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SAMENVATTING 
Borstkanker is in de Westerse gandusrrialîseerde wrelel de meest voorkomende tumor 

bij de vrouw. Terwijn het aaotaJ patiënten met borstkanker ten gevolge van dle vergrijzii~g 

en de veranderde gezinsplaniling gedurende de laatste decennia fors gestegen is neemr de 

rnortalliteic geluklcig geleidelijk af. Daar waar tor ongeveer 95 jaar geleden nog ruim l 

vrouw op 3 die aan borstkanker Leed er ook aan saicrf verwaclzten we dat dit tegen 20 15 
nog slecl-its ongeveer 1 ap 5 za1 zijn. Een vroegere diagnosestelling dankzij bevolkirigs- 

onderzoek en het bewuslc~rordingsproces bij de bevolking verklaart een deel van deze 

verbeteri n-. Daarnaast heeft ook gericht k1 iniseh wetenschappelij k onderzoek een 

belangrijke bijdrage gelevcrd door kier introduceren van nieuwe behandelingen en het 

(311dersteunen van sichtlijnvorming. Deze verbetering zien we niet alleen op het gebied 

van de genezingskans maar ook op bet gebied van de levenskwalicelr zoals bij de 

borstspareiide behandeling en bij de schildwachtldierpriocedure. 

De EOlYTC Radiotherapie Groep was en is een pionier op bet gebied van de 

lcwditeitsconarole bij Uiiliscl-ie studies. Eesa overzicht van dit werk vormt hoofdstuk 2 wan 

dit proefschrift. Het begon met het bezoeken van deelnemende afdelingen en kreeg Ilater 

meer vorm door het vastleggen van procedures met o.a. minimum vereisreri voor de 

apparatuur en de bestaffing vail deelnemende centra, +siscltie rnecinigen van de 

be~cralin~sapparatuur ei1 met studiespecifieke prcngrarnrnas zoals "dummy-runs'hn de 

individuele beooirdeling van de medische dossiers valr deelnemende patiënten,. 

In 1-zoofdst~ilckeii 3, 4 en 5 woidern de resultaten van de  EORI-C studie 22881/10882 

bcsclirevcn waartsi3 werd aangeroond dat, woord bij jongere patientert, het geven van een 

bijkcainrnrde (bonst) dasis na de chirurgisclie verwijdering van de primaire tumor en de 

bestraliiig van de volledige borst de kans op een recidief significant vermindert. Een 

verdere aiialyse van de verschillende rec1inicke.n die gebruikt werden om de boost roe te 

dienci~ ioonr arin dat er geen significiinte vcrsclzilleir worden aangetroffen i r i  de resulratcn 

niaar ook dat er een grote variatie in her gebruik van deze technieken aanwezig is 

naiirge1aiëg de verschillende cijdspesiodes en de versshïllei~de deelnieanencSe laïideii. Deze 

studie was de eerste EOK'I'C srudic waarbij bij de start een uitgebreid cii volledig 

programlila van kwaliteirscou.itrolc was voorzien. In het kader daarvari werden dossiers 

beoordeeld van deelneii~ei~de parili-;ilten van vrijwel alle deelraernendc insrit~iten. Deze 

procedure werd bij 9 grotere deelriemers op het einde van dc behandeling herhaald. Deze 

gegcvotis, die I-ier ook mogelijk maakten oin eenzelfde Lwalliteirscontroleproced~~re die 

zowel vroeg als laat in een studie werd uitgevoerd met clkaar te binnen vergelijken, 

werden ~iooit vcallecllg geariaiyseerd e11 gepublicet.rd. De resiiiltareii tonen aai1 dar vooral 



die deelnemers \vaarblij aanvankelijk vrij veel a h ~ i i k i ~ i ~ e i ~  -\~rerdeii vastgesteld, hct bij ren 

latere haliteicconrrole beter doen. 

Toen de EORTC Radiotherapie en Borst Groeperi in l S32 toesteint~~ing Itrcgeiia oiir een 

onderzoek naar de waarde vali radiotherapie van de parastern:~le en de rnedinal 

supraclaviculire lyinfeklierregic4s op te starren werd gebruik gemaakt v,~n de ervaring die 
met de  levwaliteitscontrole in de boost-studie werd opgedaan. 'Tijdeiis de ~toorbereideiide 

fase van de stuáte werd een volledig proigl-amma uitgewerkt dat was aangepast ,4311 cie 
veswacl-iite specifieke eisen eiz verwachtingen. Hoofdst~~kEien O tot eii nzet 9 zijn een1 

weergave van dit onderzoek, dat gecoördineerd werd door de auteur Iraii dit proeSsclirifr. 

In hoofdstukken 6 en 7 wordt de "cl~~rnany-rut? besclireverr waarvoor ded~iemeiicic 

insrituteni werden gevraagd oni de bestrali~igspla~zning uit te werken op eeii "papiercri 

patiërit". In hoofdstuk 8 wordt de evaluatie Iran de beoordeling van de iircdiscilïie gegeveiis 

van in totaal 6 patiEnten per deelnemend instituut weergegeven. Hierbij werden naast de 
bestralingstechnlekerr ook een aantal yatiëiit en rumorgebonden parameters beoordeeld. 

In hoofdstuk 9 tenslotte worden de resuliratcn van de "durniii~y-rtiiI" en de beoordellii-zg 

van de  gegevens vala de deelnemende patiënte11 pen instituut met elkaar vergeleken voos 

wat  betrek de bestraliiipteclinielcen en de daarmee berekeilde dosis ter lioogte van liet 

parasternale gebied. Hieruit blijkt dat met de "'dumany-run" reeds veel irïiCoriiianie kan 
bekomen worden over de gebruikte besrrallingstechnieken en over rilogelijbte 

onduidelijkheden in het studiegroto~iol. De  beoordeling van de echre palienten laat 

evenwel nier rzlleen de beoordeliiïg van patiënt en tumorgebonden parameters toe maar 

daarnaast ook de evaluatie vani specifieke aspecten van de besrralingsbeliandeling zoals het 

van beeldvorrnii~g (bijv. C'Plscan) voor het aaiapasseil van  de snciiocl~crapie aai1 

de  anatomie van de iizdlviduc8e patiënt. Uit  dezc vei-gelijkii~g blijkt icrlslolce dai de 
bel~andeling bij de echte patiënten beter »wercecïJtomt: [met de gcwcrisw I~eh~lindeliiag zoals 

vaorgesclireven door her studieprotocol. 

KwaliteitscontroIe dient zich aan te passen aan de gebruikte middclear er1 prc~cedurcs 

waaronder de steeds complexer wordeiide radiotherapie techm-iiel.ten. Danltzlj de steeds 

voortschrijdende onmikkelia~gen op hca gebicd van becldwervverking ei1 de .werzciiidirig 

van gegeveirs zai het in de niabijc toekomst nnogelij,k worden oin nok voor de 
Icwaliteitscontrole, zowel biizrien als builen het Icader van een klinische ~i-ial, gciiecl 

nictkwc proceelurcs inclulsiel' het gebruik van het wereldwijd intril-net aan te wei-aden. 

Bovendien wordr kwaliteirscontrole meex en nrccr gezien als een zaak vaij .11le 

betrokkeiren bij de inultidisciplinaire oncologische behandeling. I-Eoofdsruk l10 is î r ~  lier 

kader van deze heide aspecten gescl.~reverr als bijdrage van de radicrrlierapixi aan ccrr 

speciaal nummer van het Europese tijdschrift voor chisurgische oncologie. 




