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In dit proefschrift is onder andere onderzocht dat het ge-
bruik van echografie tijdens de mammasparende chirurgie, 
een methode waarbij de tumor tijdens de operatie continu 
en driedimensionaal in beeld kan worden gebracht, leidt tot 
een meer accurate excisie.

Borstkanker wordt de laatste decennia steeds vaker in een 
vroeg stadium opgespoord. Hierdoor komt tegenwoordig 
ruim driekwart van de patiënten in aanmerking voor  mam-
masparende chirurgie in combinatie met radiotherapie. [1,2] 
Het voordeel van een  mammasparende behandeling ten op-
zichte van een mastectomie is het behoud van de borst met 
daarmee een beter cosmetisch resultaat en een betere kwa-
liteit van leven. Het cosmetische resultaat na een  mamma-
sparende behandeling blijkt echter teleurstellend bij ruim 
30% van de vrouwen. De belangrijkste factor van invloed is 
het volume weefsel dat tijdens de operatie wordt verwijderd. 
[3-7] Naast het bereiken van een radicale excisie - en daarmee 
het voorkomen van een aanvullende radiotherapeutische 
boost, danwel een re-excisie of soms zelfs een mastectomie - 
zou het streven bij  mammasparende chirurgie dus moeten 
zijn om zo min mogelijk gezond weefsel te verwijderen. 

In dit proefschrift is allereerst de kwaliteit van de huidige 
mammasparende chirurgie beoordeeld op: 1) het percentage 
radicaliteit en 2) het volume verwijderd mammaweefsel in 
verhouding tot de tumorgrootte. Alle vrouwen die  mamma-
sparend geopereerd waren voor een primair, invasief mam-
macarcinoom in de periode januari 2006-december 2008 
in het VU medisch centrum en drie regionale ziekenhuizen 
werden geïncludeerd en de postoperatieve pathologieversla-
gen werden verzameld. De chirurgische resectiemarges voor 
invasief carcinoom werden geregistreerd. Met de driedimen-
sionale afmetingen van het ellipsvormige excisiepreparaat 
werd het excisievolume berekend en met behulp van de 
tumordiameter werd het optimale excisievolume berekend. 

Hiermee werd een ratio bepaald, de ‘calculated resection 
 ratio’ (CRR), om zo het te veel verwijderd weefsel te beoor-
delen. Bij een ideaal uitgevoerde excisie is het excisievolume 
gelijk aan het optimale excisievolume; de CRR is dan 1,0. 
Wanneer het excisievolume tweemaal groter is dan het opti-
male excisievolume, dan is de CRR 2,0. [8]
In totaal werden 726 vrouwen geïncludeerd (525 [72,3%] pal-
pabel mammacarcinoom, 201 [27,7%] niet-palpabel mam-
macarcinoom). De excisie was irradicaal bij 153 patiënten 
(21,1%; palpabel 22,5%, niet-palpabel 17,4%; [p = 0,13]). De 
mediane CRR van alle 726 excisies bedroeg 2,5 (palpabel 2,2, 
niet-palpabel 3,1; p < 0,05). Bij ruim 60% van de excisies 
bleek de tumor zeer excentrisch in het preparaat gelokali-
seerd (figuur 1). Ter illustratie: zelfs bij de zeer ruime exci-
sies, waarbij meer dan viermaal te veel weefsel werd verwij-
derd, was meer dan 10% niet radicaal.
Deze studie heeft laten zien dat 1 op de 5  mammasparende 
excisies irradicaal is en dat er doorgaans een overmaat aan 
gezond weefsel wordt verwijderd. Dit zal resulteren in een 
verslechtering van het cosmetisch resultaat van de borst en 
daarmee het zelfbeeld en van het psychisch welbevinden van 
de vrouw. De excentrische tumorlokalisatie in veel excisiepre-
paraten toont de ineffectiviteit van de huidige chirurgische 
procedure. Opvallend is dat deze teleurstellende resultaten 
gezien worden bij zowel het palpabele als het niet-palpabele 
mammacarcinoom en dat de palpabele tumoren zelfs vaker 
irradicaal verwijderd worden dan de niet-palpabele tumo-
ren. Een palpabel mammacarcinoom wordt alleen op basis 
van het preoperatieve beeldvormende onderzoek en op het 
gevoel van de chirurg (palpatiegeleid) verwijderd en wordt 
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Figuur 1. Dit excisiepreparaat is een voorbeeld van hoe het mis 
kan gaan: het excisievolume is groot, terwijl de tumor excentrisch 
in het preparaat is gesitueerd en niet radicaal verwijderd is.
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het palpabel mammacarcinoom werd eerst onderzocht. Tij-
dens een ‘hands-on’ trainingsperiode werden 30 patiënten 
met een palpabel mammacarcinoom echogeleid mammas-
parend geopereerd door 3 verschillende chirurgen. Het doel 
was om een radicale excisie te bewerkstelligen met mede-
neming van zo min mogelijk gezond mammaweefsel. In 
deze trainingsperiode werden alle tumoren adequaat her-
kend tijdens de operatie en 29 van de 30 tumoren (97%) 
werden radicaal verwijderd. Slechts 1 tumor werd verwijderd 
met focaal irradicale marges. De CRR verbeterde gedurende 
de trainingsperiode en de mediane CRR was 1,0 (0,4 - 2,8) 
( figuur 4). Na 8 operaties waren alle chirurgen vaardig in het 
verrichten van een echogeleide excisie. Geconcludeerd werd 
dat de techniek voor echogeleide chirurgie simpel, veilig en 
effectief is in het bereiken van een radicale excisie, waarbij 
de excisievolumina gedurende de trainingsperiode aanzien-
lijk verbeterden en gemiddeld een optimaal excisievolume 
werd bereikt. [15]

