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Summary 
 
Worldwide, breast cancer is diagnosed in more than 1.5 million people every year. 

Approximately one in eight women in the Netherlands will develop breast cancer at some 
point in their lives. The prognosis of breast cancer patients in the western world has improved 
the past decades due to diagnosis of the disease in an earlier stage and due to improved 
treatment modalities.  

Oncological outcomes, such as survival and local recurrence are the primary outcomes of 
breast cancer treatment. More than 90% of the patients with breast cancer are diagnosed in 
an early stage. In these patients, the current oncological outcomes are excellent with a 5-year 
survival rate of 95% and a risk of local recurrence of 2-5%. Because of the increasing amount 

of breast cancer survivors living with the consequences of their (surgical) treatment, 
secondary outcomes such as cosmetic results and quality of life have become increasingly 
important in the past decades. In early stage breast cancer, surgical treatment by breast 
conserving surgery followed by radiation therapy has the same excellent survival as a 
mastectomy.  Obviously, a mastectomy will result in an increased physical burden, worse 

cosmetic outcome and consequently, a decreased quality of life. Therefore, breast conserving 
therapy is in general the treatment modality of preference in early stage breast cancer. 
Unfortunately, unacceptable cosmetic outcomes are reported in up to half of the patients 
after breast conserving therapy. 

The aim of the surgeon performing breast conserving surgery is to excise the tumor without 
tumor-involved margins while keeping the amount of excised healthy breast tissue as low as 
possible, since the cosmetic results improves with lower resection volumes. When tumor cells 
are left behind in the breast, the patient needs to get additional surgical treatment such as a 

re-excision or even a mastectomy, or extra radiation therapy. These additional treatments will 
assure oncological safety, however they will have a negative impact on cosmetic outcome. 
 
The "Cosmetic Outcome of the Breast After the Lumpectomy Trial" (COBALT) is a multicenter, 

randomized controlled study from the Netherlands in 2010-2012 and was conducted in the 
search for an improved surgical technique to perform radical surgery and meanwhile lowering 
the amount of healthy breast tissue excised. In total, 134 breast cancer patients from six 
medical centers were included of which 65 patients were randomly assigned to ultrasound 

guided surgery (USS) and 69 patients to palpation guided surgery (PGS). During the 
ultrasound-guided procedure, the surgeon used an ultrasonography probe which allowed 
continuous tumor visualization. During palpation-guided surgery, surgeons used their fingers 
to palpate the tumor, retract it, and guide the dissection.  
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The first results of the COBALT study showed that USS leads to a reduction of positive margins 
and consequently, also less secondary surgery compared to PGS. Two (3%) of 65 patients 
assigned to USS had tumor-involved margins compared with 12 (17%) of 69 patients who 
were assigned to PGS. In addition, 5 patients in the PGS group (7%) received a secondary 

mastectomy while none of the patients in the USS group received a secondary mastectomy. 
The COBALT study also shows that USS is a more precise surgical method since the volume of 
breast tissue was lower in the USS group (38 cm3 versus 57 cm3). In the PGS group, even 
twice as much healthy breast tissue was removed as needed based on the tumor size. In 

summary, USS is a method that gives the surgeon 'eyes' leading to a more accurate removal 
of the tumor. 
The cobalt study has earlier resulted in two  theses. In the first thesis, ‘advances in breast 
cancer surgery – the decisive role of intra-operative ultrasound’ by Nicole Krekel, the accent 

was on the technique of ultrasound guided surgery and accuracy of breast conserving 
surgery. The second thesis ‘  Image-guided breast-conserving surgery: the dawn of a new era’ 
by Max Haloua – the focus was on resection volumes and cosmetic outcome. This thesis 
includes the last of the triology, were the focus will be on the oncological and patient 
reported outcomes.  

 
In Chapter 2 we show that the excellent surgical outcomes of ultrasound guided surgery also 
results in improved cosmetic outcome one year after surgery. By evaluation of a three-
member panel, by the computerized BCCT.core software and by patient self-evaluation with a 

questionnaire cosmetic outcome and patient satisfaction were measured. Time points for 
follow-up were 3, 6, and 12 months after surgery. 
The cosmetic outcomes were scored on a 4-point likert scale: perfect / good / fair/ poor. After 
USS, the cosmetic outcome was rated as "perfect" by 20% of the patients, compared with 

14% in the PGS group. A poor cosmetic outcome occurred in 13% after PGS and in 6% after 
USS. USS also showed consistently lower odds for poorer cosmetic outcomes(OR=0.55). 
Patient satisfaction was also higher after ultrasound guided surgery. 
The difference in cosmetic outcomes between the two patient groups is mainly due to the 

secondary treatments as a consequence of involved margins and larger resection volumes 
after PGS. When the removed volume was more than 40cc, this resulted in a significantly 
worse cosmetic result, which occurred at 20% after USS and 56% after PGS. 
 

In Chapter 3 the long-term outcomes of the COBALT study are presented. Quality of life was 
measured during follow up with the EORTC-QLQ C30 and QLQ-BR23. After a mean follow up 
of 41 months, there was no difference between the USS or PGS regarding oncological 
outcomes. None of the patients developed a local recurrence, and survival for USS and PGS 

were 94% and 97% respectively. After 3 years, USS achieved better cosmetic outcomes 
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compared to PGS, with poor outcomes of 11% and 21% respectively. No significant difference 
in cosmetic outcome after one and three years was seen. The cosmetic outcome of patients 
in which the excised volume was larger than 40cc (more often in PGS group) still had a higher 
risk of a worse cosmetic outcome. The influence of excision volumes larger than 40cc were 

independent of breast size.  
After 3 years, patient satisfaction after PGS was worse (13% dissatisfied) compared to USS 
(3% dissatisfied). Dissatisfied patients included those with larger excision volumes, additional 
local therapies and worse quality of life (QoL). After 3 years, no difference in QoL factors was 

seen between USS and PGS. However, a worse quality of life was shown in patients with a 
fair/poor cosmetic outcome regarding pain, arm-symptoms, breast symptoms, body image 
and sexual enjoyment compared to patients with good/excellent outcomes. 
 

