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Introductie

Meer dan 60% van de vrouwen in Nederland die worden gediagnosticeerd met borstkanker worden behandeld 
met systemische therapie, welke bij voorkeur neoadjuvant (neoadjuvante systemische therapie, NST) wordt 
gegeven. Afhankelijk van het subtype, zal 10-75% van de patiënten een pathologisch complete respons (pCR) 
na NST hebben. Het risico op een lokaal recidief (LR) na borstsparende behandeling en radiotherapie is in deze 
groep patiënten 0-4% na 5 jaar. Radiotherapie draagt waarschijnlijk niet bij aan een betere overleving, maar wel 
aan een hogere morbiditeit.

Methode

De DESCARTES studie is een eenarmige multicenter studie waarin radiotherapie achterwege wordt gelaten bij 
595 geselecteerde patiënten. Patiënten geschikt voor inclusie hebben cT1-2N0 borstkanker en zijn behandeld 
met NST, waarna zij een borstsparende operatie en schildwachtklierprocedure hebben ondergaan. Indien er 
vervolgens een pCR van de borst en lymfeklieren aanwezig is zal de radiotherapie achterwege worden gelaten. 
Patiënten worden de eerste 5 jaar jaarlijks gecontroleerd middels een mammografie of MRI en na 10 jaar nog 
een keer. Daarnaast worden kwaliteit van leven vragenlijsten afgenomen. De primaire uitkomstmaat is het risico 
op een LR na 5 jaar.



Resultaten

Het primaire eindpunt is de kans op een LR na 5 jaar. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, angst 
voor recidief, de 5- en 10 jaar overleving, klier-recidieven en afstandsmetastasevrije overleving.

Conclusie

Deze studie zal betrouwbare informatie verschaffen over het risico op een LR wanneer radiotherapie 
achterwegen gelaten wordt, wat ‘shared-decision making’ mogelijk maakt. Daarnaast is het een belangrijke stap 
in het verder de-escaleren van borstkanker behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze 
patiënten.
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