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Leerdoelen 

- Wie is team mammachirurgie Ijsselland ziekenhuis? 

- Hoe doorloopt mijn patiënt het zorgpad? 

- Welke operatieve opties zijn er?  

- Wat is lokalisatie met I125 zaadje?  

- Wat is de rol van neo-adjuvante chemotherapie? 

- Wat is de rol van de plastisch chirurg / welke mogelijkheden tot reconstructieve 
chirurgie? 

 

 



Voorkennis 
 
 
log in op : Kahoot.it 
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Behandeling borstkanker: TEAMWORK 

Diagnostiek  

- Radiologie (grootte, aantal tumoren, verdachte klieren)  

- PA-onderzoek (tumortype, gradering, receptorstatus, 
lymfekliermetatase)  

 cTN(M) stadium 

 

cTNM stadium + graad + receptorstatus bepaalt 
behandelplan: 

- Geen indicatie chemo/immunotherapie of >70 jaar:    
upfront operatie 

- Wel indicatie chemo/immunotherapie + <70 jaar:   
neo-adjuvant of adjuvant 

- Indicatie radiotherapie thoraxwand/locoregionaal staat al: 
geen directe reconstructie 

 



Behandeling borstkanker: TEAMWORK 

Neo-adjuvante systeemtherapie: mogelijkheid tot complete pathologische respons!  

- Geeft prognostische info 

- Bij geen complete pathologische respons post-operatief evt aanvullende systemische 
behandeling beschikbaar (Her2+ of triple negatieve tumor) 

- Mogelijkheid tot okselsparende behandeling bij lymfekliermetastasen 

- Verkleinen van tumor om mammasparende operatie mogelijk te maken 

 

 

 



Behandeling borstkanker: TEAMWORK 

Neo-adjuvante systeemtherapie:  

- Vaak bij triple negatief, Her2 positief, ER/PR positief met kliermetastasen, jonge 
vrouwen 

- Vormen: 

- Chemotherapie 

- +/- immunotherapie (Her2+) 

- (Endocriene therapie) 

- In trial verband: bijv hoge dosering CTx + stamceltransplantatie 

 

 



Behandeling (pre-)operatief 
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Behandeling borstkanker: TEAMWORK 

Operatief plan: de-escalatie! 

- Mamma: 

- Mammasparende therapie = lumpectomie (MSO, MST, lump, WLE) 

- Chirurg zelf 

- Met plastisch chirurg samen 

- Ablatio 

- Chirurg zelf  platte thorax 

- Met plastisch chirurg samen: huid(/tepel)sparende ablatio   

- Oksel:  

- cN0: Schildwachtklierprocedure (SN, SWK), indien positief: okselklierdissectie of bestraling 

- cN1-2 na NAC: RISAS /SN 

- cN1-2 upfront: okselklierdissectie (OKD, OKT)  

 

Indien vooraf indicatie tot thoraxwandbestraling bestaat: geen directe reconstructie  

 



Behandeling borstkanker: TEAMWORK 

Operatief plan: de-escalatie! 

- Mamma: 

- Mammasparende therapie = lumpectomie 

- Chirurg zelf 

- Met plastisch chirurg samen 

- Ablatio 

- Chirurg zelf  platte thorax 

- Met plastisch chirurg samen  huid(/tepel)sparende ablatio   

- Oksel:  

- cN0: SN  indien positief: okselklierdissectie of bestraling 

- cN1-2 na NAC: RISAS /SN 

- cN1-2 upfront: okselklierdissectie  

 

Indien vooraf indicatie tot thoraxwandbestraling bestaat  geen directe reconstructie  

 

Lokalisatie met  

I125-zaadje 



I125 zaadje vervangt draadlokalisatie  



I125 zaadje 

o Titanium zaadje 4,5x8mm 

o Gelabeled met I125 (radioactief jodium) 

o Te lokaliseren met gamma-probe  

o Voordelen: 

• ‘Punt bron’  goed te lokaliseren 

• Halfwaardetijd 60 dagen  kan lang van tevoren geplaatst 
worden (maanden) 

• Meerdere I125 in zelfde mamma mogelijk en/of axilla 

o Nadeel:  

• ” regels”  

 



Plaatsing I125 



Verwijderen I125 
In weefsel  



Controle I125 
Uit patiënt 



RISAS/SN 

Radioactive Iodine Seed localisation in the Axilla in axillary node positive breast cancer 
combined with Sentinel node procedure (RISAS) following neoadjuvant chemotherapy 

 

Bij bewezen cN+ mammacarcinoom en neo-adjuvante behandeling (NAC) 

o Plaatsen I125 zaadje pre-NAC in PA bewezen axillaire lymfeklier metastase  

o Tijdens operatie: 

- Verwijderen klier met I125 zaadje  

- Verwijderen sentinel node (volgens normale procedure) = 70% dezelfde klier 

o Verwijderde klier(en) onderzoeken op pathologische respons 

o Bij complete pathologische respons: achterwege laten okselklierdissectie 



Post-operatief 
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Opties mammareconstructie 

• Oncoplastische chirurgie 

• Protheses 

• Autoloog weefsel en prothese 

• Uitsluitend autoloog weefsel (rug, buik, billen of benen) 

 

 

 

 



Oncoplastische chirurgie 

= toepassing van plastisch chirurgische technieken bij borstsparende 
chirurgie (bv. met borstverkleiningstechnieken) 

 

Vanaf 20% volume-excisie bij MST kan een deformiteit geven die 
correctie vereist 

 

Contra-indicaties: 
› Bij hoge kans op irradicale resectie 

› T4 tumoren 

› Multicentrisch mammacarcinoom 

› Microcalcificaties door de hele mamma 

› Inflammatoir carcinoom 

 

 
 



Timing oncoplastische chirurgie 



Typen oncoplastische chirurgie 

Volume ‘displacement’ 

= zonder toevoeging van weefsel (mammareductie-
technieken) 

Volume ‘replacement’ 

= met toevoeging van weefsel (doorgaans aangrenzend 
aan de borst, bv. Latissimus Dorsi 

 



Volume ‘displacement’- mammareductie technieken 



Volume ‘replacement’ – LICAP lap 
lateral intercostal artery perforator  



Volume ‘replacement’ – AICAP lap 
anterior intercostal artery perforator  



Mammareconstructie na ablatio 



Timing totale borstreconstructie 

Primaire (of directe) reconstructie 

• Bij preventieve huid(±tepel)sparende amputatie 
• Bij (huidsparende) amputatie i.v.m. borstkanker/DCIS 

 
Uitgestelde (of secundaire reconstructie) 

•   Enige tijd na amputatie 
 

Tertiaire reconstructie 

• Verandering van een (mislukte) reconstructie in een ander 
type reconstructie 

 



Prothesereconstructie (met tissue expander) 



Prothesereconstructie (met tissue expander) 



Breast implant illness 

 
 

 

 



Latissimus dorsi +/- tissue expander 



Latissimus dorsi +/- tissue expander 



Volledig autologe reconstructie (DIEP) 



Volledig autologe reconstructie (DIEP) 

CTA 



Volledig autologe reconstructie (DIEP) 



Aanvullende ingrepen 

• Tepelreconstructie 

• Tepelhof tattoeage 

• Symmetriserende operatie contralateraal 
(borstverkleining/lift) 

• Touch-up gereconstrueerde borst 

• Verfraaiing donorplaats vorm of litteken 
 

 

 



Vragen?  

Dank voor de aandacht! 



Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


