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Introductie

Bij patiënten met een mastectomie voor cT1-T3N0 mammacarcinoom wordt postoperatieve radiotherapie 
(PMRT) vaak gezien als een contra-indicatie voor primaire borstreconstructie wegens het risico op complicaties 
(zoals infectie, implantaatverlies of kapselcontractuur). Tumoreigenschappen en de uitkomst van 
schildwachtklier (SWK) bepalen mede de indicatiestelling voor PMRT.  In deze studie werd onderzocht wat de 
invloed van de SWK-uitslag was op het plannen van een primaire borstreconstructie.

Methode

Patiëntendossiers die een mastectomie en SWK ondergingen van 2016-2019 werden geanalyseerd (n=397). 
Patiënten die primaire borstreconstructie wensten, werden geïncludeerd. Uitkomstmaten: perioperatieve factoren 
die het oorspronkelijke reconstructieplan beïnvloedden, inclusief SWK-uitkomst en indicatie voor PMRT. 
Lymfeklieren werden geanalyseerd middels one-step nucleic acid amplification (OSNA), een moleculaire 
techniek die <30min. een PA-uitslag genereert. 

Resultaten

Honderdnegenenzestig patiënten wensten een primaire borstreconstructie. Hiervan ondergingen 107 primaire 
reconstructie. Reden voor secundaire reconstructie waren: risico op PMRT, eerdere radiotherapie, comorbiditeit 
of patiëntkeuze.  In 18 patiënten, gepland voor een primaire reconstructie, werd een macrometastase aangetoond 
in de SWK. In 12 werd reconstructie uitgevoerd. In de overige 6 patiënten werd de geplande directe 
reconstructie geannuleerd ten gevolge van de SWK-uitslag ivm hoog risico op PMRT. In deze groep werden 5 
patiënten postoperatief bestraald. Bij 4 patiënten werd reconstructie geannuleerd vanwege slechte huidkwaliteit.



Figuur 1: Stroomdiagram *: Een patiënt had een positieve vriescoupe naast een benigne OSNA resultaat. Twee 
patiënten ondergingen geen reconstructie vanwege huidkwaliteit. **: Twee patiënten ondergingen geen 
reconstructie vanwege huidkwaliteit. OSNA: one-step nucleic acid amplification. LD = Latissimus dorsi. DIEP 
= deep inferior epigastric perforator. AT = adjuvante therapie.

Conclusie

Bij 30% van de patiënten met macrometastase in de SWK werd primaire reconstructie geannuleerd vanwege het 
risico op PMRT. In verband met de negatieve impact van PMRT is het wenselijk bij het plannen van een directe 
reconstructie de uitslag van de SWK pre- (middels conventionele histologie in voorafgaande procedure) of 
perioperatief (OSNA) vast te stellen. 
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