptor als HER2 positief 

 
4. Triple negatief 

 



Hormoonreceptor positief 

Hormoontherapie +/- targeted therapie 
 Uitschakeling eierstokfunctie (mannen: + Zoladex indien letrozol of exemestaan) 
 Letrozol +/- CDK 4/6 remmer (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) 
 Fulvestrant 
 Exemestaan + mTOR remmer (everolimus) 
 Tamoxifen 
 Megestrolacetaat 

 

studiebehandelingen 



HER2-positief 

studiebehandelingen 

HER2 gerichte therapie: 
 Docetaxel / trastuzumab / pertuzumab 
 T-DM1 
 Diverse lijnen (ca. 7) chemotherapie / trastuzumab 

 



Triple negatief 

Therapie bij triple negatieve borstkanker (deels willekeurige volgorde):  
 Paclitaxel +/- bevacizumab 
 Capecitabine 
 Eribulin 
 Vinorelbine 
 CMF 
 Carboplatin 
 Gemcitabine 
 

studiebehandelingen 



Beloop bij op afstand uitgezaaid 
mammacarcinoom 

Doel van behandeling: 

 Verkleining van tumormassa of stabilisatie 

 met zo weinig mogelijk bijwerkingen van de behandeling,  

 waardoor verbetering van kwaliteit van leven. 

 Verlenging van de duur van de overleving. 

 
 

progressie-vrije overleving =  
De duur dat de behandeling aanslaat 



Beloop bij op afstand uitgezaaide 
borstkanker  



Hoe evalueer je het beloop? 

Klachten 

Bloedwaarden 

Beeldvorming 



Behandelingen bij uitgezaaide 
borstkanker 



Je kunt de wind niet veranderen,  
maar wel de stand van de zeilen 

 Goed geïnformeerd zijn over 
situatie en behandelopties 
 

 De klachten kunnen duiden:  
tumor-gerelateerd versus 
bijwerkingen  
 

 De zorgen bespreekbaar 
maken  
 

 Bewaken van eigen grenzen 

Anton Karssen, 1945 
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