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Deel I Borstreconstructie na een borstsparende operatie 

In het verleden was een borstamputatie de standaardbehandeling voor borstkanker. 
Tegenwoordig is borstsparende chirurgie (BSC) in combinatie met radiotherapie de 
standaardbehandeling geworden voor de meeste vrouwen met borstkanker. Het doel 
van BSC is volledige tumorverwijdering, met een cosmetisch acceptabel resultaat.1,2 
Door oncoplastische BSC kunnen grotere tumoren verwijderd worden met mogelijk 
betere esthetische resultaten in vergelijking met BSC zonder reconstructie, waardoor een 
borstamputatie vaak kan worden vermeden.3, 4 
 In deel I van dit proefschrift hebben we ons gericht op de behandeling van borstkanker 
met borstsparende chirurgie. Hoofdstuk 2 toont de aantallen en soorten complicaties die 
optreden na oncoplastische BSC voor en na adjuvante radiotherapie, en het uitstel van 
adjuvante therapie als gevolg van deze complicaties. Aangenomen wordt dat uitstel van 
adjuvante radiotherapie de overleving van de patiënt op lange termijn negatief zou kunnen 
beïnvloeden.5 In deze retrospectieve studie werden 150 patiënten geïncludeerd, van wie de 
meeste oncoplastische BSC kregen via het reductiepatroon. Complicaties traden op bij 37,5% 
van de patiënten binnen 1 jaar na oncoplastische BSC. Dit percentage is vrij hoog doordat 
ook kleine complicaties (bijv. tragere wondgenezing) waar geen aanvullende behandelingen 
voor nodig was, ook als complicaties werden genoteerd. Het percentage heroperaties als 
gevolg van een complicatie bedroeg 6,6%. 
 In tegenstelling tot wat wij verwachtten, traden verreweg de meeste complicaties 
(79,6%) op vóór de start van adjuvante radiotherapie. Bij 8,2% van de patiënten moest 
de adjuvante radiotherapie worden uitgesteld vanwege een complicatie. Bij 3,6% van de 
patiënten moest de adjuvante radiotherapie tot meer dan 8 weken postoperatief worden 
uitgesteld. Ondanks verschillende onderzoeken is het nog steeds onduidelijk wat precies 
de impact van het uitstellen van adjuvante radiotherapie is op het risico op recidief en 
overleving. Daarom moet uitstel bij het starten van de radiotherapie worden vermeden en 
moeten de wachttijden zo kort zijn als redelijkerwijs mogelijk is.6

 Na de retrospectieve studie vroegen we ons af hoe het esthetische resultaat was na 
oncoplastische BSC, en vooral de patiënttevredenheid over de esthetiek. Daarnaast was 
er meer informatie nodig over de adjuvante radiotherapie na oncoplastische BSC en was 
er behoefte aan objectievere gegevens over postoperatieve complicaties. Dit was de basis 
van de TOBO-studie: een prospectieve cohortstudie naar patiënttevredenheid en kwaliteit 
van leven na BSC met en zonder oncoplastische reconstructie. Het protocol van deze studie 
wordt beschreven in Hoofdstuk 3. Het is een van de eerdere prospectieve studies die 
zich richt op patiënttevredenheid en kwaliteit van leven na oncoplastische reconstructie 
in BCS met de gevalideerde vragenlijst BREAST-Q. Patiënten die deelnamen aan de studie 
kregen dezelfde standaard borstkankerzorg die ze ook zouden krijgen zonder deelname 
aan de studie. Multidisciplinair overleg, gebaseerd op nationale richtlijnen, opgesteld 
door de wetenschappelijke verenigingen, werd gebruikt om te bepalen of patiënten al dan 
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niet in aanmerking kwamen voor oncoplastische reconstructie. Tijdens dit onderzoek zijn 
patiëntkenmerken, tumorkenmerken, behandeltypes en het optreden van postoperatieve 
complicaties verzameld. Daarnaast werden op verschillende momenten gestandaardiseerde 
foto’s van de borsten gemaakt, afgesloten met een follow-upmeting na een jaar. Op 
verschillende tijdstippen werden de patiënten ook gevraagd om de BREAST-Q-vragenlijst 
in te vullen. Aangezien randomisatie voor BSC met of zonder oncoplastische reconstructie 
vanuit ethisch en praktisch oogpunt niet haalbaar werd geacht, werd rekening gehouden met 
en gecorrigeerd voor mogelijke confounders. Voor het opzetten van dit onderzoek was een 
samenwerking nodig tussen oncologisch chirurgen, plastisch chirurgen, radiotherapeuten 
en borstverpleegkundigen. We zijn dan ook erg trots dat we erin geslaagd zijn dit onderzoek 
op te zetten en uit te voeren.