doorgaans als eenvoudiger beschouwd. Blijkbaar wordt de 
procedure bemoeilijkt door het gebrek aan een hulpmiddel 
zoals gebruikt bij de niet-palpabele tumoren en kan dit een 
manier zijn om de chirurgische precisie te verbeteren. [9]

Vervolgens zijn drie verschillende peroperatieve lokalisatie-
methoden voor het niet-palpablele mammacarcinoom bestu-
deerd. Wederom werden deze beoordeeld op het percentage 
radicaliteit en de volumina verwijderd weefsel in verhouding 
tot de tumorgroottes. De draadgeleide chirurgie, de echoge-
leide chirurgie en de radio-occulte laesielokalisatie (ROLL) 
werden met elkaar vergeleken. Bij de draadlokalisatie plaatst 
de radioloog vóór de operatie een röntgendraad nabij de tu-
mor en de chirurg excideert de tumor op geleide van deze 
draad. Met echogeleide chirurgie lokaliseert de radioloog 
het mammacarcinoom op de operatiekamer met echografie. 
Een recent ontwikkelde methode is de ROLL. Hierbij wordt 
radio-actief technetium-99m nabij de tumor geïnjecteerd, 
gevolgd door resectie met behulp van een gammaprobe. 
Van de 201 bestudeerde niet-palpabele tumoren waren 117 
draadgeleid, 52 echogeleid en 32 ROLL-geleid verwijderd. 
Met echogeleide chirurgie werd een aanzienlijk hoger per-
centage radicaliteit bereikt dan met draadlokalisatie of ROLL 
(respectievelijk, 96%, 79% en 75% radicaal). ROLL-geleide 
chirurgie resulteerde in de grootste CRR (respectievelijk, 
CRR 2,8, 3,2, 3,8).
Uit een recente landelijke enquête blijkt dat in ruim drie-
kwart van de Nederlandse ziekenhuizen draadgeleide chi-
rurgie wordt gebruikt. Desondanks wordt deze techniek 
door de meeste chirurgen als lastig ervaren. Bovendien is 
de draadplaatsing een extra belastende interventie en kan de 
draad verplaatsen. Onder de nieuwere lokalisatiemethoden 
wint vooral ROLL aan populariteit, maar bekende nadelen 
van deze techniek zijn dat de grenzen van de tumor niet in 
beeld worden gebracht en dat het excisievolume groter wordt 
wanneer de radioactieve vloeistof in de borst vervloeit. 
Onmiskenbaar in deze studie, maar ook in studies vanuit 
de wereldwijde literatuur, is de grote bijdrage van echogra-
fische controle aan de radicaliteit. [10-12] Echografie heeft 
het voordeel dat de tumor op eenvoudige wijze continu in 
beeld kan worden gebracht. Hierdoor ontstaat een gecontro-
leerde excisie en kan de tumor met een duidelijk afgrensbare 
marge verwijderd worden (figuur 2 en 3). Additionele inter-
venties zijn niet nodig. Na de excisie kunnen de randen van 
het excisiepreparaat met echografie gecontroleerd worden 
op mogelijke macroscopische tumorinvasie. Peroperatieve 
echografie kan dus de aangewezen methode zijn om de hui-
dige mammasparende chirurgie te optimaliseren. [13]

