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De levensverwachting na kanker neemt steeds meer toe. Daarom wordt onderzoek naar kwaliteit 
van leven na kanker en kankerbehandeling steeds belangrijker. De verbeterde prognose na 
kanker komt onder andere doordat kankerbehandeling de laatste decennia steeds effectiever is 
geworden. Uit studies blijkt dat patiënten met allerlei bijwerkingen van deze behandelingen te 
maken kunnen krijgen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor cognitieve achteruitgang 
en veranderingen in de hersenen bij patiënten die kanker hebben gehad.

Het doel van het onderzoek zoals in dit proefschrift is beschreven, was het prospectief 
bestuderen van cognitie en het brein bij borstkankerpatiënten. We includeerden nieuw-
gediagnosticeerde borstkankerpatiënten die behandeld zouden worden met anthracycline-
bevattende chemotherapie, ongeacht of ze ook hormonale behandeling zouden krijgen. Deze 
patiënten vergeleken we met borstkankerpatiënten die geen systemische behandeling nodig 
hadden (BC) en met vrouwen die geen kanker hadden (NC). We gebruikten multimodale MRI, 
neuropsychologisch onderzoek en zelfrapportage. Het onderzoek vond plaats nadat patiënten 
een operatie hadden ondergaan, maar voordat verdere behandeling in de vorm van radiotherapie, 
chemotherapie of hormonale behandeling was uitgevoerd. Een vervolgonderzoek vond plaats 
ongeveer zes maanden na het einde van de chemotherapie, of na een vergelijkbaar interval.

In Hoofdstuk 2 onderzochten we cognitief functioneren en de structuur en activiteit van de 
hersenen voordat radio- of chemotherapie of hormonale behandeling werd gegeven. We hebben 
gekeken naar het totaal cognitief functioneren, en naar de prestaties per cognitief domein. 
Verder gebruikten we multimodale MRI om te kijken naar het volume van de grijze stof in de 
hersenen, de integriteit van de witte stof, de concentratie metabolieten in de hersenen, en de 
hersenactiviteit. Verder hebben we rekening gehouden met psychosociale factoren, waaronder 
stress, vermoeidheid en depressie.

Beide patiëntgroepen, onafhankelijk van de behandeling die ze zouden krijgen, lieten slechtere 
prestaties zien over de gehele set neuropsychologische tests in vergelijking met de controles, 
terwijl in de verschillende domeinen geen significante verschillen tussen de groepen gevonden 
werden. Er lijkt een globaal effect op cognitief functioneren te zijn, met subtiele verschillen over 
diverse neuropsychologische tests. De verschillen in cognitief functioneren hingen samen met 
vermoeidheid, waargenomen stress en kenmerken van angst en depressie. Met behulp van fMRI 
vonden we prefrontale hypo-activatie in beide patiëntgroepen vergeleken met de controles 
wanneer een taak voor executief functioneren moeilijker werd. Er waren geen verschillen in 
activatie tijdens de geheugentaak. Het verschil in prefrontale hersenactiviteit was niet langer 
significant wanneer we controleerden voor vermoeidheid, terwijl andere psychosociale factoren 
hier geen invloed op hadden. Witte stof integriteit was lager in de patiëntgroepen vergeleken met 
de controles. Ook hier waren de verschillen niet meer significant als rekening gehouden werd met 
vermoeidheid. De groepen lieten geen verschillen zien in hersenvolume, hersenmetabolieten of 
witte stof op macrostructureel niveau. Dit onderzoek liet zien dat vermoeidheidsklachten een rol 
spelen in verschillen in cognitie, hersenactiviteit en witte stof integriteit bij borstkankerpatiënten 
na operatie maar voor verdere behandeling.