 De eerste resultaten van de TOBO-studie zijn weergegeven in Hoofdstuk 4. In dit 
hoofdstuk worden patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en complicaties na BSC met en 
zonder reconstructie beschreven. We includeerden 116 patiënten. Eén jaar postoperatief 
werd geen statistisch significant verschil in tevredenheid en kwaliteit van leven gevonden, 
gescoord met de BREAST-Q.7 Ook werd er geen significant verschil gevonden in complicaties 
één jaar postoperatief. Tijdens de follow-up van één jaar traden in elf (9%) van de borsten 
complicaties op, waarvan zeven (12%) in de reconstructiegroep en vier (7%) in de BCS-
groep. Op één na waren alle complicaties graad I en II volgens Clavien-Dindo.8 Slechts één 
majeure complicatie trad op in de groep met een oncoplastische reconstructie. Ook in deze 
studie werd de borstverkleiningstechniek met een reductiepatroon het vaakst uitgevoerd 
(73%). In de reconstructiegroep was de tumorgrootte significant groter dan in de niet-
reconstructiegroep (gemiddeld 20 mm vs 14 mm; p=<0,001) en werd er ook een groter 
volume borstweefsel verwijderd tijdens de lumpectomie (p<0,001). Tumorstadia waren 
significant hoger in de reconstructiegroep dan in de niet-reconstructiegroep (p=0,005). 
Bij zeven patiënten (6%), werd de adjuvante therapie uitgesteld vanwege postoperatieve 
complicaties, in alle zeven gevallen ging het om uitstel van de adjuvante radiotherapie. Er 
was geen uitstel van adjuvante chemotherapie. Er ontbrak helaas een vrij groot deel van 
de follow-up met betrekking tot delen van de BREAST-Q-vragenlijsten. Vooral in de vragen 
over seksueel welzijn. Aangezien het alternatief van BSC met reconstructie meestal een 
borstamputatie is, is het ook belangrijk om de postoperatieve tevredenheid van patiënten 
die BSC met reconstructie ondergaan te vergelijken met de postoperatieve tevredenheid 
van patiënten die een borstamputatie met reconstructie ondergaan. De patiënten die een 
oncoplastische reconstructie kregen, waren een jaar postoperatief meer tevreden dan de 
patiënten die een borstimplantaatreconstructie of autologe reconstructie na borstamputatie 
kregen, zoals blijkt uit de onderzoeken van Duraes et al., Cereijo-Garea et al. en Sugrue et 
al. (40-42) Dit onderstreept het belang van het bespreken van de optie tot oncoplastische 
borstreconstructie versus borstamputatie met (directe) reconstructie bij het maken van een 
behandelplan voor borstkankerpatiënten.
