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Historie van borstkanker 

•  Eerste beschrijving 
van (borst-)kanker 
dateert uit 1600 BC 

•  8 gevallen van open 
zweren en zwelling 
in de borst worden 
beschreven; 

•  Klachten werden 
bestreden met 
cauterisatie.  

•  “Er bestaat geen 
behandeling voor 
deze aandoening.“ 



Historie van borstkanker 

•  17e eeuw: 
 verband tussen 
borsttumor en 
klieren in de oksel 
(ontdekking van 
bloedsomloop). 

 
•  1882: 

 mastectomie door 
William Stewart 
Halsted 

 
•  1970: 

 introductie van 
nabehandeling 
met medicijnen na 
operatie om 
microscopische 
uitzaaiingen te 
doden.  



Historie van borstkanker 

•  Voor 1882  100% sterfte aan borstkanker 

 

•  1882 – 1970  50% genezing van borstkanker 
 

 
 
•  1970 – nu   door nabehandeling met medicijnen 75% 

      genezing 
  



Epidemiologie borstkanker 

•  1.4 miljoen casus jaarlijks wereldwijd 

•  14.000 casus jaarlijks in Nederland 

•  100 mannen per jaar in Nederland 

•  Geschatte genezingskans momenteel ~75% 



Borstkanker behandeling & uitkomst 

± 14.000 / jaar Andere 
nabehandeling 

Geen 
nabehan-
deling 

Nabehan-
deling 

± 14.000 / jaar 



Borstkanker  overbehandeling 

Nabehan-
deling 

Geen 
nabehan-
deling 



Nieuwe ontwikkelingen therapie 

•  Chirurgie 

– Verbeteren cosmetiek, verminderen schade 

•  Radiotherapie 

– Verminderen van (late) schade 

•  Medische oncologie 

– Verbeteren van overleving 



Oxford Overview 

•  Database met data van > 150.000 
borstkanker patiënten die hebben 
deelgenomen aan gerandomiseerde 
studies 

 
•  Gegevens over het gunstige effect 

op overleving dmv adjuvant 
hormonale therapie en adjuvant 
chemotherapie komt met name uit 
deze database 

Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Lancet, 2005 

Sir Richard Peto 
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ER+/-HER2+/- Geen adjuvant syst therapie 10% 

ERnegHER2neg chemo 15% 

ERnegHER2pos 

Trastuzumab 1 jaar 

7.5% chemo 

Trastuzumab 1 jaar 

Endocrien Rx 5 jr ERposHER2pos 7.5% chemo 

ERposHER2neg Endocrien Rx 5 jr 70% chemo 

Huidige systemische therapieën 



Parker, JCO 2009 

ER+HER2- 

ER-HER2- 

ER-HER2+ 

ER+HER2+ 

N=710 
klier-neg 



•  Betere patiënten selectie 
•  Nu krijgt 90% systemische nabehandeling 
•  Slechts 50% heeft het nodig 
•  Verminder over- en onderbehandeling 

–   prognostische factoren 
 

•    behandeling op maat; achilleshiel vd tumor 
•  Nu one-size-fits-all chemotherapie 
•  Nu one-size-fits-all hormonale therapie 

–   predictieve factoren 

Hoe de borstkankeroverleving verder verbeteren? 
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Prognostische en predictieve markers 



Borstkanker - Overleving  
premenopausale patiënten, lymfkliernegatief 

~30% sterven aan borstkanker 

~70% overleven borstkanker 

Kaplan-Meier Overlevingscurve 
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1) Wie behandelen? 
2) Hoe behandelen? 



Tumor samples of known  
clinical outcome	


 No distant metastases 
group	


 Unbiased full genome  
gene expression 

analysis	


70 prognosis genes	
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Prognosis reporter genes 

b	


70 gene expression profile 
(MammaPrint) 

Van ‘t Veer Nature 2002 



Borstkanker overleving volgens MammaPrint® 
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151 patienten, <53 jr, N0 
10 jaars overlevingsdata 

Maakt onderscheid: 40% gunstig profiel, 60% ongunstig profiel 

gunstig profiel: 
~4% sterft aan borstkanker 
~96% overleeft borstkanker 

ongunstig profiel: 
~50% sterft aan borstkanker 
~50% overleeft borstkanker 

Data bevestigd door 2 andere studies:  
Buyse et al. en Bueno-de-Mesquita et al. 