Since the cosmetic outcome is of major importance for every breast cancer patient, we 
investigated which breast specific factors mainly influence cosmetic outcome in Chapter 4.  In 
the cosmetic questionnaire, the patients from the COBALT study received eight questions 
regarding the breast which again were also scored on a 4-point scale (perfect / good / 
reasonable / bad) during follow up. Six questions concerned breast specific factors: scar, size, 

shape, firmness, nipple position and color. In addition, there were two questions about the 
overall cosmetic outcome of the breast and overall patient satisfaction. The five patients 
undergoing secondary mastectomy as a result of tumor-involved margins were excluded. 
This study shows that a questionnaire with the different breast-specific factors, provides 

important information about the ultimate cosmetic outcome and patient satisfaction after 
breast-conserving treatment. In addition, the scores on breast specific factors are a starting 
point for the overall outcomes and will offer the surgeons tools to improve their quality of 
care. There is a high correlation between all six breast specific factors and overall cosmetic 

outcome and patient satisfaction although the degree of influence per factor differs over 
time. 
After three years, factors affecting symmetry (size, shape and position of the nipple) are 
particularly important. This underscores the importance of smaller excise volumes during the 

surgical procedure. The ongoing negative effect of radiotherapy resulting in more fibrosis 
during follow up, and thereby increasing firmness, was illustrated in the deterioration of 
cosmetic outcome over time.  
Furthermore, it is beyond dispute that there is a strong correlation between the perception of 

cosmetic outcome and feeling of satisfaction in breast cancer patients. However, one out of 
ten patients are satisfied despite a fair or poor cosmetic outcome, showing that other factors 
next to cosmetic outcome affect satisfaction such as expectations of the patient. By 
measuring patient reported outcomes as a standard postoperative procedure, the results can 
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be of great value in counseling other similar patients and their relatives before breast cancer 
treatment. 
 
In Chapter 5 we investigated the relation between cosmetic outcome and quality of life by 

performing a questionnaire in the COBALT study population 3,6,12 and 36 months after 
surgery.  
We found that the cosmetic outcome measured by panel and patient self-evaluation 
decreased during time, and this did not account for measurement by the computerized 

BCCT.core software. The deterioration mainly takes place in the first 12 months and the 
cosmetic assessment after 12 months is representative for the long term-cosmetic outcome 
after BCT. The deterioration of cosmetic outcome in time is mainly caused by the effects of 
additional radiotherapy and a larger excision volume. 

We showed that in the COBALT population, the quality of life factor ‘emotional functioning’ 
was the only factor that improved compared to baseline (measured prior to surgery). Other 
factors such as general health, future prospective and pain deteriorated during follow-up. 
However, all factors improved after three years, showing no significant difference anymore at 
that moment compared with baseline. Arm symptoms was the only exception, and this is 

probably due to the axillary lymph node dissection, which 20% of the patients underwent. In 
patients with "good/excellent" cosmetic outcome, body image, pain, arm- and breast-
symptoms are significantly better compared to a "fair/poor" cosmetic outcome when 
measured by panel and patient evaluation. For the objective measurement by the computer-

controlled system, this correlation was not seen. 
This chapter endorses the importance of a good cosmetic outcome for quality of life and 
therefore attention during follow up should not only be on the loco-regional recurrence of 
the disease but also on cosmetic outcome. When an inadequate cosmetic outcome is seen by 

patients or physician in the consulting room, the cosmetic outcome and quality of life must 
get the attention that they deserve. Pro-active communication of the physician could lead to 
more understanding and acting based on the outcomes instead of waiting until the patient 
dares to initiate these delicate topics. 

 
The use of chemotherapy prior to breast surgery, or neoadjuvant chemotherapy (NACT), has 
increased in the last decade. NACT could possible improve cosmetic outcome and quality of 
life by minimizing the tumor and possible reduction in the amount of excision volume or 

avoidance of a mastectomy. However, for a surgeon performing breast conserving surgery 
after BCS is more difficult since the tumor is less visible by the previous therapy.  The goals of 
the surgeon performing BCS after chemotherapy are the same as without chemotherapy: 
remove the tumor with negative margins and minimize the amount of healthy breast tissue 

excision. In Chapter 6, we investigated the current surgical outcomes in the Netherlands 
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including margin status and excision volumes in patients with and without neoadjuvant 
chemotherapy. Using PALGA (a national network and registry of histology and cytopathology 
in the Netherlands) we investigated patients who underwent BCS for primary invasive 
carcinoma during 2012-2013. Of the 9901 breast cancer patients, 626 underwent 

neoadjuvant chemotherapy and 9275 underwent primary BCS. Margins for invasive 
carcinoma and in situ carcinoma combined were more often tumor-involved in the 
neoadjuvant chemotherapy group (27.3% vs. 16.4%). The number of patients with a close 
margin of <1 mm was another 17.4% and 17.7%, which means that in more than one third of 

patients unfortunately the tumor was not centrally in the excised specimen. We showed a 
three-time higher risk of involved margins after chemotherapy compared with the group 
without chemotherapy. Patients with a lobular response or a poor response to therapy, do 
even have an increased risk of involved margins and secondary local treatments. The mean 

excised volume after neoadjuvant chemotherapy was 50 cc. In this chapter, we show that 
that a larger amount of excision volumes gives absolutely no guarantee for free resection 
margins. Overall, the unacceptable amount of inadequate resection margins in one out of 
three women, and the increasing risk after neoadjuvant chemotherapy is disturbing. Most 
likely, it also results in poor cosmetic results. 

