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NEDERLANDSE SAMENVATTING

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 15,000 vrouwen gediagnosticeerd met 
borstkanker en ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker gedurende haar leven. 
Ondanks dat het aantal borstkankerdiagnoses in ons land jaarlijks stijgt, is de sterfte 
aan borstkanker in de afgelopen decennia sterk afgenomen. De daling van sterfte aan 
borstkanker is deels het gevolg van vroege opsporing door middel van borstkanker 
screening, maar vooral het resultaat van de ontwikkeling van meer effectieve 
borstkankerbehandelingen. De verbetering van borstkankerbehandelingen heeft ertoe 
geleid dat in Nederland en wereldwijd het aantal borstkankeroverlevenden toeneemt; 
momenteel is zo’n 88% van de vrouwen met borstkanker 5 jaar na de diagnose nog in 
leven (dit percentage was 75% in 1990). Het is daarom van groot belang om inzicht te 
hebben in de nadelige effecten van de behandeling van borstkanker, omdat deze de 
kwaliteit van leven van ex-borstkankerpatiënten ernstig kunnen beïnvloeden. Eén van de 
meest bekende en beruchte schadelijke gevolgen van de behandeling voor borstkanker 
is het optreden van hart- en vaatziekten. Anthracycline-bevattende chemotherapie 
en doelgerichte therapie (in het bijzonder met het medicijn trastuzumab) zijn 
geassocieerd met een verhoogd risico op hartfalen. Radiotherapie waarbij het hart 
wordt blootgesteld aan straling, is geassocieerd met een verhoogd risico op vernauwing 
van de kransslagaders (coronair lijden). Echter, hoe hoog deze risico’s zijn en of het 
risico op hart- en vaatziekten (vele) jaren na behandeling verhoogd blijft, is niet goed 
bekend. Daarnaast zijn er weinig studies gedaan bij vrouwen die op jongere leeftijd 
behandeld zijn voor borstkanker en het is daarom niet duidelijk of het schadelijke effect 
op hart- en bloedvaten in deze populatie hetzelfde is als bij vrouwen die op oudere 
leeftijd behandeld zijn. Tevens is het belangrijk om het risico op hart- en vaatziekten 
van nieuwe behandelingen en verbeterde radiotherapietechnieken in kaart te brengen. 
Dergelijk onderzoek draagt bij aan het identificeren van borstkankeroverlevenden met 
een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Deze informatie kan vervolgens 
gebruikt worden om te kijken of het zinvol is om bij vrouwen met het hoogste risico 
herhaaldelijk onderzoek te doen naar de aanwezigheid van subklinische hartschade 
(hartschade waar iemand nog geen klachten van heeft) en studies op te zetten naar 
de toegevoegde waarde van tijdig ingrijpen (medicamenteus of ten aanzien van 
leefstijl) bij tekenen van subklinische hartschade na borstkankerbehandeling om 
het risico op het optreden van symptomatische hart- en vaatziekten te verlagen. In 
het onderzoek beschreven in dit proefschrift worden 1) de lange termijn risico’s op 
hart- en vaatziekten van verschillende borstkankerbehandelingen beschreven, 2) het 
vóórkomen (prevalentie) van subklinische hartschade in een grote populatie van jonge 
borstkankeroverlevenden in kaart gebracht en 3) methoden voor het vaststellen van 
subklinische hartschade na borstkankerbehandeling geëvalueerd. 
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In hoofdstuk 2 worden de resultaten beschreven van een grote cohortstudie naar 
de risico’s op het optreden van hartfalen, ischemische hartziekte (coronair lijden en 
hartinfarct) en kleplijden na bestraling van de parasternale lymfeklieren (de lymfeklieren 
naast het borstbeen) en/of behandeling met anthracycline-bevattende chemotherapie. 