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Deel II Borstreconstructie middels protheses en met behulp van matrices

In deel II richten we ons op borstreconstructies middels protheses met behulp van een 
matrix nadat er een borstamputatie heeft plaatsgevonden. Directe borstreconstructie 
op basis van borstprotheses na een borstamputatie kan worden uitgevoerd door middel 
van een procedure in twee fasen (TSBR) of een procedure in één fase (SSBR). In beide 
gevallen kunnen acellulaire matrices (AM) worden gebruikt, maar dit is in Nederland nog 
niet standaard.9-11 Het toepassen van matrices bij borstreconstructies wordt internationaal 
steeds populairder. Sommige studies rapporteren het gebruik van een AM in de VS bij meer 
dan 60% van alle alloplastische reconstructies.12 Hoofdstuk 5 onderzoekt de postoperatieve 
complicaties binnen één jaar postoperatief, die samenhangen met het gebruik van twee 
specifieke matrices die destijds in Nederland werden gebruikt bij het uitvoeren van een 
één-fase borstreconstructie middels een borstprothese. Een één-fase borstreconstructie 
met een borstprothese (SSBR) en het gebruik van de matrices Strattice™ of Meso Biomatrix® 
werd vergeleken met een twee-fase borstreconstructie middels een borstprothese (TSBR) 
zonder het gebruik van een matrix.
 Een significant hoger aantal complicaties werd gevonden in de SSBR-groep, met 
verlies van het implantaat in 40,0% van de borsten van de Meso BioMatrix®-groep en in 
10,7% van de Strattice™-groep vergeleken met geen implantaatverlies in de TSBR-groep 
zonder het gebruik van een matrix. Dit hoger percentage complicaties konden niet worden 
toegeschreven aan de demografische patiënt kenmerken. Verrassend genoeg traden in onze 
studie complicaties die explantatie van de prothese vereisten in beide matrix-groepen vrij 
laat op: in de Strattice™-groep vonden we een mediaan van 69 dagen (25-349 dagen) en in 
de Meso BioMatrix®-groep een mediaan van 54 dagen (10- 187 dagen). Dit is vergelijkbaar 
met de bevindingen van een andere studie die ook het late optreden van complicaties 
meldde bij het gebruik van verschillende AM’s bij borstreconstructie procedures met een 
mediane tijd tot verlies van implantaat van 73 dagen (range 9-895) dagen. Deze resultaten 
benadrukken de noodzaak van een lange follow-up wanneer matrices in de praktijk worden 
toegepast. Een (inter)nationaal implantaatregister voor post-market surveillance is van 
groot belang om de veiligheid van dergelijke aanvullende hulpmiddelen te bewaken.
 Sinds 2015 is de Dutch Breast Implant Registry (DBIR) begonnen met het verzamelen 
van informatie over alle patiënten bij wie operatief een borstprothese geplaatst, verwijderd 
of gereviseerd wordt in Nederland.13 Voor ons onderzoek in Hoofdstuk 6 hebben we de 
gegevens van de DBIR gebruikt om te proberen een prognostisch model te ontwikkelen 
voor het risico op ernstige postoperatieve complicaties bij reconstructieve borstchirurgie 
met en zonder het gebruik van een acellulaire dermale matrix (ADM). We definieerden een 
belangrijke postoperatieve complicatie als elke complicatie die leidt tot revisiechirurgie 
in de eerste twaalf maanden na de operatie. Voor deze studie hebben we 2939 borsten 
van 2281 patiënten geïncludeerd. De meeste reconstructies waren niet ADM-geassisteerd. 
We vonden dat het gebruik van ADM niet geassocieerd is met ernstige postoperatieve 
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complicaties en verrassend genoeg suggereren de gegevens dat twee-fasen reconstructies 
sterk geassocieerd zijn met een verhoogd risico op ernstige complicaties. Dit in tegenstelling 
tot eerdere bevindingen van recente onderzoeken in Nederland (14, 15), maar in lijn met 
onderzoeken die elders zijn uitgevoerd. (16-20) Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat 
in Nederland ADM’s alleen gebruikt wordt door chirurgen die hierin een groot vertrouwen 
hebben, waarmee deze dus alleen door ervaren gebruikers worden geplaatst in vergelijking 
met voorgaande jaren (vóór 2015) waarin ADM’s vaker door een groter aantal chirurgen 
zouden zijn gebruikt. Het kan ook door de impact zijn van een grote multicenter RCT met 
Strattice®, welke meer complicaties in de ADM-groep toonde (15); wat erin resulteerde dat 
heel wat Nederlandse chirurgen stopten met het gebruik van ADM’s. Bovendien zorgt een 
ADM voor aanzienlijk hogere kosten, terwijl de vergoedingen voor operaties min of meer 
hetzelfde bleven, onafhankelijk van het gebruik van een ADM.
