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Worden ouderen met 
borstkanker  

ONDERbehandeld? 
JA 

Worden ouderen met 
borstkanker   

OVERbehandeld? 

JA 



Vroegtijdig borstkanker in België 
BELGISCH KANKER REGISTER (2006) 
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Voorkomen 
 ± 25-30% van borstkanker pt > 70j bij diagnose 

 
 Borstkanker bij ouderen iets minder aggressief (meer 

hormoongevoelig, lagere graad, ...) 
 

 Deel sterft van andere oorzaken: studie 14000 pt, 5j 
opvolging 

 

British Journal of Cancer (2011) 104, 564 –  



Behandeling 
 OPEREREN OF NIET?  
 Zonder operatie 4x meer kans op lokaal herval, maar 

geen verschil in overleving 
 ⇒ In principe operatie (tenzij frele) 

 
 BESTRALEN? (na borstsparende chirurgie) 

 Minder herval bij ouderen 
 Minder winst bij ouderen 
 Kortere bestralingsschema’s? 

 ⇒ In principe bestraling (tenzij winst te laag 
wordt ingeschat) 



 Hormoontherapie winst 
onafhankelijk van leeftijd 
 Tamoxifen of 

aromatase inhibitoren 
(femara, arimidex, 
aromasin) 

 
 Chemotherapie winst  

kleiner bij ouderen, maar 
kan zinvol zijn 
 4x Taxotere 

cyclophosphamide + 
Neulasta® 

Current Opinion in Oncology 2005, 17: 566  ; Wildiers et al 

Chemo- en hormoontherapie adjuvant 



 Tumor gerelateerde parameters: 
 Tumor grootte 
 Klieraantasting 

 
 Graad III 
 ER PR 
 HER2 

Adjuvant chemo: welke pt? 



 Patiënt gerelateerde parameters: 
 

  ‘biologische’ leeftijd 
 geriatric assessment 

 Comorbiditeit 
 Functionaliteit 
 depressie 
 Cognitie 
 Nutritie 
 Sociale steun 

 (biologische merkers) 

 Wat is de levensverwachting? 
 Zal pt therapie verdragen? 
 Zal pt voordeel hebben qua 

overleving? 

Probeer 
voor elke pt 
in te 
schatten: 

 Wens van patiënt 

Adjuvant chemo: welke pt? 



70y 
   quartile 
 sex 

low middle high 

Men 6,7 12,4 18 

women 9,5 15,7 21,3 

80 y 
low middle high 

3,3 6,7 10,8 

4,6 8,6 13 

Walter et al JAMA 2001 
Frail Fit Frail Fit 

Levensverwachting 



Gemetastaseerd borstkanker 

 Doel van therapie = 
 QoL behouden 
 Symptomen van ziekte beperken 
 Leven verlengen zonder significante toxiciteit te veroorzaken  

 
 Hormoontherapie 

 Tamoxifen, aromatase remmers, faslodex, megace, … 
 

 Chemotherapie: vaak terughoudendheid 
 Angst voor nevenwerkingen 
 Moeilijkheid om pt te selecteren die voordeel hebben  
⇒ ‘zachte’ schema’s: Caelyx, Taxol wekelijks, Xeloda, 

metronomic chemotherapie, … 



Conclusie 

 Pas op voor ONDERBEHANDELING! 
 Kan leiden tot slechtere uitkomst 

 Pas op voor OVERBEHANDELING! 
 Ouderen moeten niet systematisch dezelfde therapie 

krijgen als jongeren (minder winst van chemo, 
bestraling, invloed van comorbiditeit, …) 

 Meest optimale therapie ~ 
 Tumoreigenschappen 
 Globale gezondheidstoestand en levensverwachting 
 Wens van patiënt 
 NIET chronologische leeftijd  

 



“If it were not 
for the great 
variability among 
individuals, 
medicine might as 
well be a science 
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