Vrouwen die ten tijde van de diagnose borstkanker of ductaal carcinoom in situ (DCIS; een 
voorloper van borstkanker) 60 jaar of jonger waren en tussen 1970-2009 in het Antoni 
van Leeuwenhoek in Amsterdam of de Daniel den Hoed kliniek/het Erasmus MC Kanker 
Instituut in Rotterdam, waren behandeld, werden geïncludeerd (n=14,465). Gedetailleerde 
informatie over tumorkenmerken, de verschillende borstkankerbehandelingen (inclusief 
radiotherapievelden) en de aanwezigheid van klassieke risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten (zoals roken, hypertensie en diabetes) werden verzameld door middel van 
dossieronderzoek en via de ziekenhuis specifieke tumorregistraties. Vrouwen die een 
behandeling ondergingen met trastuzumab en/of taxanen werden in deze studie niet 
meegenomen. Vervolgens werden vragenlijsten gestuurd naar de huisartsen van alle 
vrouwen in het cohort om aanvullende informatie te verkrijgen over risicofactoren 
voor en het optreden van hart- en vaatziekten na de behandeling voor borstkanker. De 
respons op het uitsturen van de huisartsenvragenlijsten in deze studie was meer dan 
70%. Ook werd de doodsoorzaak nagevraagd als de betreffende patiënte was overleden. 
De mediane leeftijd ten tijde van de borstkankerdiagnose van de onderzochte populatie 
was 47 jaar en de mediane follow-up duur was 14 jaar. Bestraling van de parasternale 
lymfeklieren (het bestralingsveld dat de hoogste gemiddelde stralingsdosis op het hart 
met zich meebrengt, namelijk 8-17 Gy) was geassocieerd met een 1,6 tot 2,4 maal 
verhoogd risico op verschillende hart- en vaatziekten in vergelijking met bestraling van 
enkel de rechterborst (het bestralingsveld dat slechts een gemiddelde dosis van 0,6 
Gy op het hart met zich meebrengt). Het risico op hartfalen voor vrouwen behandeld 
met anthracycline-bevattende chemotherapie was 4,3 maal verhoogd ten opzichte van 
vrouwen die geen chemotherapie hadden gekregen. Het risico op ischemische hartziekte 
na parasternale lymfeklierbestraling bleef tot tenminste 20 jaar na behandeling verhoogd 
en het risico op hartfalen na anthracycline-bevattende chemotherapie bleef tot 10-15 jaar 
na behandeling verhoogd. In dit hoofdstuk werd tevens het gecombineerde effect van 
bestraling van de parasternale lymfeklieren en anthracycline-bevattende chemotherapie 
bestudeerd. Hierbij bleek dat vrouwen behandeld met parasternale lymfeklierbestraling 
en anthracycline-bevattende chemotherapie, een 9 maal verhoogd risico op hartfalen 
hadden. Dit risico was hoger dan de som van de afzonderlijke risico’s op hartfalen na 
parasternale lymfeklierbestraling én anthracycline-bevattende chemotherapie. Daarmee 
lijkt het erop dat deze twee behandelingen elkaar versterken ten aanzien van het risico 
op het ontwikkelen van hartfalen. Het schadelijke effect op hart- en bloedvaten van 
radiotherapie en/of anthracycline-bevattende chemotherapie werd niet versterkt door 
de aanwezigheid van klassieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Wel zagen we, 

logischerwijs, dat het absolute risico op ischemische hartziekte, hartfalen en kleplijden 
bij de aanwezigheid van ≥1 klassieke risicofactoren groter was dan wanneer vrouwen 
geen risicofactoren voor hart- en vaatziekten hadden. 
De risico’s op hartfalen na anthracycline-bevattende chemotherapie en trastuzumab 
hebben wij in meer detail onderzocht in een tweede cohortonderzoek bij meer 
recent behandelde borstkankerpatiënten, gediagnosticeerd in de periode 2000-2009 
(hoofdstuk 3). In deze studie werden dezelfde methoden als in hoofdstuk 2 gebruikt 
om gegevens te verzamelen over tumorkenmerken, borstkankerbehandelingen en 
het optreden van hart- en vaatziekten. Vrouwen behandeld vóór 2000 werden niet 
meegenomen, omdat anthracycline-bevattende chemotherapie ongeveer vanaf 2000 
en trastuzumab vanaf 2005 de hoeksteen vormen van de systemische behandeling voor 
borstkanker, waarbij trastuzumab alleen gegeven wordt aan vrouwen met een borsttumor 
die een grote hoeveelheid van een groeifactor receptor, de zogenaamde HER2 receptor, 
bezit. De mediane leeftijd van de onderzochte populatie (n=10,209) was 50 jaar en de 
mediane follow-up duur was 9 jaar. In deze studie zagen we dat het risico op hartfalen voor 
vrouwen behandeld met anthracycline-bevattende chemotherapie 2 maal verhoogd was 
ten opzichte van vrouwen behandeld zonder anthracycline-bevattende chemotherapie. 
