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Nederlandse samenvatting

Mammacarcinoom is de meest voorkomende soort kanker onder vrouwen in 
ontwikkelde landen. In Nederland worden elk jaar ongeveer 14.000 vrouwen met invasief 
mammacarcinoom gediagnosticeerd en 2.500 vrouwen met een niet-invasieve vorm van 
mammacarcinoom, zoals ductaal carcinoma in situ. De overleving van mammacarcinoom 
is de laatste decennia sterk verbeterd (Figuur 1). Ontwikkelingen op het gebied van 
mammacarcinoombehandeling hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd 
en bestaan onder meer uit accuratere radiotherapie technieken en meer effectieve 
systemische behandelingen. Zo werd endocriene therapie in de vorm van tamoxifen in 
de jaren ’80 geïntroduceerd en sinds het nieuwe millennium ook aromatase remmers. 
Daarnaast worden mammacarcinoompatiënten sinds midden jaren ’90 behandeld met 
anthracycline-bevattende chemotherapie in plaats van met het vóór die tijd gebruikelijke 
CMF (cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil). Het radiotherapie-regime was 
afhankelijk van soort chirurgie, stadium en verschillen in behandelingsindicaties over tijd 
en tussen centra. De velden die doorgaans tijdens mammacarcinoombehandeling gebruikt 
werden, worden in Figuur 2 weergegeven.

Figuur 1. Borstkankeroverling in Nederland naar follow-up tijd en diagnoseperiode (Bron: 

Netherlands Cancer Registry, © May 2018; www.cijfersoverkanker.nl)

Op dit moment is de 10-jaarsoverleving van mammacarcinoom 75-80%. Tezamen met de 
jaarlijks toenemende incidentie van mammacarcinoom, heeft dit geleid tot een groot aantal 
mammacarcinoomoverlevenden in Nederland. De behandeling van mammacarcinoom is 
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Figuur 2. Locoregionale radiothearpievelden die doorgaans bestraals werden na (A) lumpectomie 

en (B) mastectomie

vrij effectief, maar heeft als keerzijde dat het ook schadelijke late effecten tot gevolg kan 
hebben. Nieuwe vormen van kanker (zogenaamde tweede tumoren) en cardiovasculaire 
ziekten worden vanwege de ziektelast en de mortaliteitcijfers beschouwd als de 
belangrijkste late effecten van mammacarcinoombehandeling. Zowel radiotherapie als 
systemische therapieën worden geassocieerd met de incidentie van cardiovasculaire 
ziekten. Het algemene doel van dit proefschrift, zoals beschreven in Hoofdstuk 1, is het 
evalueren van de lange-termijn morbiditeit en mortaliteit van cardiovasculaire ziekten in  
overlevenden van mammacarcinoom. Meer specifiek beoogt dit proefschrift de incidentie 
van verschillende cardiovasculaire ziekten na moderne mammacarcinoombehandeling 
van te stellen, het moment van het ontstaan van dit verhoogde risico te bepalen en te 
onderzoeken of er sprake is van interactie tussen verschillende behandelingen voor 
mammacarcinoom en met andere cardiovasculaire risicofactoren. 

In Hoofdstuk 2 worden de resultaten gepresenteerd van cardiovasculaire ziekten na 
behandeling voor ductaal carcinoma in situ. In een groot cohort bestaande uit alle vrouwen 
die in de periode 1989 en 2004 in Nederland voor ductaal carcinoma in situ behandeld 
zijn (n≈10.000), hebben we het aantal ziekenhuisopnames voor diverse cardiovasculaire 
ziekten en sterfte aan deze cardiovasculaire ziekten vergeleken tussen verschillende 
behandelingsgroepen en met cijfers van de algemene populatie. Ductaal carcinoma in situ 
werd doorgaans behandeld door middel van chirurgie, mastectomie dan wel borstsparende 
chirurgie, en werd in geval van borstsparende chirurgie tijdens de studieperiode gevolgd 
door tangentiele borstbestraling. Na een mediane follow-up duur van tien jaar werd geen 
verhoogd risico op een ziekenhuisopname voor of sterfte aan cardiovasculaire ziekten 
geobserveerd bij patiënten die behandeld zijn met versus zonder radiotherapie en ook 
niet voor patiënten die linkszijdig versus rechtzijdig bestraald zijn. In vergelijking met de 
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algemene populatie, hadden ductaal carcinoma in situ patiënten een iets lager risico om te 
sterven aan een cardiovasculaire ziekten. Dit verlaagde risico was onafhankelijk van welke 
behandeling zij voor ductaal carcinoma in situ hadden ondergaan.