Van de Vijver, NEJM 2002 



 De beste overleving voor de hele groep 
borstkankerpatiënten wordt verkregen 
door iedereen systemisch na te 
behandelen……. 
 

 omdat geen van onze prognostische 
en predictieve testen 100% 
betrouwbaar is!!! 

Retel, Eur J Cancer 2010 

Valkuil van betere patiënten selectie 



 Hoeveel onnodige doden accepteer je 
 
 om 100 vrouwen de bijwerkingen van 
onnodige chemotherapie te besparen die 
ze niet nodig hadden omdat ze al genezen 
waren? 
  
 1 dode?   3 doden?   5 doden? 

Retel, Eur J Cancer 2010 

Trade-off van betere patiëntenselectie 



MammaPrint reduceert veilig overbehandeling 

5-jaar follow-up data van observationele studie in dagelijkse 
praktijk (RASTER) (n=427) 

MammaPrint AOL (90% 10-yr OS cut-off) 

n=219 laag risico n=132 laag risico 



Met MammaPrint 20% minder hoog risico  

21 

Met MammaPrint 20% minder patiënten in hoog 
risico groep, vergeleken met AOL 

MammaPrint Adjuvant Online 

High risk 

Low risk 



Discordante patienten die geen nabehandeling 
kregen of alleen hormonale therapie 

60 mos mLow-cLow 94.1% (95%CI 89.1-99.3) 

60 mos mLow-cHigh 97.8% (95%CI 94.9-100) 

n=94 
n=92 



•  Betere patiënten selectie 
•  Nu krijgt 90% systemische nabehandeling 
•  Slechts 50% heeft het nodig 
•  Verminder over- en onderbehandeling 

–   Met MammaPrint 10-20% minder overbehandeling 
 

•    behandeling op maat; achilleshiel vd tumor 
•  Nu one-size-fits-all chemotherapie 
•  Nu one-size-fits-all hormonale therapie 

–   predictieve factoren 

Hoe de borstkankeroverleving verder verbeteren? 



Dennis J Slamon 
Professor of Medicine 
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‘Vader van trastuzumab’ 

Geschiedenis van HER2 & trastuzumab 



1985   ERBB2/HER2/Neu  gecloneerd 

1987   HER2 amplificatie in 15-30% borstkankers,  
   ongunstige prognostische marker 

1990   muMab 4D5 ontwikkeld 

1992   humAb 4D5-8 ontwikkeld 

1992   Start fase I trials 

1993   Start fase II trials 

1995   Start fase III trials 

1998   Trastuzumab door FDA goedgekeurd 

 

13 jaar 

HER2 en trastuzumab in borstkanker 



De beste one-size-fits all therapie 

Algemene 
borstkanker 

populatie 

Loting 

Eenheidsworst A 

Eenheidsworst B 

De gemiddelde patient bestaat niet 



Gerandomiseerde klinische studies 
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Gerandomiseerde klinische studies 
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Gerandomiseerde klinische studies 
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Toevoeging van trastuzumab vermindert risico op overlijden met eenderde 



Edith Perez Edward Romond Martine Piccart Dennis Slamon Heikki Joensuu 

NSABP B31/NCCTG N9831 

trial 

HERA 

trial 

BCIRG 006 

trial 

FINHER 

trial 

Trastuzumab adjuvant studies 

Perez, JCO, 2014; Goldhirsch, Lancet  2013;  Slamon, NEJM, 2011; 
Joensuu, NEJM 2006 



Hoge dosis chemotherapie is uit 



Amsteldarum 

Een klein dorpje houdt moedig stand….. 



Gerandomiseerde studies 

Algemene 
borstkanker 

populatie 
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Hoge dosis  

Standaard 

???-positief 

Years 

Rodenhuis, NEJM, 2003 



Veel DNA schade 

BRCA1/2 dysfunctie geeft defecte DNA reparatie 

Hoge dosis CTC: Carboplatin – Thiotepa - Cyclofosfamide 

Twee tumor types 

Repareert DNA 
schade goed = 
Non-BRCA-like 

Repareert DNA 
schade slecht = 

BRCA-like 

Hoge dosis CTC 

Non-BRCA-like 
repareren DNA 
schade goed 

BRCA-like 
repareren DNA 
schade slecht 

Tumor overleeft Tumor sterft af Hypothese 



BRCA1 borstkanker signatuur 

Geen familiaire belasting 
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BRCA1-mutatie draagster 