Trastuzumab was geassocieerd met een 13 maal verhoogd risico op hartfalen in de eerste 
twee jaar na behandeling en een 4,8 maal verhoogd risico op hartfalen twee tot vier jaar na 
behandeling. Een nieuwe bevinding was dat vrouwen die aanvullend behandeld waren met 
alleen aromatase remmers (monotherapie) ook een verhoogd risico hadden ten opzichte 
van vrouwen die geen hormonale behandeling hadden gekregen. In deze studie hebben we 
tevens extra informatie verzameld voor vrouwen met een hartfalen diagnose na blootstelling 
aan trastuzumab, omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat trastuzumab-gerelateerde 
hartschade reversibel is. Echter, deze studies hadden een beperkte follow-up duur en er is 
weinig bekend over de lange termijn risico’s op hartschade na trastuzumab behandeling. In 
onze studie zagen we dat één derde van de vrouwen tot vele jaren na hartfalen diagnose 
een verminderde linkerventrikel ejectiefractie (een maat voor de pompfunctie van de 
linkerhartkamer) had en dat een deel van de vrouwen een medicamenteuze behandeling 
had gekregen ter verbetering van de linkerventrikel ejectiefractie. Bij een kleiner deel van 
de vrouwen verbeterde de linkerventrikel ejectiefractie spontaan na het staken/stoppen 
van trastuzumab. Er moet hierbij wel gezegd worden dat álle vrouwen behandeld met 
trastuzumab ook anthracycline-bevattende chemotherapie hadden gekregen en het is 
daarom niet mogelijk om op basis van deze resultaten te concluderen dat trastuzumab bij 
een deel van de patiënten leidt tot irreversibele hartschade.
In een tweetal patiënt-controle onderzoeken binnen de borstkankercohorten die worden 
beschreven in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, hebben we de dosis-respons relatie tussen 
de gemiddelde stralingsdosis op het hele hart en het risico op respectievelijk hartfalen 
en hartinfarct onderzocht. In deze studies zijn patiënten met één van deze twee hart 
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en vaatziekten (cases) en patiënten die in dezelfde tijd deze hart- en vaatziekten niet 
hadden gekregen (controles), meegenomen. Voor al deze patiënten zijn gegevens 
verzameld over de aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatziekten en over 
de verschillende borstkankerbehandelingen door middel van dossieronderzoek. De 
individuele radiotherapiekaarten en radiotherapieplannen zijn gebruikt om details over 
de bestraling (zoals dosis, dosis schema’s, type energie en veldgrenzen) te verkrijgen. Al 
deze informatie is vervolgens gebruikt om het gegeven radiotherapie regime voor iedere 
patiënt te reconstrueren op een CT-scan van een ‘gemiddelde’, representatieve patiënt. 
Deze dosimetrie methode is eerder gebruikt in een grote studie onder Scandinavische 
borstkankerpatiënten en is opnieuw toegepast om de gemiddelde hartdosis te bepalen en 
dosis-volume histogrammen te genereren voor de Nederlandse populatie. 