Hoewel palpabele tumoren palpatiegeleid verwijderd kun-
nen worden, zou continue tumorvisualisatie met behulp van 
echografie ook bij de palpabele tumoren van aanzienlijke aan-
vullende waarde kunnen zijn. Zo ontstond het idee voor een 
prospectief gerandomiseerde studie, waarbij de hypo these 
was dat echogeleide chirurgie voor palpabel mammacarci-
noom resulteert in het sparen van gezond weefsel, terwijl de 
radicaliteit van de excisie behouden blijft of zelfs verbetert. [14] 
De leercurve van chirurgen voor de echogeleide excisie van 

Figuur 2. Continue tumorvisualisatie tijdens de operatie door 
middel van echografie, waardoor een gecontroleerde en dus 
 accurate excisie ontstaat.

Figuur 3. Echobeeld: de echoarme bol in het midden is de tumor; 
de donkere bundel naast de tumor (rode pijl) is de incisie die 
duidelijk in beeld kan worden gebracht door de aanwezigheid 
van lucht tussen de weefsels. 
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om een einde maken aan het onacceptabel hoge percentage 
aan irradicaliteit bij de excisie van het palpabel mammacarci-
noom, waardoor minder vaak noodzaak is tot een aanvullen-
de operatie of extra radiotherapie en de techniek ook nog eens 
kostensparend is. Tevens draagt echogeleide chirurgie bij 
aan een drastische vermindering van het te veel verwijderd 
mammaweefsel en worden zelfs optimale excisievolumina 
verkregen, zodat het uiteindelijke cosmetisch resultaat van 
de geopereerde borst hoogstwaarschijnlijk beter is. De cos-
metische resultaten en kwaliteit van leven worden op dit mo-
ment geëvalueerd en worden dit jaar nog verwacht. Gezien 
de overweldigende bijdrage van echogeleide chirurgie in deze 
studie kunnen we echografie beschouwen als een onmisbare 
aanvulling bij de excisie van het palpabel en het niet-palpabel 
mammacarcinoom. Het wordt chirurgen dan ook ten zeerste 
aangeraden om de echogeleide techniek aan te leren.

Het volledige proefschrift is te vinden via de link: 
https://www.dropbox.com/s/m0x0nknkamt2r84/Proef-
schrift_Nicole_4-12.pdf 

De film over de procedure is te vinden via de link: 
https://vimeo.com/55084894
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In de prospectief gerandomiseerde studie werd vervolgens 
de echogeleide chirurgie voor palpabel mammacarcinoom 
vergeleken met de standaard palpatiegeleide chirurgie op het 
percentage radicaliteit en het te veel verwijderd mammaweef-
sel. In totaal werden 134 patiënten met een voelbaar T1-T2 
invasief mammacarcinoom in 6 participerende ziekenhui-
zen gerandomiseerd tussen ofwel echogeleide (n = 65), of-
wel palpatiegeleide (n = 69) chirurgie. Een enorme verbete-
ring in de radicaliteit werd gezien met een exceptioneel hoog 
percentage van 97% radicale excisies in de echogroep, ten 
opzichte van 83% in de palpatiegroep (p = 0,009), leidend 
tot een afname in de noodzaak tot re-excisie, mastectomie, of 
extra radiotherapeutische boosts met echogeleide chirurgie. 
Ondanks de drastische verbetering in de radicaliteit was het 
volume verwijderd weefsel in de echogroep significant klei-
ner. Sterker nog: in de echogeleide groep werd een gemid-
deld optimaal excisievolume bereikt (respectievelijk, CRR 
1,0 versus 1,7; p < 0,05). [16]
Ten slotte zijn de kosten en baten van echogeleide chirur-
gie voor palpabel mammacarcinoom geëvalueerd. Vooral 
de primaire kosten, zoals de aanschaf van het echoapparaat, 
de kosten voor extra operatietijd en de kosten voor re-ope-
raties of radiotherapie zijn meegerekend. De kosten voor 
echogeleide chirurgie werden met name bepaald door de 
aanschaf van een echoapparaat (€ 193,00 [95% CI € 153,00 
tot € 233,00]), terwijl de kosten voor palpatiegeleid opereren 
werden bepaald door meer aanvullende behandelingen. De 
som van de kosten-batenanalyse liet zien dat echogeleid ope-
reren leidt tot een afname in kosten van totaal € 154,00 per 
patiënt (95% CI € 388,00 tot € 81,00). Boven een geopereerd 
aantal van 30 patiënten per jaar is het gebruik van de echo-
grafie kostensparend. Geconcludeerd werd dat echogeleide 
chirurgie niet alleen zeer effectief is, maar ook nog eens 
kosten sparend. [17]
Deze trial heeft overduidelijk laten zien dat de peroperatieve 
begeleiding met echografie resulteert in een verbetering van 
de chirurgische effectiviteit. Echogeleide chirurgie kan daar-

