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Wat is kanker?

= meer dan 100 ziekten 

 gemeenschappelijke eigenschap: 
onbeheerste deling van lichaamscellen

- delen wanneer ze niet zouden moeten delen 
(gaspedaal)

- stoppen niet met delen wanneer dit zou moeten 
(remmen)

- sterven niet af wanneer ze zouden moeten 
(onsterfelijk) celkern

100 biljoen (100.1012) cellen in 

een menselijk lichaam



Oncogenen versus tumor suppressor genen



Kanker ontstaat pas na meerdere stappen



PHTS en kanker
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PHTS

PTEN Hamartoma Tumor Syndroom

PTEN  erfelijke oorzaak

Hamartoma  goedaardig gezwel

Tumor  goedaardig of kwaadaardig

Syndroom  combinatie van 
verschillende kenmerken (definitie?)
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PHTS en kanker 
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Borst

Baarmoeder

Schildklier

Darm

(nier)

(melanoom)

Andere …

Bron: PTENfoundation.org



PHTS en borsten
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PHTS en borsten – goedaardige letsels

Fibrocystische borsten
Cysten

Fibroadenomen

Hamartomen

Lipomen

…

Komen ook regelmatig voor in 
algemene bevolking (milder)
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PHTS – Borstkanker 
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Kwaadaardig 

Risico op 70 jaar geschat tussen 67 – 85% (OVERSCHATTING!)

Klachten:
Zwelling/knobbeltje

Meestal geen pijn

Soms ingetrokken tepel 
of huidafwijkingen

Soms okselklieren

Adapted from Hendricks et al. Clin Genet. 2021 Feb;99(2):219-225.



Overschatting kankerrisico

Alleen personen met typische 
kenmerken worden onderzocht 
(oranje)
Groot hoofd 

Kanker

ASD

Huid en slijmvlies

…

Groot deel van PHTS patiënten 
wordt gemist / niet onderzocht, vaak 
doordat ze een mildere uiting 
hebben (blauw)

Overschatting van risico’s
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Screening

Kanker opsporen in een vroeg stadium

Vroege behandeling = zeer grote kans op genezing
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Bron: PTENfoundation.org



NL :
25 – 60j : MRI        1x / jaar

30 – 75j : mammo 1x / jaar

Risico reducerende
heelkunde kan overwogen
worden

Beide schema’s zijn héél
veilig!
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Cysten – Fibroadenomen – Hamartomen

RADIOLOGYKEY.COM
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echo echo echomammografie mammografiemammografie

MRI MRI MRI

MRI en mammografie zijn zeer goede onderzoeken, echo is niet geschikt voor screening, 

maar kan soms een aanvulling zijn op de mammografie en MRI. 



Fibrocystische borsten Borstkanker
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RADIOLOGYKEY.COM

echo mammografie

MRI

echo mammografie

MRI

MRI en mammografie zijn zeer goede onderzoeken, echo is niet geschikt voor screening, 

maar kan soms een aanvulling zijn op de mammografie en MRI. 



Hoe goed is de borstkankerscreening? 

Geen goede studies in PHTS
 Gegevens van andere erfelijke borstkanker genen 

worden gebruikt (BRCA)

Sensitiviteit
Echo laag ~ uitvoerder
Mammografie 30 – 80 %
MRI 80 – 100 %
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mammografie

MRI



Belang van jaarlijks blijven screenen

Kanker is een proces met veel stappen
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MRI + mammo

MRI

Tumor gedetecteerd

Een borsttumor ontwikkelt 

zich meestal langzaam.

Door de screenings-

onderzoeken jaarlijks te 

herhalen is de kans heel 

klein om een beginnende 

tumor te missen

 Screening is veilig



Conclusie PHTS 
en borstkanker screening

Er is een verhoogd risico op borstkanker, maar cijfers 
zijn een overschatting

Screening is zéér veilig en effectief

In principe is er geen noodzaak voor een risico 
reducerende operatie 

= een persoonlijke keuze
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Risico reducerende heelkunde 
 Borstamputatie +/- reconstructie

Voordelen:
Resterend risico < 3 % 
Geen screening meer nodig
Soms: minder angst voor BC

Nadelen:
Overlevingsvoordeel = niet duidelijk
Onomkeerbaar 
Operatie + mogelijke verwikkelingen
Herstel 
Lichaam zal er anders uitzien
Gevoel kan veranderen, verminderen of weg zijn
Lichaamsbeeld en -beleving kan veranderen
Mogelijk impact op seksualiteit
Borstvoeding niet meer mogelijk
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Heelkunde: niet noodzakelijk, maar een 
persoonlijke keuze

Afgewogen keuze
Tijd + informatie!

Angst / emoties

Vertrouwen in screening

Ervaringen binnen omgeving

Lichaamsbeeld

Gezinssituatie 

Seksualiteit
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Beste techniek?

Voor iedereen verschillend: 
Persoonlijke voorkeur
Lichaamsbouw
Omvang borsten
Gezondheidstoestand 
Kwaliteit van de huid en bloedvaten

Technieken:
Enkel amputatie
Reconstructie met weefselflap
Tepelsparend of huidsparend

Plastisch chirurg: verschillen in ervaring
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Heelkunde = vaak meerdere stappen

1) Amputatie + reconstructie van de borstvorm
Eigen weefsel

Prothese

Beiden

2) Tepel reconstructie en eventueel correcties symmetrie

3) Tatoeren van tepel en tepelhof
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Bron: clintonwebstermd.com



Conclusie PHTS 
en risico reducerende heelkunde

Screening is veilig en effectief

Risico reducerende heelkunde is niet noodzakelijk

Heelkunde is een meerstappen proces  tijd nodig

Het gaat om een persoonlijke keuze  goed afwegen
Tijd 
Informatie
Eigen beleving

 Overleg met uw artsen
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De pil / vrouwelijke hormonen en borstkanker?

