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Introductie

Het evalueren van landelijke trends in okselbehandeling bij borstkankerpatiënten die een borstamputatie 
ondergingen en een tumor-positieve schildwachtklier hadden in de jaren na de publicatie van de ACOSOG-
Z0011 en AMAROS studies. 

Methode

De data van vrouwen met borstkanker, die chirurgisch behandeld zijn tussen 2009 en 2018, zijn verkregen van 
de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). Voor vouwen die een ablatieve behandeling ondergingen en die een 
schildwachtkliermetastase hadden, werden de proporties bepaald waarin een aanvullende okselklierdissectie, 
radiotherapie of geen behandeling volgde. Trends in de tijd werden geëvalueerd voor de hele groep en in relatie 
tot de mate van aantasting van de schildwachtklier.  

Resultaten

Van de 28.070 borstkankerpatiënten die een amputatie ondergingen, waren er 10.706 met een positieve 
schildwachtklier. In deze groep is het uitvoeren van een okselklierdissectie afgenomen van 78% in 2009 tot 10% 
in 2018, terwijl radiotherapie toegenomen is van 4% tot 49% (P<0.001). De groep bij wie geen aanvullende 
behandeling werd uitgevoerd, nam toe van 18% tot 41% (P<0.001). In N1a patiënten nam het percentage 
okselklierdissecties af van 57% tot 13% (P<0.001), daarentegen nam radiotherapie toe van 2% tot 70% 
(P<0.001). In N1mi en N0i+ patiënten werd in 2018 nog zelden een okselklierdissectie gedaan (<1%), terwijl 
radiotherapie toenam tot 40% respectievelijk 13% (P<0.001).



Frequentie van de verschillende okselbehandelingen bij patiënten die een ablatio ondergingen en een tumor-
positieve schildwachtklier hadden (2009-2018)

Conclusie

Bij schildwachtklier-positieve borstkankerpatiënten die borstamputatie ondergaan, wordt een okselklierdissectie 
zelden nog uitgevoerd in de jaren na de AMAROS en Z0011 studies. Terwijl bij N1 patiënten radiotherapie, 
okselklierdissectie grotendeels vervangen heeft, krijgt de helft van de N1mi en één tiende van de N0i+ patiënten 
radiotherapie als enige aanvullende behandeling in 2018. 
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