Figuur 4. De leercurve van de calculated resection ratio (CRR) over tien ex-
cisies voor drie chirurgen. CRR 1,0 representeert een optimaal excisievolume. 
Duidelijk is dat de CRR over de tijd verbeterde richting een optimaal excisie-
volume. De gemiddelde CRR was 1,0, oftewel: een optimaal excisievolume. 
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genomen. Bij shock moet de medische standaardbehandeling voor shock worden ingesteld. Selectie van donoren, screening van individuele donaties en plasmapools op specifieke infectiemarkers, 
en doeltreffende virusinactivatie-/virusverwijderingsstappen in het productieproces behoren tot de standaardmaatregelen om infecties te voorkomen als gevolg van het gebruik van geneesmiddelen 
bereid uit humaan bloed of plasma. Ondanks deze maatregelen kan het risico op overdracht van ziekteverwekkers niet helemaal worden uitgesloten wanneer geneesmiddelen bereid uit humaan bloed 
of plasma toegediend worden. Dat geldt tevens voor onbekende of opkomende virussen of andere ziekteverwekkers. Deze maatregelen worden beschouwd als doeltreffend tegen ingekapselde virussen 
zoals hiv, HBV en HCV, en tegen het niet-ingekapselde virus HAV. Deze maatregelen kunnen van geringe waarde zijn tegen niet-ingekapselde virussen zoals parvovirus B19. Een parvovirus B19-infectie 
kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen (foetale infectie) en personen met immuundeficiëntie of een verhoogde erytropoëse (zoals hemolytische anemie). Het wordt ten zeerste aanbevolen de naam 
en het chargenummer (lot) van het product te noteren, telkens wanneer ARTISS aangebracht wordt bij de patiënt, om zo het verband tussen de patiënt en het chargenummer van het product te 
behouden. BIJWERKINGEN Intravasculaire injectie kan leiden tot trombo-embolische incidenten en diffuse intravasale stolling, en er bestaat ook een risico op anafylactische reacties (zie rubriek 
‘Bijzondere waarschuwingen’)  Bij patiënten die behandeld zijn met fibrineweefsellijmen/hemostatica, kunnen in zeldzame gevallen overgevoeligheidsreacties of allergische reacties optreden (zoals 
mogelijk angio-oedeem, branderig en stekend gevoel op de plaats van applicatie, bradycardie, bronchospasme, koude rillingen, dyspneu, blozen, gegeneraliseerde urticaria, hoofdpijn, plaatselijke 
urticaria, hypotensie, lusteloosheid, misselijkheid, jeuk, rusteloosheid, tachycardie, gevoel van beklemming op de borst, tintelingen, braken, piepende ademhaling). In geïsoleerde gevallen hebben 
deze reacties zich verder ontwikkeld tot ernstige anafylaxie. Dergelijke reacties kunnen vooral worden waargenomen wanneer het preparaat herhaaldelijk aangebracht wordt, of gebruikt wordt bij 
patiënten met een bekende overgevoeligheid voor aprotinine (zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen’.) of een van de andere bestanddelen van het product. Zelfs als een eerste behandeling met 
ARTISS goed verdragen is, kan een volgende applicatie van ARTISS of systemische toediening van aprotinine leiden tot ernstige anafylactische reacties. In zeldzame gevallen kunnen er zich antistoffen 
tegen componenten van fibrineweefsellijm ontwikkelen.  Voor veiligheid met betrekking tot overdraagbare ziekteverwekkers, zie rubriek ‘Bijzondere waarschuwingen’.  Hieronder zijn de bijwerkingen 
samengevat die gemeld zijn tijdens klinische onderzoeken. Bekende frequenties van deze bijwerkingen zijn gebaseerd op een gecontroleerd klinisch onderzoek bij 138 patiënten bij wie 
huidtransplantaten met ARTISS gefixeerd zijn op geëxcideerde brandwonden. Geen van deze bijwerkingen is als ernstig geclassificeerd. De bijwerkingen en hun frequenties zijn hieronder samengevat: 