 Toch suggereren deze gegevens dat één-fase reconstructies minder complicaties 
veroorzaken en dat ADM’s mogelijk niet nodig zijn voor deze één-fase procedures. 
Toekomstige studies zouden zich daarom moeten richten op de veiligheid en etiologie van 
SSBR in vergelijking met TSBR met en zonder het gebruik van verschillende soorten ADM’s. 
In Nederland is er geen duidelijke richtlijn wanneer men de keuze dient te maken voor een 
één-fase of twee-fase reconstructie met of zonder gebruik van een ADM. Met dit onderzoek 
hopen we een andere kijk op het gebruik van ADM’s en SSBR te introduceren.

Deel III Autologe borstreconstructie met een vrije lap

In deel III van dit proefschrift richten we ons op de borstreconstructie middels een vrije 
lap. Als alternatief voor een reconstructie middels borstprothese kan een reconstructie 
na een borstamputatie ook met autoloog weefsel worden uitgevoerd. De deep inferior 
epigastric artery perforator (DIEP) lap is een van de meest gebruikte vrije flappen voor de 
reconstructie van de borst na een borstamputatie. (21) Ondanks zorgvuldige selectie van 
de patiënten en preoperatieve beeldvorming, kunnen in sommige gevallen problemen bij 
de vascularisatie van de lap optreden. Hoewel in bepaalde gevallen meerdere vasculaire 
verbindingen (bipedicled, turbocharged of stacked) kunnen worden gemaakt, kan er nog 
steeds veneuze stuwing zijn voordat de vrije lap naar de borstwand wordt getransplanteerd. 
(22, 23) Er worden verschillende technieken beschreven om dit probleem aan te pakken. 
Hoofdstuk 7 beschrijft vier casussen waarin tussen 2016 en 2018 een procedure van 
uitstel is toegepast om de lap te redden bij veneuze stuwing. Deze vier patiënten hadden 
peroperatief na het vrijprepareren van de gewenste perforanten tot onder de fascie, een 
probleem in de veneuze bloedcirculatie. De lappen werden een korte tijd met rust gelaten. 
Zonder verbetering in de veneuze status na deze periode van 20 tot 30 minuten, besloten de 
chirurgen de transplantatie van de lap naar de borstwand uit te stellen en de lap eerst terug 
op de donorplaats te hechten. De definitieve anastomose van de DIEP-lap vond gemiddeld 
8 dagen na de eerste operatie plaats. De transplantatie van de DIEP-lap naar de borstwand 
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bij deze tweede operatie verliep in alle gevallen ongecompliceerd. Postoperatief hadden 
alle patiënten voldoende arteriële instroom en veneuze uitstroom van de lap. Er waren 
geen postoperatieve complicaties. Dus, in het geval dat er peroperatief, voorafgaand aan de 
transplantatie, een veneus probleem wordt geconstateerd in de DIEP-lap, kan ervoor worden 
gekozen om een extra vene aan te sluiten om de afvloed te verbeteren, maar indien dit 
niet wenselijk is of onvoldoende effectief blijkt, zou uitstel van transplantatie zeker moeten 
worden overwogen. Op deze manier kan de vascularisatie van de lap verbeteren en kan de 
transplantatie van de DIEP-lap in een tweede operatie met succes worden uitgevoerd.