Chromosomen Lo
g2

 ra
tio

 
Ø  Selectie test voor borstkanker patiënten met een hoge kans op een 

BRCA mutatie 

1 22 XY 

Chromosomen 1 22 XY 

Joosse et al. Breast Cancer Res Treat 2009 



Rodenhuis et al, N Engl J Med 2003 

>4 LN+ 
DNA schade (CTC) 

4*FEC + 1*CTC 
Standaard: 

5*FEC 

Gerandomiseerde NL studie: 
Hoog risico borstkanker patiënten 

•  Steekproef uit HER2-negatieve patiënten populatie 
•  Identificeer subgroep met een BRCA-like borstkanker signatuur 
•  Bestudeer verband tussen BRCA-like borstkanker signatuur en 

overleving 

Testen van de hypothese 
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Prognostisch: 
BRCA-like hebben 
betere uitkomst na 
iedere soort chemo 

Predictief: BRCA-like 
hebben alleen sterke 
verbetering in 
uitkomst na CTC 

Kuurschema afhankelijk (predictief) 

Hypothetische uitkomsten van de analyse 



Non-BRCA-likeCGH tumoren 

Verband tussen BRCA-like signatuur en overleving 

BRCA-likeCGH tumoren 



Non-BRCA-likeCGH tumoren 

OS 8 yrs:  
HD: 72%;  CONV: 68% 

Adjusted Hazard ratio: 
0.90* (95%CI: 0.53-1.52) 

P=0.29 

BRCA-likeCGH tumoren 

Verband tussen BRCA-like signatuur en overleving 



Non-BRCA-likeCGH tumoren BRCA-likeCGH tumoren 

OS 8 yrs:  
HD: 82%;  CONV: 39% 

Adjusted Hazard ratio: 
0.19* 95%CI: 0.08 – 0.48  

P<0.001 

OS 8 yrs:  
HD: 72%;  CONV: 68% 

Adjusted Hazard ratio: 
0.90* (95%CI: 0.53-1.52) 

P=0.29 

Verband tussen BRCA-like signatuur en overleving 

Vollebergh et al. Breast Cancer Res 2014 
 



Algemene 
borstkanker 

populatie 

BRCA-like 

BRCA-like tumoren zijn gevoelig voor hoge dosis CTC 

P<0.001 

BRCA-like 



BRCA1-like data: bevestigd door 2 andere studies 
Samenwerking West German study Group & Heidelberg 

Ref. n High dose regimen Control 
regimen 

Adjusted 
hazard 
ratio 

p for 
interaction 

Schouten et 
al. CCR 
2014 

115 Epirubicin, 
ifosfamide, 
carboplatin 

CMF, 
(F)AC/EC 

0.15 <0.05 

Schouten et 
al. ASCO 
2014 

143 Epirubicin, 
cyclophosphamide, 
thiotepa 

AC-CMF 
dose 
dense 

0.18 <0.01 

Vollebergh 
et al. Breast 
Cancer Res 
2014 

249 Cyclophosphamide, 
thiotepa,  
carboplatin 

FEC 0.19 <0.01 



Conclusies 

Patiënten met een BRCA1-like borstkanker signatuur hebben 
selectief baat bij hoge dosis CTC met stamceltransplantatie; 
de kans op overlijden is 5 x lager dan na standaard 
chemotherapie 

Ongeveer 10-15% van met name premenopausale, hoog 
risico, HER2-negatieve patiënten hebben een BRCA1-like 
borstkanker signatuur 

Als deze borstkanker signatuur na bevestiging in een 
prospectieve studie gebruikt gaat worden in de klinische 
praktijk, dan kunnen hiermee 4.500 borstkanker doden per 
jaar wereldwijd voorkomen worden 

 

 



Toekomst van therapie op maat 



Take home message 

•  De professional van nu moet kennis hebben op het niveau 
van: 
–  het gehele organisme 
–  de cel 

•  DNA 
•  RNA 
•  eiwit 

–  farmacokinetiek 
–  farmacodynamiek 
–  werkingsmechanismen van geneesmiddelen 

Om straks behandeling op maat te kunnen geven 
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