vaak (≥1/100, <1/10), soms (≥1/1000, <1/100). Bijwerkingen uit het klinisch onderzoek: Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: huidcyste / Vaak: pruritus. Letsels, intoxicaties en 
verrichtingscomplicaties: Vaak: falen van huidtransplantaat. KLASSE-EFFECTEN: Andere bijwerkingen gerelateerd aan fibrineweefsellijmen/hemostatica worden hieronder vermeld; de frequentie 
ervan kan niet worden vermeld. Immuunsysteemaandoeningen: overgevoeligheidsreacties, anafylactische reacties. Hartaandoeningen: bradycardie, tachycardie. Bloedvataandoeningen: hypotensie, 
hematoom. Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: dyspneu. Maag-darmstelselaandoeningen: misselijkheid. Huid- en onderhuidaandoeningen: urticaria. Algemene 
aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: blozen, verstoorde genezing, oedeem, pyrexie. Letsels, intoxicaties en verrichtingscomplicaties: seroom. WIJZE VAN WERKING ARTISS kan 
hechtingen of staples vervangen wanneer het gebruikt wordt voor de fixatie van huidtransplantaten op wondoppervlakken die verbrand zijn of op een andere manier beschadigd zijn. ARTISS kan als 
hulpmiddel worden gebruikt bij hechtingen of staples om huidflappen te hechten en te dichten in gevallen waar ontoereikende resultaten verwacht worden met het gebruik van hechtingen/staples bij 
postoperatieve hematoom- of seroomvorming. Het fibrineadhesiesysteem start de laatste fase van fysiologische bloedstolling. Conversie van fibrinogeen in fibrine vindt plaats door splitsing van 
fibrinogeen in fibrinemonomeren en fibrinopeptiden. De fibrinemonomeren klonteren samen en vormen een fibrinestolsel. Factor XIIIa, die door trombine geactiveerd is uit factor XIII, hecht 
fibrinedraden vast aan elkaar. Calciumionen zijn vereist voor de conversie van fibrinogeen en het aan elkaar vasthechten van fibrinedraden. Naarmate de wondgenezing vordert, wordt verhoogde 
fibrinolytische activiteit geïnduceerd door plasmine en komt de afbraak van fibrine tot fibrineafbraakproducten op gang. Proteolytische afbraak van fibrine wordt geremd door antifibrinolytica. In 
ARTISS (diepgevroren) is aprotinine aanwezig als antifibrinolyticum om voortijdige afbraak van het stolsel te voorkomen. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL 
BRENGEN Baxter B.V., Kobaltweg 49, NL-3542 CE Utrecht, Nederland  NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN RVG 100631.  AFLEVERINGSWIJZE 
UR.  DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST De laatste gedeeltelijke herziening betreft rubriek 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 6.2 en 6.6: 13 oktober 2011. Voor informatie over dosering en 
wijze van toediening, interacties, zwangerschap en borstvoeding, rijvaardigheid en het bedienen van machines, overdosering, farmacologische eigenschappen en farmaceutische gegevens, raadpleeg 
de volledige versie van de IB1-tekst).

b

Na menging 1 ml 2 ml 4 ml 10 ml

Component 1: oplossing van adhesieproteïnen
humaan fibrinogeen (als stolbare proteïne)
aprotinine (synthetisch)

45,5 mg
1500 KIE

91 mg
3000 KIE

182 mg
6000 KIE

455 mg
15 000 KIE

Component 2: trombineoplossing
humane trombine
calciumchloride

2 IE
20 µmol

4 IE
40 µmol

8 IE
80 µmol

20 IE
200 µmol

NL/BS/BS/2012/004 – 06/20121. Hoeveelheid in een totale proteïneconcentratie van 96 – 125 mg/ml. 
2. Eén EFE (Europese farmacopee-eenheid) komt overeen met 1800 KIE (kallidinogenase-inactivatoreenheid). 
3. De trombineactiviteit wordt berekend met de huidige internationale WGO-standaard voor trombine.
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