 
Since the worrying national results of Chapter 6 regarding breast conserving surgery after 
neoadjuvant chemotherapy, the next step was to study the results on an international level. 
Therefore, in Chapter 7, we studied the effects of neoadjuvant chemotherapy on surgical 

outcomes (margins and secondary local treatment, excision volume and cosmetic outcomes) 
in international literature.  
We scanned abstracts of articles with 2 independent researchers and found 27 useful 
researches. There are well-established randomized studies available comparing pre- and 

postoperative chemotherapy with regard to oncological outcomes. However, none of these 
studies reports about the surgical outcomes. The studies that were included in this systematic 
review were almost all retrospective with high heterogeneity and high risk of bias. We found a 
very wide range of  tumor-involved margins, namely 5-40%, which were followed by 

secondary surgery in 0-33%. Excision volumes after neoadjuvant chemotherapy were 
unacceptably high in most studies, ranging from 43-268 cm3, which most likely led to a poor 
cosmetic outcome. To date, there are only two studies that describe cosmetic outcomes after 
neoadjuvant chemotherapy, these outcomes were good. 

In conclusion, currently there is insufficient evidence that neoadjuvant chemotherapy 
improves surgical outcomes in breast-conserving surgery. Especially in node-negative patients 
with tumors less than 5cm we should be reticent with offering neoadjuvant chemotherapy 
and at least adequately inform the patients about the possible surgical disadvantages.  There 
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should be good, comparative studies that include patient-reported outcomes as is done in the 
COBALT study. 
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Nederlandse samenvatting 
 

De diagnose borstkanker (mammacarcinoom) wordt wereldwijd per jaar bij meer dan 1,5 
miljoen mensen gesteld. In Nederland krijgt één op de acht vrouwen gedurende het leven 
borstkanker. De prognose van patiënten met borstkanker in de Westerse wereld is de 

afgelopen decennia verbeterd doordat de ziekte vaker in een vroeg stadium wordt 
gediagnostiseerd en door verbeterde behandelingen.  
Oncologische uitkomsten, als overleving en het ontstaan van recidieven (terugkeer van de 
tumor in de borst of oksel), zijn de primaire uitkomstmaten voor de behandeling van 

borstkanker.  
Meer dan 90% van de patiënten presenteert zich in een vroeg stadium en de oncologische 
uitkomsten voor deze patiënten zijn uitstekend met een 5-jaars overleving van 95% en het 
risico op een lokaal recidief van slechts 2-5%. Doordat er steeds meer patiënten een langere 

tijd leven met de gevolgen van hun (chirurgische) behandeling van borstkanker, zijn 
secundaire uitkomstmaten als cosmetiek en kwaliteit van leven meer op de voorgrond komen 
te staan. 
Bij borstkanker in een vroeg stadium heeft een operatieve behandeling middels een 

borstsparende operatie gevolgd door bestraling dezelfde overlevingsuitkomsten als een 
borstamputatie. Omdat een borstamputatie logischerwijs met meer lichamelijke klachten, 
een slechtere cosmetiek en daarmee ook een slechtere kwaliteit van leven gepaard gaat, 
heeft een borstsparende behandeling over het algemeen de voorkeur. Helaas wordt bij de 

helft van de patiënten die wordt behandeld met een borstsparende operatie een 
onacceptabele cosmetische uitkomst gemeld. 
Het streven bij een borstsparende operatie is de kwaadaardige tumor in zijn geheel te 
verwijderen (ofwel: radicaal, zonder positieve snijvlakken) en tegelijkertijd zo min mogelijk 

gezond weefsel te verwijderen omdat het cosmetisch resultaat beter is naar mate het 
verwijderde volume borstklierweefsel kleiner is. Wanneer er toch tumorweefsel in de borst 
achterblijft moet er opnieuw een operatie plaatsvinden, soms zelfs alsnog een 
borstamputatie, of moet behandeld worden met extra bestraling. Deze extra behandelingen 

zorgen ervoor dat de oncologische uitkomsten goed blijven maar hebben een negatief effect 
op de cosmetische uitkomst. 
 
De “Cosmetic Outcome of the Breast After Lumpectomy Trial” (COBALT) is een multicentrisch 
uitgevoerde, gerandomiseerde studie verricht in 2010-2012 die onderzocht of er betere 

operatietechniek bestaat om vaker in één keer radicaal te opereren en tegelijkertijd minder 
gezond borstklierweefsel te verwijderen.  Er werden 134 borstkanker patiënten uit 
verschillende Nederlandse ziekenhuizen geïncludeerd waarvan 65 patiënten werden geloot 
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(gerandomiseerd) voor echogeleide chirurgie (Ultrasound Guided Surgery, USS) en 69 
patiënten werden geloot voor palpatiegeleide chirurgie (Palpation Guided Surgery, PGS). Bij 
echogeleide chirurgie werd de tumor en de snijranden, zowel vóór, tijdens en na de operatie 
continu in beeld gebracht met een echo. Bij de palpatiegeleide chirurgie werd de tumor 

