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Beschouwing

BehandeLing van tatoeagepuntjes met
lasertherapie na mammacarcinoom tiikt
zinvol
Samenvatting
Bíj patiénten met mammacarcinoom die postoperatief behandeld worden met radiotherapie worden altijd tatoeagepuntjes

aLs markering op de huid aangebracht. De tatoeagepuntjes zijn voor sommíge patiënten een enorme hinder, wat voor ons de

reden was om deze patiënten na de behandeling te verwijzen voor een laserbehandeling. Uit de telefonische enquéte die we

na de IaserbehandeLing hebben afgenomen blijkt dat aLle patiënten zeer tevreden zijn over de laserbehandeling, de uitkomst
ervan en ze zouden dit ook aan andere patíënten adviseren. 0ns inziens moet er meer aandacht zijn voor de potentieel belas-

tende invLoed van deze tataeagepuntjes, temeer daar deze gemakkeLíjk verwijderd kunnen worden.

Dr. MA. Beeh, afdelirg Chirurgie, Amphia ZieLenhuis, Bredz: P. Heerhens, Lasetprabijh Bteda, Gezondlteidscenozm TolzÉker Batel;
K.AJ. de \Vinter, radiotbcÍape t-oncoloog Anpltia Zieberhtis, Breda; dr. A.M. Njben, thinrrg Ànpbia Ziehenbuis, Breda

lntroductiè
Patiënten met mammacarcinoom die

behandeld worden met een borscsparende

operatie komeu postoperatief in principe

altijd in aanmerking voor aanvullende

radiorherapie.r Lchrer ooh bij een nier

mammasparende ingreep kan her nodig

zijn om de borstwand en/of bijbehorende

kliergebieden te bestralen. Bestraling bij
borstkanker is maarwerk en duurt meestal

drie tot vijfweken. Met een CT-scan wor-
den opnames van het te bestralen gebied

gemaakt waarna de radiotherapeut een

bestralingsberekcning uitvoert. Na het

maken var de CT-scan worden marke-

ringen op de huid aangebracht. Op deze

manier kan rijdcns de bestraling exact

dezelfde houding reruggevonden worden

a1s bij de CT-scan. Pariënten krijgen vooraf
zorgvuldige informarie over het doel van

deze ratoeagepunrjes en de manier val
aanbrengen. De taroeagepuntjes zijn
zwart van kleur en bij her merendeel van

de patiënren worden et vier ofmeer tatoe-

agepuntjes gezet. Uit een enquèce van

B-force onder 650 pariënten bleek dat,

157o van de patiër:ren aangaf last te heb-

ben van dcze markering.2

Het is orue enaring dat de meeste patiënten,

wanneer de ans ernaar vraag. de ratoea.

gepuncies niet . onfronrerend vinden. 7e

zijn er inmiddels aan gewend en hebben

het geaccepteerd. Echrer cen deel van de

pariënten geeft aan dat de taroeagepuntjes

hen herimrert aan de behandeling en ook

de omgeving kan het oprallen omdat één

van de ratoeagepunr)es binnen de decolleté

geplaatst is. De opmerking ".je hebt een

rnee-eter op de borsi' wordt regelmatig

gehoord door de paciënten.

Recent zijn een aantal patiënte»

behandeld met lasertherapie voor het ODe huirl met trztoe/rge?antje (borea) ea de htid nt drie lzs*behandelingen (onde)
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ver\vljdcren van de r:rtocegcirunrjes en de

resulLrten hcbben \\'ij ge:rralvsecrd aan cle

hand van een tclcfonische enquére.

De behandeLing
De laserbeh:rndcl irg rverd uirgevocrd

door Laserprel,tijk Breda, rvaarbii gebruik
*crd gerraahl vàn dc (]rrenra system

Q1lLrs srvitched laser,r ecn apprraat mer

drie golecngtcs dar :rl1e raroeagcklcuren

kan verrvildercn. De huid rvercl sekoclLl

nlct de specil1J ontworpcn Crr.o 6, een

koelingssvstccm onnvikkeld voor gcrichte

huidlaserbehendclingen. Her aant:rl

bchandelingen hing afvan de grootte en

de plaats r.an de r:rrocagcpuntjes. N:r de

behandcling hebben rve telct'irnisch met de

patiënten ccn \_raqeDlijst dooreetronen.

Uitkomst
In toraal hrbhcn rve rien paliënrcn
g. \ 

'. SJ d.cl re ,'.'-'.'r .r.rrr orr..rrr.lc'

,,,. (. ..ll( rier lre.ll,c', 1- (.r .,,..renrring
\-oor gcscvcn. De gemiddeldc lccfrijd
van dezc vrourven rvirs .15 ja:rr. I icr aantal

laserbehandclingen rvas cemiddeld uicr

bchandelineen vàn icdcr l0 minurer).

Alle patiónten zijr na een gcrniddclcle

periode van één maand relefànisch bena
,i rJ r,.or eerr rr..g.rrlii.r. l\1., r J. d.
helfi v:u tlc patiënten $erd ren riidc van

fret zerren vat dc taroeagepunrjes rrier

geïnlèrmeerd over dc mogelijkheden orn

na de behandeling de tarocagcpLtnajes re

i,r.r, ', rr 
'.Jererr rrridJ,l. r. 

'. 'rl,.r,l,,e.
De redcn om rle tatoeatepunrjes wcg tc

laren halen lvas yanlvege de costnerieli

cn de heriruering :l:rn dc zicLtc (l0/10).
Verdcr gar.cD de patiënten ellernaal aan

dar tle behandcling meeviel en dat ze

uiterst re\.reder w:rrcn mct het resulraar

(10/10). C)oL qaven alle patiëntcn aan dat

zc rlcze behandeling zouden àdviscrcn aan

anderc patiëntcn mer dezellde problelncn.
in de liguur ziet rL ccn close up van een

tatoeasepuorje voor en dc h[id na de

1:rserbeh:rndeiinq.

Beschouwing
f)e rcsultaten van deze laserbehanrlclin.
zijn opvallcnd goed. AlJe plriènren dic
hun taroeageprLntjcs rvcg hebben Iaren

l:rseren gcven a:rn c1:rt cle behandcling

rvas mee.qevdlcn, dar ze erg blij zijl rner

hct resulraar el cl:rr zc dcze behrndeling
,"- .r'dere p; i,'nrerr z,,rr.'."' rJr:.erer.
l)aarbij moet rrel r.ermeld wordcn dat

J< lr'. rL,.l-. J, lirr" ( ',re o^. r. ,l rrir.
gcvoerd, een 1:rctor dic mogelijk heeii
rneegcspceld mer de enrhoLrs;asre deel-

Dene xxn dit project.

(ioncludelend zijn l,ij van mcning dar

er rneer aandachr moeL koÍrrn \.ool

;,,rriërrr.rr rr'.r I rrderli,le rrro-rg,1'- r je,

posr radiotherl1pie. I)e lesultaren Iall
ons ondcrToek l:rren zicn dat deze patiën,
ten op een rclarief geurkkclijke rn:rnier
gcholpen liunncn lYorden. Hcr zou

\\,eosclijk Tiin om dczc pariënreo flear

een laserrhcrapeur te Ier§.ijzcn en der dr
laserbehanrlelirgcn dan ook rlxrl cle zc,rg

vcrzckeraar vergocd uordr. t
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