 Naast veneuze problemen in de DIEP-lap zijn ook arteriële problemen bekend. Elke vrije 
lap ondergaat een periode van ischemietijd tijdens de operatie, waarvan de lap postoperatief 
moet herstellen. In Hoofdstuk 8 hebben we onderzocht of er een verband is tussen langere 
ischemietijd en postoperatieve complicaties. We analyseerden 677 borstreconstructies 
met een DIEP-lap en verdeelden die in twee groepen: lappen met een ischemietijd van 
minder dan 60 minuten en die met een ischemietijd van 60 minuten of meer. Complicaties 
betreffende de borstzijde, in het bijzonder ernstige complicaties zoals re-operatie of 
gedeeltelijk of volledig verlies van de lap waren de primaire uitkomstmaten. Er werd een 
significant verband gevonden tussen ischemietijd en ernstige complicaties (bij univariate 
(p-waarde = 0,003) en multivariate analyses (p-waarde = 0,016)). Deze studie toont aan 
dat een ischemietijd van minder dan 60 minuten geassocieerd is met een significant lager 
risico op ernstige complicaties aan de borstzijde in vergelijking met een ischemietijd van 60 
minuten of meer.
 In de centra waar het onderzoek is uitgevoerd, wordt ernaar gestreefd de ischemietijd zo 
kort mogelijk te houden. De lap wordt daarom altijd pas gevormd en gemodelleerd nadat de 
anastomose is gemaakt. Uiteraard kan het maken van de anastomose langer duren door het 
(deels) uitvoeren van de anastomose door opleidingsassistenten. Maar langere ischemietijd 
kan om verschillende redenen ook worden veroorzaakt door een gecompliceerdere 
anastomose. Een slechte conditie van de bloedvaten kan bijvoorbeeld de anastomose 
bemoeilijken en de ischemietijd verlengen. Een slechte conditie van de bloedvaten zelf zou 
ook, onafhankelijk van de ischemietijd, het risico op postoperatieve complicaties van de 
lap kunnen vergroten. Echter, ook in gevallen waarin ischemietijd een weerspiegeling kan 
zijn van een moeilijke technische procedure, blijft het een voorspellende indicator voor 
het risico op ernstige complicaties postoperatief. Tevens werd er een statistisch significant 
verband gevonden tussen algemene complicaties en BMI (p=0,043). Dit komt overeen met 
eerdere onderzoeken die concluderen dat er een hoger risico op complicaties is bij patiënten 
met een hogere BMI. (24, 25) In deze studie werd geen verband gevonden tussen majeure 
complicaties en BMI (p=0,701).
 Weefselbeschadiging bij vrijelap operaties kan verschillende oorzaken hebben. 
Onvoldoende doorbloeding van de lap, door onvoldoende verbinding tussen de kleinere 
vaten en de aangesloten perforator, is een belangrijke oorzaak van weefselbeschadiging. 
Weefselbeschadiging kan echter ook optreden als gevolg van een ischemietijd die langer 
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is dan de ischemietolerantie van het weefsel. Het voorgaande veroorzaakt onomkeerbare 
schade aan het weefsel dat niet voldoende kan herstellen na het herstellen van voldoende 
bloedstroom door de anastomose. Klinisch onderscheid maken tussen de twee verschillende 
oorzaken van weefselbeschadiging is erg moeilijk. Steeds vaker wordt een ICG-camera 
gebruikt om de bloedstroom in een lap te beoordelen. De ICG-camera kan ook worden 
gebruikt bij vrijelap operaties, maar maakt geen onderscheid in oorzaken van verminderde 
bloedstroom. (26, 27) Het zou interessant zijn om een   methode te ontwikkelen om de 
verschillende oorzaken van weefselbeschadiging te onderzoeken en te onderscheiden. Het 
zou goed zijn om een   registratie te gebruiken om te zien welke factoren werkelijk van belang 
zijn voor het overleven   van de lap. Internationale uitwisseling van gegevens met openheid 
van resultaten, de ervaring en voorkeur van de chirurg is nodig om te zien welke factoren 
bijdragen aan het beste resultaat voor de patiënt.
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