In Hoofdstuk 3 en 5 hebben we de incidentie van cardiovasculaire ziekten na behandeling 
van invasief mammacarcinoom onderzocht. In Hoofdstuk 3 hebben we dit bekeken in een 
zeer groot, ‘population-based’ cohort van 70,230 vrouwen. Ook in deze studie vergeleken we 
het aantal ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire ziekten en sterfte aan cardiovasculaire 
ziekten tussen verschillende behandelingsgroepen en met de algemene populatie. In 
eerste instantie werd deze vergelijking gebaseerd op de behandelingsgegevens die voor 
het gehele cohort beschikbaar waren, namelijk soort chirurgie, radiotherapie ja/nee, 
mammacarcinoom lateralisatie en chemotherapie ja/nee. Net als voor de ductaal carcinoma 
in situ patiënten, observeerden we voor invasieve mammacarcinoompatiënten een iets lager 
risico op het sterven aan cardiovasculaire ziekten ten opzichte van de algemene populatie. 
Vrouwen die na mastectomie bestraald waren, hadden een 1.2-maal verhoogd risico op een 
cardiovasculair incident ten opzichte van zowel vrouwen behandeld zonder radiotherapie. 
Verhoogde risico’s werden niet alleen geobserveerd voor ischemische hartziekten, maar 
ook voor kleplijden en hartfalen. Het met behandeling geassocieerde risico leek sterker te 
zijn voor vrouwen die op jongere leeftijd behandeld waren; voor vrouwen die jonger dan 50 
waren bij mammacarcinoom diagnose was het risico 1.5-maal verhoogd. Voor een deel van 
het cohort waren meer gedetailleerde radiotherapiegegevens beschikbaar. Deze analyses 
lieten verhoogde cardiovasculaire risico’s zien na bestraling van de linkszijdige borstwand, 
de linkerborst en na parasternale bestraling. 

Voor Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 hebben we gebruik gemaakt van grote, ‘populatie-
based’, cohorten bestaande uit vrouwen gediagnosticeerd met invasief en niet-invasief 
mammacarcinoom. Deze twee cohorten zijn volledig opgebouwd door koppelingen van 
verschillende landelijke registraties en elektronisch bewaarde datafiles. Mede doordat 
wij de eersten waren om dergelijke koppelingen door deze combinatie van verschillende 
registraties uit te laten voeren, bleek dit een ingewikkeld proces met veel verschillende 
partijen en uitgebreide regelgeving op het gebied van privacy. In Hoofdstuk 4 worden de 
problemen en uitdagingen van het uitvoeren van de koppelingen besproken.

In Hoofdstuk 5 keken we meer gedetailleerd naar de effecten van verschillende 
behandelingen voor mammacarcinoom, de interactie tussen verschillende behandelingen 
en tussen de behandeling en andere cardiovasculaire risicofactoren op het risico op 
cardiovasculaire ziekte. Dit deden we in een cohort van bijna 15.000 vrouwen die in de 
periode 1970 tot en met 2009 zijn behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam 
of het Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam en ten tijde van diagnose 60 jaar of jonger 
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waren. Cardiovasculaire incidentie is verkregen door middel van vragenlijsten ingevuld 
door de huisarts van elk van de vrouwen in het cohort, met een response van meer dan 70%. 
De mediane follow-up voor dit cohort was 14 jaar. Onder vrouwen die bestraald worden voor 
mammacarcinoom wordt de laagste gemiddelde hartdosis gezien bij vrouwen die bestraald 
worden op de rechter borst. (zonder parasternale bestraling; typische gemiddelde hartdosis 
0,6 Gray). In vergelijking met deze groep hadden patiënten behandeld met parasternale 
bestraling (resulterend in een typische gemiddelde hartdosis varierend van 8,9 tot 16,6 
Gray, afhankelijk van de lateralisatie en wel of geen additionele borst(wand)bestraling) 
een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten in totaal en op ischemische hartziekten, 
hartfalen en kleplijden; met verhoogde risico’s variërend van 1,6 tot 2,4-maal. Voor vrouwen 
behandeld met anthracycline-bevattende chemotherapie zagen wij een 4-maal verhoogd 
risico op het ontwikkelen van hartfalen. Dit verhoogde risico ontstond in de eerste 5 jaar 
bleef verhoogd tot minimaal 10-15 jaar na behandeling.