Weinig studies! (beperkt bij BRCA, geen bij PHTS)

De pil en andere hormonale contraceptie:
Weinig tot geen toename van het risico op borstkanker

IVF +/- PGD : geen duidelijk verhoogd risico op borstkanker

Hormonale substitutie (uitstel menopauze) 
Mogelijk verhoogd risico voor combinatie progesterone met oestrogeen

Gaat maar gedeeltelijk warmteopwellingen tegen

Seksuele discomfort/tevredenheid blijft ongeveer gelijk

enkel te overwegen bij vroegtijdige menopauze of ernstige klachten

29 / Kotsopoulos et al. Hormone Replacement Therapy After Oophorectomy and Breast Cancer Risk Among BRCA1 Mutation Carriers. JAMA Oncol. 2018 Aug; 4(8): 1059–1065.

Huber et al. Use of fertility treatments in BRCA1/2 mutation carriers and risk for ovarian and breast cancer: a systematic review. Arch Gynecol Obstet. 2020; 302(3): 715–720.



PHTS en de baarmoeder
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Baarmoederkanker

Kwaadaardig

Risico op 70 jaar geschat tussen 19 – 28% (OVERSCHATTING!) 

Klachten beginnen al in 
vroeg stadium
85% wordt vroegtijdig ontdekt

>90% overleving bij vroege diagnose
met enkel een operatie

GOEDE PROGNOSE

In principe is preventieve 
heelkunde niet nodig
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2.5%

Adapted from Hendricks et al. A review on age‐related cancer risks in PTEN 

hamartoma tumor syndrome. Clin Genet. 2021 Feb;99(2):219-225.
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Screening

Diagnose door klachten vs. diagnose via screening
Vroegtijdige diagnose
 voorlopig geen duidelijk verschil in prognose

Eventueel: 

Jaarlijkse gynaecologische echo
• Voordeel: gevoel van veiligheid

• Nadeel: niet alles is zichtbaar; veel goedaardige aandoeningen (bloedklonter, 
poliep, …)  risico op onnodige biopsie en mentale onrust. 

Jaarlijks willekeurige biopsies van de baarmoeder
• Voordelen: gevoel van veiligheid

• Nadelen: discomfort, pijn, bloedverlies, infectie en andere complicaties 
mogelijk. Verdachte plaats kan gemist worden.

 Screening kan in studieverband

Poliep in slijmvlies

Fibroom in spierweefsel



Risico reducerende heelkunde?

Voordeel: geen risico meer op baarmoeder kanker
(maar wordt in de meerderheid van gevallen vroegtijdig vastgesteld)

Nadelen:
Niet noodzakelijk  minderheid krijgt baarmoederkanker, meestal vroeg vastgesteld
Mogelijke complicaties (infectie, pijn, bloeding, trombose, …)
Verschillende dagen in ziekenhuis + herstel nadien (+/- 1 maand)
Verklevingen in de buik
Stressincontinentie ↑
Vaginale droogte ↑
Seksuele beleving kan soms veranderen
Soms depressieve gevoelens / gemis

Voordeel/nadeel: 
Geen menstruatie
Kan niet zwanger worden
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Veel nadelen, weinig voordelen



De pil / hormonen en baarmoederkanker

Resultaten uit algemene bevolking

De pil: verlaagt het risico op 
baarmoederkanker (- 30%)

IVF +/- PGD : geen duidelijk verhoogd risico 
op baarmoederkanker

Hormonale substitutie (uitstel 
menopauze) 
Enkel oestrogenen: verhoogt het risico 

Progestagenen en combinatie preparaat (E + P): 
verlaagt het risico

MAAR: hoger risico op borstkanker
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Conclusie PHTS 
en de baarmoeder

Al vroeg klachten en symptomen 
 meerderheid wordt vroegtijdig opgespoord zonder 

screening

Voorlopig geen duidelijk voordeel voor screening 
Wel mogelijk in studieverband

Risico reducerende heelkunde : niet noodzakelijk
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PHTS = zeldzaam 

Daarom nog onvoldoende informatie over 
risico’s en spectrum

Nood aan meer studies
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Wat is de INSPECT-studie?
● Investigation into PTEN-related cancer and phenotype
● Onderzoek naar het PTEN Hamartoma Tumor Syndroom
● Europese samenwerkingen met patiënten en artsen

Wat is het doel van de INSPECT-studie?
Door middel van een grote patiëntenpopulatie:
● Nauwkeurig de kankerrisico’s en kankerprognoses bepalen
● Beter de verschillen in klinische kenmerken begrijpen

Waarom is de INSPECT-studie belangrijk?
● Betere inzichten met betrekking tot herkenning, controles en 
behandelingen van kanker voor PHTS patiënten

Prof. Dr. Nicoline Hoogerbrugge
Dr. Janet Vos

Dr. Janneke Schuurs-Hoeijmakers

ERN GENTURIS



Wat houdt deelname in?
Digitale vragenlijst ● Toestemming voor opvragen en 
gecodeerd en beveiligd gebruik van medische gegevens ●
Geen extra ziekenhuisbezoek 

Wie kan deelnemen?
● PHTS patiënten vanaf 16 jaar
● In de toekomst: patiënten van alle leeftijden

Meer informatie of wilt u zich inschrijven?
Ga naar de webpagina: www.pten.eu

Elke patiënt telt!
Al ruim 150 PHTS patiënten uit 

verschillende landen doen mee! 
Aanmelding voor deelname is open
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