tijdens de operatie continu met de vingers gevoeld en wordt op basis hiervan de snijranden 
bepaald.  De eerste resultaten van de COBALT-studie lieten zien dat echogeleide chirurgie 
leidt tot een vermindering van positieve snijvlakken en daarmee samenhangend ook minder 
her-operaties vergeleken met PGS. Bij 2 patiënten (3%) in de USS-groep kwam, in 

tegenstelling tot 12 patiënten (17%) uit de PGS-groep, een positief snijvlak voor. Daarnaast 
kregen 5 patiënten in de PGS groep (7%) alsnog een aanvullende borstamputatie terwijl 
niemand in de USS groep een aanvullende borstamputatie onderging. De COBALT-studie liet 
ook zien dat USS een meer precieze operatiemethode is doordat het verwijderde volume 

borstweefsel lager was in de USS-groep (38 cm3 versus 57 cm3), in de PGS-groep werd zelfs 
bijna twee keer zo veel gezond borstklierweefsel weggehaald dan nodig was in verhouding tot 
de tumorgrootte. Samenvattend is echogeleide chirurgie dus een methode die de chirurg 
‘ogen’ geeft wat leidt tot een meer accurate verwijdering van de tumor.  
 

De COBALT-studie heeft eerder geresulteerd in twee proefschriften. In de eerste, ‘advances in 
breast cancer surgery – the decisive role of intra-operative ultrasound’ van Nicole Krekel, ligt 
het accent op de techniek van echogeleid opereren en de nauwkeurigheid van borstsparende 
chirurgie. In het tweede proefschrift, ‘Image-guided breast-conserving surgery: the dawn of a 

new era’ van Max Haloua, lag het focus op de resectie volumes en cosmetische uitkomsten na 
borsparende chirurgie. Dit proefschrift behelst de laatste in de triologie, waar de focus ligt op 
oncologische en patient gerapporteerde uitkomsten na borstsparende chirurgie. 
 

 
In Hoofdstuk 2 laten wij zien dat de excellente chirurgische uitkomsten van echogeleid 
opereren ook leiden tot een betere cosmetische uitkomst in het eerste jaar na de operatie. 
Middels vragenlijst onderzoek bij alle 134 patiënten, een panel van drie onafhankelijke leden 

en een objectief computergestuurd beoordelingssysteem (BCCT.core) onderzochten we, op 3, 
6, 12 en 36 maanden na chirurgie, de cosmetische uitkomsten, patiënttevredenheid en 
kwaliteit van leven na USS en PGS. De cosmetische uitkomst werd in vieren verdeeld: perfect / 
goed / redelijk / slecht.  In de echogeleide groep werd in het eerste jaar de cosmetische 

uitkomst bij 20% als ‘perfect’ beoordeeld tegenover 14% in de PGS-groep. De beoordeling 
‘slecht’ kwam voor bij 13% van de PGS-groep en 6% in de USS-groep. De kans op een 
slechtere cosmetische uitkomst is 0,55 keer lager wanneer patiënten geopereerd waren met 
USS. Ook de patiënttevredenheid was beter na echogeleide chirurgie.  
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Het verschil in cosmetische uitkomst tussen de beide patiëntengroepen komt met name door 
het hogere aantal aanvullende borstamputaties in de PGS-groep en doordat een groter 
volume borstklierweefsel is weggenomen. Wanneer het verwijderde volume meer dan 40cc 
was, gaf dit een significant slechter cosmetisch resultaat. Volumes boven de 40cc kwam voor 

bij 20% na USS en bij 56% na PGS.  
 
In Hoofdstuk 3 presenteren we de lange termijn resultaten van de COBALT-studie. Kwaliteit 
van leven werd gedurende de follow-up gemeten met de EORTC-QLG-C30 en BR23 

vragenlijsten.  De oncologische uitkomsten na gemiddeld 41 maanden lieten geen verschil 
zien in tussen USS en PGS. Geen van de patiënten ontwikkelde een lokaal recidief, en de 
overleving voor USS en PGS was respectievelijk 94% en 97%. Ook na 3 jaar was de 
cosmetische uitkomst na USS beter, 11% had een slechte uitkomst vergeleken met 21% na 

PGS.   
Er was geen significant verschil tussen de cosmetische uitkomsten na 1 en 3 jaar. 
Ook na 3 jaar was er een hogere kans op een slechtere cosmetische uitkomst bij vrouwen 
waarbij het verwijderde volume meer dan 40cc was (dit was vaker in de PGS-groep). Deze 
invloed van  excisie volume op de cosmetiek staat los van de cupmaat van de patiënt.  

De patiënttevredenheid is na 3 jaar slechter na PGS (13% ontevreden) dan na USS (3% 
ontevreden). Ontevredenheid is met name gerelateerd aan aanvullende behandelingen, 
grotere resectie volumes en verschillende factoren van kwaliteit van leven.  
Er werd na 3 jaar geen verschil in kwaliteit van leven gezien tussen USS en PGS. Wel werd een 

slechtere kwaliteit van leven aangetoond bij patiënten met een ‘slechte’ tot ‘redelijke’ 
cosmetische uitkomst, ten aanzien van pijn, arm symptomen, borst symptomen, body image 
(lichaamsbeeld) en seksueel genot vergeleken met patiënten met een ‘goede’ tot ‘perfecte’ 
cosmetische uitkomst. 