123

Nederlandse samenvatting

In Hoofdstuk 3 beschreven we het vervolg van de studie zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
Dezelfde groepen werden vergeleken na ongeveer een jaar, wat gelijk stond aan een half jaar 
na de laatste chemotherapie. In dit hoofdstuk gingen we in op het cognitief functioneren bij 
deze tweede meting. Cognitief functioneren werd zowel globaal als per neuropsychologische test 
vergeleken. Op testniveau waren de groepen niet significant verschillend, hoewel patiënten die 
chemotherapie hadden gehad wel slechter scoorden op taken die afhankelijk zijn van aandacht, 
verbaal geheugen, en executief functioneren. De patiëntgroep die chemotherapie had gehad liet 
een hoger percentage slechter globaal cognitief functioneren zien dan de andere twee groepen. 
De patiënten die slechter globaal cognitief functioneren lieten zien zijn vergeleken met patiënten 
die niet als cognitief slechter werden geclassificeerd. De slechter functionerende patiënten 
rapporteerden slechtere kwaliteit van leven en hadden een iets lager IQ. IQ werd al eerder 
geassocieerd met een hoger risico op cognitieve achteruitgang na kanker en kankerbehandeling. 
Doordat de groep patiënten met slechter cognitief functioneren erg klein was, moeten we 
voorzichtig zijn met de conclusies die we hieraan verbinden.

De verschillen in hersenactiviteit na behandeling werden besproken in Hoofdstuk 4. 
Hersenactiviteit werd gemeten tijdens een geheugentaak en een taak voor executief functioneren. 
Voor behandeling rapporteerden we prefrontale hyperactivatie in beide patiëntgroepen ten 
opzichte van de controles. Na chemotherapie lieten patiënten een toename zien in pariëtale 
activatie ten opzichte van de eerste meting wanneer de executieve taak moeilijker werd. 
Patiënten die geen chemotherapie nodig hadden laten juist een afname in pariëtale activatie 
zien ten opzichte van patiënten die wel chemotherapie kregen en ten opzichte van controles. 
We vonden geen verschillen in activatie tijdens de geheugentaak, terwijl onze onderzoeksgroep 
eerder wel verschil in hersenactivatie tijdens die taak vond in een groep patiënten die tien jaar 
eerder chemotherapie hadden gekregen. Het zou kunnen dat de effecten van kankerbehandeling 
in eerste instantie specifieker zijn waardoor we ze alleen waarnemen tijdens de taak van executief 
functioneren. Over tijd zou het effect op hersenfunctie globaler kunnen worden, waardoor het 
dan ook tijdens andere taken gedetecteerd kan worden.

In Hoofdstuk 5 onderzochten we de witte stof integriteit op macro- en microstructureel niveau. 
Na operatie en voorafgaand aan verdere kankerbehandeling beschreven we lagere witte stof 
integriteit op microstructureel niveau in borstkankerpatiënten, onafhankelijk van hun verdere 
behandeling, vergeleken met controles. Uit die analyses bleek ook dat de lagere witte stof 
integriteit samenhing met vermoeidheidsklachten. Na verdere behandeling vonden we 
achteruitgang in microstructurele witte stof integriteit in alle groepen. Borstkanker-patiënten 
die chemotherapie hadden gehad lieten een grotere achteruitgang in witte stof integriteit zien 
in twee grote witte stof banen, vergeleken met patiënten die geen chemotherapie nodig hadden 
gehad. We vonden ook dat patiënten na chemotherapie meer psychosociale klachten hadden, 
maar we vonden geen relatie tussen die klachten en verschillen in witte stof integriteit. 
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De belangrijkste bevindingen en implicaties worden beschreven in Hoofdstuk 6. In dit onderzoek 
vonden we al voor de start van radio-, chemotherapie of hormonale behandeling  verschillen in 
cognitie en hersenfunctie en -structuur bij borstkankerpatiënten. Hier is nog geen eenduidige 
verklaring voor. Het zou kunnen dat de diagnose psychosociale gevolgen heeft die resulteren 
in lagere cognitieve prestaties en veranderingen in de hersenen. Verschillende studies vinden 
verschillende psychosociale factoren in relatie tot cognitie en het brein. In ons onderzoek waren 
vermoeidheidsklachten voor behandeling gerelateerd aan cognitie, witte stof integriteit en 
hersenactiviteit. Andere studies vonden dat onder andere zorgen, stress, kankerstadium, of co-
morbide aandoeningen samenhingen met cognitie en het brein voor behandeling. Het zou ook 
kunnen zijn dat kanker biologische effecten, zoals verhoogde concentraties pro-inflammatoire 
cytokines, heeft die invloed hebben op het brein.

