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Risico op contralaterale borstkanker
bij DCIS beter in kaart
DRS. FRANK VAN WIJCK, WETENSCHAPSJOURNALIST

Voor patiënten die aan één borst zijn gediagnosticeerd met borstkanker, is het waardevol om te
weten hoe groot het risico is dat er in de andere borst in een later stadium ook borstkanker zal
ontwikkelen. Een nieuwe studie, op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie, biedt
hierover meer duidelijkheid. De onderzoekers, van het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam,
publiceerden hun bevindingen in npj Breast Cancer.1
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patiënten met DCIS te differentiëren.

“De tienjaars cumulatieve
incidentie van contralaterale invasieve
borstkanker bedraagt 4,8% voor
patiënten met DCIS”

Het iets hogere risico op contralaterale invasieve borstkanker bij patiënten met DCIS in vergelijking met alle
patiënten met invasieve borstkanker
kan worden verklaard door het risicoverlagende effect van adjuvante sys-
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