 
Aangezien de cosmetische uitkomst van groot belang is voor een borstkanker patiënt, 
onderzochten wij middels vragenlijstonderzoek in Hoofdstuk 4 welke factoren hierop het 
meest van invloed zijn. De patiënten uit de COBALT-studie kregen gedurende follow up 8 

vragen met betrekking tot de borst die ze scoorden op een 4-punts schaal 
(perfect/goed/redelijk/slecht). Zes vragen betroffen borst specifieke factoren: litteken, 
grootte, vorm, stevigheid, tepelpositie, kleur. Daarnaast waren er nog twee vragen over het 
algemene cosmetische uitkomst van de borst en de algemene patiënttevredenheid. De vijf 

patiënten die een alsnog een borstamputatie ondergingen in verband met positieve 
snijvlakken werden geëxcludeerd.    
Deze studie laat zien dat het gebruik van een vragenlijst met de verschillende borst-specifieke 
factoren, belangrijke informatie geeft over de uiteindelijke cosmetiek en patiënttevredenheid 
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na borstsparende behandeling. De scores op deze borst-specifieke factoren geven de chirurg 
handvaten om de kwaliteit van hun behandeling te verbeteren.  
Er is een sterkte correlatie tussen alle zes borst-specifieke factoren en de overall cosmetiek en 
patiënttevredenheid. Er is een verschil in de mate van invloed per factor gedurende de tijd.  

Na drie jaar zijn met name factoren met betrekking tot symmetrie (grootte, vorm en positie 
van de tepel) van invloed. Dit onderschrijft het belang van kleinere excisievolumes tijdens de 
chirurgische procedure. Daarnaast heeft radiotherapie in verloop van tijd een negatieve 
invloed op de cosmetiek doordat de borst ‘vaster’ voelt als gevolg van fibrose in de borst die 

door radiotherapie ontstaat.   
Verder toonden we aan dat dat cosmetiek en patiënttevredenheid een grote correlatie 
hebben maar naast de cosmetiek zijn er ander factoren van invloed zijn op tevredenheid zoals 
de patient voorlichting. In geval van een discrepantie tussen beide is het zo dat patiënten 

vaker tevreden zijn ondanks een slechtere cosmetische uitkomst. Door in de toekomst 
patient-gerapporteerde vragenlijsten standaard te gebruiken na  (chirurgische) behandeling 
van borstkanker, zouden we andere, vergelijkbare, patiënten beter voor kunnen lichten over 
de uitkomsten van de behandeling.  
 

In Hoofdstuk 5 onderzochten we middels vragenlijsten afgenomen bij de COBALT 
patiëntengroep wat de relatie was tussen cosmetiek en kwaliteit van leven 3, 6, 12 en 36 
maanden na de borstsparende operatie. We vonden dat de cosmetische uitkomst 
verslechtert in de loop van de tijd gemeten door de patiënt zelf en het panel, maar niet na 

evaluatie middels de BCCT.core (computersysteem dat behulp van foto’s objectief het 
cosmetisch resultaat meet). De verslechtering vindt met name plaats in de eerst 12 maanden 
en de cosmetische beoordeling na deze 12 maanden blijkt een representatief beeld te geven 
van de uitkomst op de lange termijn. Verslechtering komt met name door de negatieve 

effecten van aanvullende radiotherapie en een groter verwijderd volume. 
Wanneer we keken naar de kwaliteit van leven van de COBALT-patiënten, was ‘emotioneel 
functioneren’ de enige factor die verbeterde vergeleken met de baseline score gemeten 
voorafgaand aan de operatie. Overige factoren zoals algemene gezondheid, 

toekomstperspectief en pijn verslechterden gedurende de follow-up. Gelukkig verbeterden 
deze uitkomsten na 36 maanden en was er op dat moment geen significant verschil meer met 
baseline. Arm-symptomen was hierop de enige uitzondering en dit is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan het aanvullende okselkliertoilet, die 20% van de patiënten nog ondergingen.  

Bij patiënten met een ‘goede/perfecte’ cosmetiek zijn de factoren lichaamsbeeld, pijn, arm- 
en borst symptomen significant beter vergeleken met een ‘slechte/redelijke’ cosmetiek 
wanneer je dit meet middels panel en patiënt-evaluatie. Voor de objectieve meting middels 
het computer gestuurde systeem werd deze correlatie niet gezien.  
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Dit hoofdstuk onderschrijft het belang van een goede cosmetische uitkomst en daarom moet 
tijdens follow up niet alleen onderzocht worden of de borstkanker recidiveert maar ook wat 
het cosmetisch resultaat is. Wanneer een slechte cosmetiek bestaat zou hieraan aandacht 
besteed moeten worden evenals meer aandacht voor kwaliteit van leven. Een proactieve 

houding en communicatie (uitvragen) van de behandelend arts zou kunnen leiden tot meer 
begrip en handelen naar bevinden dan wanneer er pas aandacht aanbesteed wordt op het 
moment dat patiënt zelf over deze gevoelige uitkomsten durft te beginnen.  
 

Het gebruik van chemotherapie voorafgaand aan een borstoperatie, ofwel neoadjuvante 
chemotherapie (NACT), is de afgelopen jaren toegenomen. Eén van de indicaties hiervoor is 
verwachte betere cosmetische uitkomst en kwaliteit van leven doordat chemotherapie de 
tumor verkleint zodat er minder borstweefsel operatief verwijderd hoeft te worden of soms 

zelfs een amputatie vermeden kan worden. Voor een chirurg is de operatie echter moeilijker 
omdat de tumor door de voorafgaande therapie minder goed zichtbaar is. De doelen van de 
borstsparende chirurgie zijn gelijk aan wanneer geen chemotherapie wordt gegeven: 
negatieve snijvlakken en zo min mogelijk gezond borstweefsel verwijderen. In Hoofdstuk 6 
onderzochten we hoe de huidige stand van zaken is in Nederland met betrekking tot de 

snijvlakken en het verwijderde volume, bij patiënten die wel en geen chemotherapie 
voorafgaand aan de operatie ondergingen.  
We gebruikten hiervoor alle landelijke verslagen van de pathologische weefselonderzoeken 
na borstsparende operaties, vermeld in de PALGA database (Pathologisch Anatomisch 