Voor patiënten in het ziekenhuiscohort van Hoofdstuk 5 was ook informatie over de 
klassieke cardiovasculaire risicofactoren hypertensie, diabetes, hypercholesterolemie en 
roken ten tijde van mammacarcinoom verzameld. Dit maakte het mogelijk om de interactie 
tussen deze klassieke risicofactoren en radiotherapie te bestuderen. De analyses lieten zien 
dat hoewel de risicofactoren zelf wel het risico op ischemische hartziekten en hartfalen 
verhoogde, zij geen invloed hadden op het radiatie-geassocieerde risico. Dit betekent 
dat hoewel de klassieke risicofactoren het relatieve risico van radiatie-geassocieerde 
cardiovasculaire ziekten niet beïnvloeden, zij wel het absolute risico op radiatie-
geassocieerde cardiovasculaire ziekten verhogen door het verhoogde achtergrondrisico 
waar zij voor zorgen. Deze resultaten werden bevestigd in Hoofdstuk 7, waar getoond werd 
dat het risico op myocardinfarct per toename in gemiddelde hartdosis niet verschillend 
was voor vrouwen met en zonder klassieke cardiovasculaire risicofactoren ten tijde van 
mammacarcinoom.

In Hoofdstuk 3 en 5 onderzochten we de radiotherapie-geassocieerde cardiovasculaire 
risico’s door verschillende radiotherapievelden met elkaar te vergelijken (bijvoorbeeld 
linkerborst, parasternale bestraling, etc.). Omdat de hartdosis niet alleen afhankelijk is 
van het bestraalde veld maar ook van andere radiotherapeutische determinanten zoals 
de bestralingsenergie, de veldgrootte en de bestralingshoek, zou men idealiter meer 
gedetailleerde, individuele radiotherapie data meenemen. In grote cohortstudies zoals de 
onze is dit echter niet haalbaar, temeer omdat de overgrote meerderheid van de patiënten 
in onze studie behandeld zijn vóórdat CT-planning gebruikt werd. Daarom hebben we twee 
patiënt-controle studies uitgevoerd binnen het cohort dat in Hoofdstuk 5 beschreven 
is. De twee patiënt-controle studies kijken respectievelijk naar het risico op hartfalen en 
myocardinfarct na mammacarcinoombehandeling. De gebruikte methode is voor de twee 
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studies erg vergelijkbaar. Voor alle patiënten en controles die in de studies geïncludeerd 
zijn, zijn de medische dossiers ingezien voor het abstraheren van chemotherapiedoses 
en specifieke radiotherapie gegevens waaronder totale dosis, fractiedosis, veldgrenzen 
en soort energie. De radiotherapie regimes zijn vervolgens door Prof. S.C. Darby en haar 
onderzoeksgroep van de Universiteit van Oxford gereconstrueerd door gebruik te maken 
van een CT-scan van een representatieve patiënt. Door middel van deze reconstructie 
hebben zij de gemiddelde hartdosis, gemiddelde linker ventrikeldosis en dosis-volume 
parameters voor de verschillende radiotherapieregimes bepaald. De patiënt-controle studie 
over risicofactoren voor hartfalen in Hoofdstuk 6 telde 102 patiënten gediagnosticeerd met 
hartfalen of cardiomyopathie als eerste cardiovasculaire diagnose na mammacarcinoom. 
Deze patiënten hebben we met 306 controles vergeleken. We vonden in deze studie geen 
associatie tussen de gemiddelde hartdosis en het risico op hartfalen als we naar de totale 
studiegroep keken en ook niet als we alleen patiënten in beschouwing namen die niet niet 
behandeld waren met anthracycline-bevattende chemotherapie. Als zij echter wel met 
anthracycline-bevattende chemotherapie behandeld waren, zagen wij dat vrouwen van wie 
minimaal 10% van het hart was blootgesteld aan een dosis van 25 Gray, een vijfmaal verhoogd 
risico op hartfalen hadden in vergelijking met vrouwen van wie minder dan 10% van het hart 
aan deze dosis blootgesteld was. Anthracycline-bevattende chemotherapie zelf verhoogde 
het risico op hartfalen ook aanzienlijk, dit risico was dosis afhankelijk, resulterend in een 
bijna negenmaal verhoogd risico voor patiënten behandeld met een totale anthracycline 
dosis hoger dan 240 mg/m2. Patiënten die hierna ook met trastuzumab behandeld waren, 
hadden een 17-keer verhoogd risico ten opzichte van patiënten die niet met chemotherapie 
behandeld waren. 