Na behandeling vonden we dat een klein deel van de patiënten na chemotherapie cognitieve 
achteruitgang liet zien. Die patiënten vergeleken we met patiënten die geen verschil in cognitieve 
prestaties lieten zien. We vonden dat de patiënten die slechter scoorden een lager geschat IQ 
hebben dan de patiënten die geen verschil lieten zien. Dit is in overeenstemming met studies 
die lieten zien dat mensen met een hoger IQ vaak een grotere cognitieve reserve hebben.  
Dat wil zeggen dat ze beter beschermd zouden kunnen zijn voor negatieve effecten op de 
hersenen. Patiënten die na behandeling achteruitging in cognitie hadden ook meer psychosociale 
klachten dan patiënten die gelijk waren gebleven.

We hebben laten zien dat er veranderingen in hersenactiviteit optreden na kankerbehandeling. 
Borstkanker-patiënten die chemotherapie hadden gehad lieten toegenomen activatie van 
pariëtale gebieden zien. Deze toename suggereert dat er meer hersenactiviteit nodig was om 
op hetzelfde niveau te blijven presteren. Dat deze verschillen werden gevonden in de pariëtale 
gebieden zou kunnen betekenen dat de cognitieve achteruitgang van kanker-behandeling te 
maken heeft met aandacht. 

Borstkankerpatiënten in dit onderzoek lieten al voor behandeling lagere witte stof integriteit 
zien. De witte stof integriteit ging bij patiënten na chemotherapie verder achteruit in vergelijking 
met patiënten die geen chemotherapie nodig hadden. Er is tot nu toe één vergelijkbaar 
onderzoek gedaan. Daar werden geen verschillen in de witte stof voorafgaand aan de 
behandeling gevonden. Na behandeling lieten borstkankerpatiënten die chemotherapie kregen 
een grotere achteruitgang zien dan patiënten die geen chemotherapie nodig hadden en ook 
vergeleken met controles. De effecten na behandeling waren in dat onderzoek groter dan in 
ons onderzoek. Dat zou kunnen komen doordat het type chemotherapie die de patiënten in 
dat onderzoek hadden gekregen vaker gerelateerd worden aan grotere negatieve effecten. Het 
zou ook kunnen zijn dat wij minder sterke verschillen vonden omdat onze follow-up meting iets 
langer na chemotherapie plaatsvond. Een aantal studies laat zien dat er herstel op kan treden op 
verschillende uitkomstmaten na kankerbehandeling.
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Om deze resultaten verder te onderzoeken is het belangrijk dat vervolgstudies een grotere 
groep patiënten includeert. Daardoor wordt het ook mogelijk om te bepalen welke factoren 
een rol spelen in het ontstaan van cognitieve achteruitgang en veranderingen in het brein 
na kankerbehandeling. Het is ook belangrijk om de ontwikkeling van cognitie en het brein na 
kankerbehandeling op langere termijn te onderzoeken. De patiënten in dit onderzoek worden 
voor langere tijd gevolgd om te onderzoeken welke veranderingen er langere tijd na behandeling 
optreden.

Preklinisch en klinisch onderzoek zouden verder moeten kijken naar de effecten van verschillende 
typen chemotherapie. Als duidelijk is op welke manier verschillende middelen de hersenen 
beïnvloeden, dan kan er beter gekeken worden naar het voorschrijven van de juiste medicatie 
waarbij de kans op cognitieve achteruitgang wordt beperkt, terwijl kans op genezing zo groot 
mogelijk is.

De laatste jaren wordt in veel MRI studies gekeken naar netwerkconnectiviteit. Hierbij kan 
gekeken worden naar functionele en structurele netwerken. Omdat cognitieve achteruitgang 
na kanker een diffuus patroon laat zien zou het kunnen zijn dat er sprake is van verstoring van 
netwerken in plaats van schade aan specifieke hersengebieden.