Landelijk Geautomatiseerd Archief). Van de 9901 borstkankerpatiënten, ondergingen 626 
neoadjuvante chemotherapie. Het aantal operaties waarbij in de snijranden tumorcellen of in 
situ tumoren (voorloper cellen van kwaadaardige tumoren) werd gevonden was hoger in de 
groep met vooraf chemotherapie vergelijken met de groep zonder chemotherapie (27.3% 

versus 16.4%). Het aantal patiënten met een vrije snijrand kleiner dan 1 mm was nog eens 
17% in beide groepen. Dit is niet het vooropergstelde doel van de operatie geweest en niet 
het gewenste resultaat want dat betekent dat meer dan een derde van de patiënten de 
tumor niet centraal in het verwijderde weefsel ligt. Na chemotherapie vooraf was er een drie 

keer zo hoge kans op irradicaliteit vergeleken met de groep zonder chemotherapie vooraf. 
Patiënten die een lobulaire (melkklier) tumor hebben en patiënten met een slechte respons 
op chemotherapie, dus bij wie de tumor niet veel verkleint, na neoadjuvante chemotherapie 
hebben een veel hoger risico op het achterlaten van tumorcellen in de borst.  Het gemiddelde 

verwijderde volume na chemotherapie was 50cc. In dit hoofdstuk laten we tevens zien dat 
een groter verwijderd volume absoluut geen garantie biedt voor vrije snijranden. Dat er bij 1 
op de 3 vrouwen een inadequate resectie plaatsvond en dit risico nog hoger is na 
neoadjuvante chemotherapie is een zorgwekkende constatering. Dit heeft zeker geleid tot 



189 | Sam
envatti

ng

9

172 
 

na borstsparende behandeling. De scores op deze borst-specifieke factoren geven de chirurg 
handvaten om de kwaliteit van hun behandeling te verbeteren.  
Er is een sterkte correlatie tussen alle zes borst-specifieke factoren en de overall cosmetiek en 
patiënttevredenheid. Er is een verschil in de mate van invloed per factor gedurende de tijd.  

Na drie jaar zijn met name factoren met betrekking tot symmetrie (grootte, vorm en positie 
van de tepel) van invloed. Dit onderschrijft het belang van kleinere excisievolumes tijdens de 
chirurgische procedure. Daarnaast heeft radiotherapie in verloop van tijd een negatieve 
invloed op de cosmetiek doordat de borst ‘vaster’ voelt als gevolg van fibrose in de borst die 

door radiotherapie ontstaat.   
Verder toonden we aan dat dat cosmetiek en patiënttevredenheid een grote correlatie 
hebben maar naast de cosmetiek zijn er ander factoren van invloed zijn op tevredenheid zoals 
de patient voorlichting. In geval van een discrepantie tussen beide is het zo dat patiënten 

vaker tevreden zijn ondanks een slechtere cosmetische uitkomst. Door in de toekomst 
patient-gerapporteerde vragenlijsten standaard te gebruiken na  (chirurgische) behandeling 
van borstkanker, zouden we andere, vergelijkbare, patiënten beter voor kunnen lichten over 
de uitkomsten van de behandeling.  
 

In Hoofdstuk 5 onderzochten we middels vragenlijsten afgenomen bij de COBALT 
patiëntengroep wat de relatie was tussen cosmetiek en kwaliteit van leven 3, 6, 12 en 36 
maanden na de borstsparende operatie. We vonden dat de cosmetische uitkomst 
verslechtert in de loop van de tijd gemeten door de patiënt zelf en het panel, maar niet na 

evaluatie middels de BCCT.core (computersysteem dat behulp van foto’s objectief het 
cosmetisch resultaat meet). De verslechtering vindt met name plaats in de eerst 12 maanden 
en de cosmetische beoordeling na deze 12 maanden blijkt een representatief beeld te geven 
van de uitkomst op de lange termijn. Verslechtering komt met name door de negatieve 

effecten van aanvullende radiotherapie en een groter verwijderd volume. 
Wanneer we keken naar de kwaliteit van leven van de COBALT-patiënten, was ‘emotioneel 
functioneren’ de enige factor die verbeterde vergeleken met de baseline score gemeten 
voorafgaand aan de operatie. Overige factoren zoals algemene gezondheid, 

toekomstperspectief en pijn verslechterden gedurende de follow-up. Gelukkig verbeterden 
deze uitkomsten na 36 maanden en was er op dat moment geen significant verschil meer met 
baseline. Arm-symptomen was hierop de enige uitzondering en dit is waarschijnlijk toe te 
schrijven aan het aanvullende okselkliertoilet, die 20% van de patiënten nog ondergingen.  

Bij patiënten met een ‘goede/perfecte’ cosmetiek zijn de factoren lichaamsbeeld, pijn, arm- 
en borst symptomen significant beter vergeleken met een ‘slechte/redelijke’ cosmetiek 
wanneer je dit meet middels panel en patiënt-evaluatie. Voor de objectieve meting middels 
het computer gestuurde systeem werd deze correlatie niet gezien.  