In de patiënt-controle studie naar risicofactoren voor myocardinfarct in Hoofdstuk 7 
zijn in totaal 183 patiënten gediagnosticeerd met myocardinfarct na mammacarcinoom 
vergeleken met 183 controles zonder myocardinfarct. In deze studie observeerden we een 
lineair toenemend risico op myocardinfarct met toenemend gemiddelde hartdosis; voor 
elke extra Gray gemiddelde hartdosis, steeg het risico met 6.5%. Patiënten blootgesteld 
aan een gemiddelde hartdosis van 20 Gray of hoger hadden een 3.4-maal hoger risico op 
myocardinfarct dan patiënten die niet met radiotherapie behandeld waren. Endocriene 
therapie en chemotherapie verhoogden het myocardinfarctrisico niet.

In verschillende hoofdstukken hebben we gekeken naar wanneer tijdens de follow-up 
het verhoogde risico op ischemische hartziekten ontstond. In het ziekenhuiscohort 
gepresenteerd in Hoofdstuk 5 observeerden we geen verhoogde risico’s in de eerste tien 
jaar na mammacarcinoombehandeling en zagen we dat proportioneel gezien, het risico 
het hoogst was in de periode 20+ jaar na behandeling. Ook het ‘population-based’ cohort 
van Hoofdstuk 3 zagen we geen verhoogde risico’s in de eerste tien jaar na behandeling. 
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De statistische power om dit eindpunt te bestuderen was in deze studie echter beperkt. 
In Hoofdstuk 7 is het risico van een toenemende gemiddelde hartdosis ook bekeken voor 
verschillende follow-up duren. Hoewel deze resultaten niet statistisch significant waren, 
leek het myocardinfarct risico hoger naarmate de follow-up langer was; voor de jaren 0 tot 
9 na behandeling nam het risico met 0.1% toe per Gray toename in gemiddelde hartdosis, 
voor de jaren 10-14 nam het risico met 7.4% per Gray toe en voor 15 jaar na behandeling of 
meer was dit 15% per Gray.

Omdat zowel parasternale bestraling en anthracycline-bevattende chemotherapie 
voorgeschreven worden voor bepaalde patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met 
lymfkliermetastasen, is het belangrijk interactie tussen verschillende behandelingen te 
onderzoeken. In Hoofdstuk 5 hebben we dit onderzocht en zagen we voor hartfalen dat 
vrouwen behandeld met zowel anthracyclines als parasternale bestraling een negenmaal 
verhoogd risico hadden, terwijl de risico’s na alleen parasternale bestraling en anthracycline-
bevattende chemotherapie respectievelijk 2-maal en 5-maal verhoogd waren. Voor de 
andere cardiovasculaire ziekten leek er geen interactie tussen de behandelingen te zijn. In 
Hoofdstuk 6 hebben we ook de interactie tussen anthracycline-bevattende chemotherapie 
en radiotherapie op het risico op hartfalen onderzocht. In dit hoofdstuk gebruikten we 
echter specifiekere radiotherapiedata, namelijk gemiddelde hartdosis in plaats van 
bestralingsveld. De patiënten in Hoofdstuk 6 waren voornamelijk gediagnosticeerd met 
hartfalen met een gereduceerde ejectiefractie. Voor deze patiënten leek het risico na zowel 
anthracycline-bevattende chemotherapie als radiotherapie wel hoger dan voor vrouwen die 
alleen met anthracycline-bevattende chemotherapie behandeld waren (respectievelijk een 
12-maal en 6-maal verhoogd risico). Radiotherapie alleen liet echter geen verhoogd risico 
op hartfalen zien.