173 
 

Dit hoofdstuk onderschrijft het belang van een goede cosmetische uitkomst en daarom moet 
tijdens follow up niet alleen onderzocht worden of de borstkanker recidiveert maar ook wat 
het cosmetisch resultaat is. Wanneer een slechte cosmetiek bestaat zou hieraan aandacht 
besteed moeten worden evenals meer aandacht voor kwaliteit van leven. Een proactieve 

houding en communicatie (uitvragen) van de behandelend arts zou kunnen leiden tot meer 
begrip en handelen naar bevinden dan wanneer er pas aandacht aanbesteed wordt op het 
moment dat patiënt zelf over deze gevoelige uitkomsten durft te beginnen.  
 

Het gebruik van chemotherapie voorafgaand aan een borstoperatie, ofwel neoadjuvante 
chemotherapie (NACT), is de afgelopen jaren toegenomen. Eén van de indicaties hiervoor is 
verwachte betere cosmetische uitkomst en kwaliteit van leven doordat chemotherapie de 
tumor verkleint zodat er minder borstweefsel operatief verwijderd hoeft te worden of soms 

zelfs een amputatie vermeden kan worden. Voor een chirurg is de operatie echter moeilijker 
omdat de tumor door de voorafgaande therapie minder goed zichtbaar is. De doelen van de 
borstsparende chirurgie zijn gelijk aan wanneer geen chemotherapie wordt gegeven: 
negatieve snijvlakken en zo min mogelijk gezond borstweefsel verwijderen. In Hoofdstuk 6 
onderzochten we hoe de huidige stand van zaken is in Nederland met betrekking tot de 

snijvlakken en het verwijderde volume, bij patiënten die wel en geen chemotherapie 
voorafgaand aan de operatie ondergingen.  
We gebruikten hiervoor alle landelijke verslagen van de pathologische weefselonderzoeken 
na borstsparende operaties, vermeld in de PALGA database (Pathologisch Anatomisch 

Landelijk Geautomatiseerd Archief). Van de 9901 borstkankerpatiënten, ondergingen 626 
neoadjuvante chemotherapie. Het aantal operaties waarbij in de snijranden tumorcellen of in 
situ tumoren (voorloper cellen van kwaadaardige tumoren) werd gevonden was hoger in de 
groep met vooraf chemotherapie vergelijken met de groep zonder chemotherapie (27.3% 

versus 16.4%). Het aantal patiënten met een vrije snijrand kleiner dan 1 mm was nog eens 
17% in beide groepen. Dit is niet het vooropergstelde doel van de operatie geweest en niet 
het gewenste resultaat want dat betekent dat meer dan een derde van de patiënten de 
tumor niet centraal in het verwijderde weefsel ligt. Na chemotherapie vooraf was er een drie 

keer zo hoge kans op irradicaliteit vergeleken met de groep zonder chemotherapie vooraf. 
Patiënten die een lobulaire (melkklier) tumor hebben en patiënten met een slechte respons 
op chemotherapie, dus bij wie de tumor niet veel verkleint, na neoadjuvante chemotherapie 
hebben een veel hoger risico op het achterlaten van tumorcellen in de borst.  Het gemiddelde 

verwijderde volume na chemotherapie was 50cc. In dit hoofdstuk laten we tevens zien dat 
een groter verwijderd volume absoluut geen garantie biedt voor vrije snijranden. Dat er bij 1 
op de 3 vrouwen een inadequate resectie plaatsvond en dit risico nog hoger is na 
neoadjuvante chemotherapie is een zorgwekkende constatering. Dit heeft zeker geleid tot 



 |
 1

90

174 
 

meer re-operaties en hoogstwaarschijnlijk heeft dit ook slechte cosmetische resultaten ten 
gevolg. 
Omdat we in Hoofdstuk 6 aantonen dat de chirurgische uitkomsten van borstsparende 
chirurgie landelijk onvoldoende zijn, was de volgende stap om de huidige stand van zaken 

internationaal te onderzoeken.  
In Hoofdstuk 7 onderzochten we de effecten van neoadjuvante chemotherapie op 
chirurgische uitkomsten als radicaliteit en heroperaties, verwijderde volume en cosmetiek in 
de internationale vakliteratuur.   

We screenden op abstract van artikelen met 2 onafhankelijke onderzoekers en vonden 27 
bruikbare onderzoeken. Er zijn kwalitatief goed opgezette studies die beide behandelingen 
vergeleken met betrekking tot oncologische uitkomsten. Echter er is geen prospectief 
gerandomiseerd onderzoek die goed melding maakt van de chirurgische uitkomsten. 

Derhalve waren de geïncludeerde studies bijna allemaal retrospectief met hoge 
heterogeniteit en hoog risico op bias (vertekening van de resultaten).  
We vonden een erg wijde spreiding van het voorkomen van irradicale resecties, namelijk 5-
40%, waarbij 0-33% werd gevolgd door een tweede operatie. Verwijderde volumes na 
neoadjuvante chemotherapie waren in de meeste studies onacceptabel hoog, met een range 

van 43-268 cm3, wat hoogstwaarschijnlijk heeft geleid tot een slechte cosmetische uitkomst. 
Er zijn tot op heden maar twee onderzoeken die retrospectief de cosmetische uitkomsten 
beschrijven, deze uitkomsten waren goed. 
Concluderend is er op dit moment onvoldoende bewijs dat neoadjuvante chemotherapie de 

chirurgische uitkomsten bij borstsparende chirurgie verbetert. Zeker wanneer het kleine 
tumoren in patiënten zonder okselklier uitzaaiingen moeten we terughoudend zijn met het 
geven van chemotherapie vooraf en moeten zij tenminste uitgebreid voorgelicht worden over 
de mogelijke chirurgische nadelen. Er zouden goede, vergelijkende studies moeten komen 

waarbij ook patiënt gerapporteerde uitkomsten meegenomen worden zoals gedaan in onze 
COBALT studie. 
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Echogeleide chirurgie voor palpabel mammacarcinoom –5 
jaar later-    Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 

 
Vijf jaar geleden introduceerden wij echogeleide chirurgie als een simpele en non-invasieve 

techniek om te zorgen voor een gecontroleerde excisie bij palpabel mammacarcinoom. Met 
echografie kan de tumor voorafgaand aan de incisie exact worden gelokaliseerd, kan tijdens 
de weefseldissectie de plaats en diepte van de tumor worden bekeken en kan tijdens en na 
de excisie worden gecontroleerd of het carcinoom radicaal verwijderd is.  

Na de introductie in het NTvG in 2012 zijn vele studies over dit onderwerp gepubliceerd. In 
2016 werd echogeleide chirurgie in de editorial van het ‘Annals of Surgical Oncology’ zelfs 
beschouwd als gouden standaard bij de excisie van het mammacarcinoom.  

Dit is mede dankzij de multicenter, gerandomiseerde studie die werd uitgevoerd in 

ons land (Cosmetic Outcome after Lumpectomy Trial(COBALT)). Hierbij werden 134 patiënten 
met een palpabel T1-T2 invasief mammacarcinoom gerandomiseerd tussen ofwel 
echogeleide (n = 65), ofwel palpatiegeleide (n = 69) chirurgie. Een verbetering in radicaliteit 
werd gezien in de echogroep met een exceptioneel hoog percentage van 97% radicale 

excisies, tegenover 83% in de palpatiegroep (p = 0.009). Dit leidde tot een afname in de 
noodzaak tot re-excisie, mastectomie, of extra radiotherapeutische boost.1 Bovendien was 
het volume verwijderd weefsel in de echogroep significant kleiner, waarbij zelfs tweemaal 
minder gezond weefsel werd verwijderd met behulp van echografie.1 Het uiteindelijke 

cosmetisch resultaat en de patiënttevredenheid bleken in de echogroep significant beter na 1 
en na 3 jaar.2 Ook bleek echogeleid opereren kosteneffectief te zijn. De techniek is 
kostensparend indien meer dan 30 patiënten per jaar geopereerd worden, met name door 
een reductie van het aantal irradicale resecties en de daaraan gerelateerde aanvullende 

behandelingen. De gemiddelde afname in kosten bedraagt €154 (95% CI €388 tot €81) per 
patiënt.  
          Naast de COBALT studie en vele andere cohort studies, zijn er in 2013 twee meta-
analyses verschenen die echogeleide chirurgie vergeleken met palpatie of draadgeleide 
chirurgie. In deze studies bleek echogeleide chirurgie superieur in radicaliteit voor zowel 

palpabel als niet-palpabel mammacarcinoom. Het volume verwijderd weefsel werd in deze 
studies niet vergeleken.3,4  Op dit moment is er sprake van een toename van lokalisatie 
technieken met radioactieve materialen zoals het jodiumzaadje, welke meer logistiek en 
regelgeving met zich meebrengen. Een vergelijking met echogeleide chirurgie ten aanzien van 

de chirurgische uitkomsten is nog niet uitgevoerd.   
  Echogeleide chirurgie kan zowel bij palpabele als niet-palpabele tumoren worden 
toegepast. Indien naast het invasief carcinoom sprake is van additioneel ductaal carcinoma in 
situ (DCIS), wat echografisch vaak niet zichtbaar is, is echogeleide chirurgie nog altijd goed 
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toepasbaar. Doordat de tumor centraler in het preparaat is gelokaliseerd wordt het niet-
zichtbare DCIS rondom de tumor ook vaker radicaal verwijderd.1 Bovendien blijkt echogeleide 
chirurgie van aanvullende waarde bij primair DCIS en na neoadjuvante therapie, wanneer een 
echografisch zichtbare marker wordt geplaatst nabij de tumor.  

In een nationale survey, ingevuld door 65 (oncologisch)chirurgen, werd aangegeven 
dat echogeleid wordt geopereerd bij 16% van de niet-palpabele en bij 35% van de palpabele 
mammacarcinomen. Bijna de helft (45%) van de oncologisch chirurgen die geen echogeleide 
chirurgie toepast, gaf aan wel behoefte te hebben aan ervaring met de techniek. Er is dus een 

stijgende vraag naar scholing in het echogeleid opereren. Dit werd onder andere geïllustreerd 
door de hoge opkomst op de eerste Europese ‘Intraoperative Ultrasound guided Surgery” 
cursus in Barcelona het afgelopen jaar. Maar liefst veertien nationaliteiten waren hier 
aanwezig, met chirurgen uit tien verschillende Nederlandse ziekenhuizen. De leercurve is 

overigens kort, binnen 8 operaties verrichtten de chirurgen de echogeleide excisie zelfstandig 
en met goed resultaat 

Voortschrijdende implementatie van de echogeleide chirurgie in Nederlandse 
ziekenhuizen zal de komende jaren onmiskenbaar leiden tot een verbetering in radicaliteit, 
cosmetisch resultaat, patiënttevredenheid en een reductie van de totale kosten.  
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List of abbreviations 
 

ALND  Axillary lymph node dissection 

BCCT.core Breast Cancer Conservative Treatment cosmetic results  

BCS  Breast conserving surgery 

BCT  Breast conserving therapy 

BMI  Body Mass Index 

CI  Confidence Interval 

COBALT  Cosmetic Outcome After Lumpectomy Trial 

DCIS  Ductal carcinoma in situ 
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