Wij en anderen hebben laten zien dat radiotherapie voor mammacarcinoom het risico op 
ischemische hartziekten verhoogt. Omdat studies in muizen hebben laten zien dat de 
pathofysiologie tussen radiatie-geïnduceerde atherosclerose mogelijk verschilt van die van 
ouderdomsatherosclerose, is het goed denkbaar dat de prognose van radiatie-geïnduceerde 
ischemische hartziekten ook anders is. Dit hebben we in Hoofdstuk 8 onderzocht. Voor 
deze studie hebben we uit ons ziekenhuiscohort (Hoofdstuk 5) alle vrouwen geselecteerd 
die gediagnosticeerd waren met een myocardinfarct na behandeling met radiotherapie. Dit 
waren in totaal 398 patiënten. Omdat de hoogste gemiddelde hartdosis wordt veroorzaakt 
door parasternale bestraling, vergeleken we patiënten de met en zonder parasternale 
bestraling behandeld waren. We lieten zien dat voor patiënten met parasternale bestraling 
het cumulatieve risico op sterfte aan cardiovasculaire ziekten tien jaar na behandeling 
35% was, ten opzichte van 24% voor patiënten die ook met radiotherapie behandeld 
waren, maar op andere velden dan het parasternale veld en die daardoor een aanzienlijk 
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lagere gemiddelde hartdosis hadden. Bestraling van het parasternale veld leek vooral het 
risico op sterfte op de dag van myocardinfarct te verhogen, resulterend in een 2-maal 
verhoogd risico. Deze resultaten wijzen er op dat radiotherapie niet alleen de incidentie 
van ischemische hartziekten verhoogd, maar dat het de prognose van myocardinfarct ook 
verslechtert. Omdat wij de eersten zijn om de prognose van myocardinfarct na radiotherapie 
te onderzoeken is het echter wel van belang dat andere studies deze resultaten bevestigen.

In Hoofdstuk 9 worden de studies in dit proefschrift in perspectief geplaatst, worden 
conclusies getrokken en aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan. De algemene 
conclusies van dit proefschrift zijn dat mammacarcinoombehandeling gebruikt in de 
periode 1970 tot en met 2009 het risico op verschillende cardiovasculaire ziekten verhoogt. 
Klassieke cardiovasculaire risicofactoren lijken de associatie tussen behandeling en 
cardiovasculaire ziekten niet te beïnvloeden. Omdat het absolute risico echter sterk 
afhankelijk is van het achtergrondrisico van een patiënt, beïnvloeden de klassieke 
cardiovasculaire risicofactoren het absolute risico van een patiënt wel sterk. Het is voor het 
risico op cardiovasculaire ziekten bij vrouwen behandeld voor mammacarcinoom daarom 
uitermate belangrijk om hen gezonde leefstijladviezen, zoals het stoppen met roken, 
te geven. Hoge risico’s op cardiovasculaire ziekten werden vooral na behandeling van 
anthracycline-bevattende chemotherapie en parasternale bestraling waargenomen. Over 
het algemeen wegen de baten van deze behandelingen echter sterk op tegen de lasten. 
Het is bij het geven van de behandeling wel van belang dat de radiatieblootstelling aan het 
hart zo veel mogelijk beperkt wordt. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door zogenaamde 
‘breath-hold’-technieken (bestraling tijdens diepe inademing). Ook zou cardiovasculaire 
screening tijdens follow-up mogelijk van betekenis kunnen zijn voor patiënten die 
blootgesteld zijn aan een hoge hartdosis met of zonder de combinatie van anthracycline-
bevattende chemotherapie.
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