In hoofdstuk 4 onderzochten we de relatie tussen anthracycline dosis, gemiddelde 
stralingsdosis op het hart en het risico op hartfalen bij 102 vrouwen gediagnosticeerd 
met hartfalen na borstkankerbehandeling en 306 vrouwen zonder hartfalen na 
borstkankerbehandeling. We zagen dat het risico op hartfalen lineair toeneemt met een 
toenemende anthracycline dosis, wat betekent dat er geen veilige anthracycline dosis is 
waarbij het risico op hartfalen niet verhoogd is. Vrouwen behandeld met een anthracycline 
dosis >240 mg/m2 hadden een 9 maal verhoogd risico op hartfalen. Ook behandeling met 
trastuzumab was geassocieerd met een aanzienlijk verhoogd risico op hartfalen. Hierbij 
moet opnieuw aangegeven worden dat bijna alle hartfalen diagnoses na behandeling met 
trastuzumab, net als in ons cohort (hoofdstuk 3), gesteld werden in de eerste vier jaar na 
blootstelling. In deze studie zagen we geen directe relatie tussen radiotherapie en het 
risico op hartfalen (in tegenstelling tot de resultaten beschreven in hoofdstuk 2), maar 
vonden we wel dat vrouwen behandeld met anthracycline-bevattende chemotherapie 
en radiotherapie met een gemiddelde stralingsdosis op het hart ≥10 Gy, een 12 maal 
verhoogd risico op hartfalen hadden. In deze studie hebben we ook de associatie tussen 
de hoeveelheid straling op een bepaald volume van het hart (uitgedrukt als V5-V25) en het 
risico op hartfalen bij patiënten behandeld met anthracycline-bevattende chemotherapie 
onderzocht. We zagen dat vrouwen bij wie minimaal 10% van het hart was blootgesteld aan 
een stralingsdosis van 25 Gy of meer (V25≥ 10%), een significant verhoogd risico hadden 
op hartfalen ten opzichte van vrouwen bij wie <10% van het hart was blootgesteld aan 25 
Gy (V25< 10%). Dit resultaat wijst er mogelijk op dat het risico op hartfalen voor vrouwen 
behandeld met anthracycline-bevattende chemotherapie met name verhoogd is als een 
relatief klein volume van het hart wordt blootgesteld aan een hoge dosis straling. 
In hoofdstuk 5 onderzochten we de relatie tussen gemiddelde stralingsdosis op het hart 
en het risico op een hartinfarct bij 183 vrouwen die een hartinfarct hadden ontwikkeld na 
borstkankerbehandeling en 183 controles zonder hartinfarct na borstkankerbehandeling. 
In deze studie bevestigden we de eerder gepubliceerde resultaten van de grote studie in 
een Scandinavische populatie, namelijk dat de dosis-respons relatie tussen gemiddelde 

stralingsdosis op het hart en het risico op een hartinfarct lineair lijkt te zijn en toeneemt 
met 6,4% per Gy toename van de gemiddelde stralingsdosis op het hart. Het risico op 
een hartinfarct per Gy toename in gemiddelde stralingsdosis op het hart leek hoger voor 
vrouwen behandeld op jongere leeftijd. Tevens onderzochten we of de dosis-response 
relatie anders was voor vrouwen van wie het hart een lage stralingsdosis op een (relatief) 
groot volume had gekregen ten opzichte van vrouwen van wie het hart een hoge 
stralingsdosis op een (relatief) klein volume had gekregen en het bleek dat de dosis-respons 
relatie gelijk was voor beide groepen. Echter, de variatie in onze dosis-volume parameters 
was mogelijk niet groot genoeg om deze onderzoeksvraag goed te beantwoorden. Nieuwe 
studies zijn nodig om verder uit te zoeken of een lage stralingsdosis op een relatief groot 
hartvolume even, minder of meer schadelijk is dan een hoge stralingsdosis op een klein 
hartvolume bij eenzelfde gemiddelde hartdosis.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2, 3 en 4, hebben vrouwen behandeld met anthracycline-
bevattende chemotherapie een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen. Het is 
echter onbekend hoe vaak subklinische verslechtering van de pompfunctie van het hart 
(hartschade waar iemand nog geen klachten van heeft en een mogelijke voorloper van 
hartfalen) voorkomt bij vrouwen behandeld voor borstkanker op jongere leeftijd en welke 
meetmethode het meest sensitief is om deze subklinische hartschade op te sporen. Om 
deze vragen te kunnen beantwoorden hebben wij de HARBOR studie (HARtschade na 
BORstkankerbehandeling) opgezet, waarvan de eerste resultaten worden beschreven in 
hoofdstuk 6. Voor deze studie zijn vrouwen uitgenodigd die 5-7 of 10-12 jaar daarvoor 
behandeld zijn voor borstkanker in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam of het 
Universitair Medisch Centrum Groningen en die toen tussen 40 en 50 jaar oud waren. 
Deelneemsters ondergingen een uitgebreide screening naar risicofactoren voor en de 
aanwezigheid van subklinische hartschade door middel van bloedonderzoek, een vaatecho 
en een hartecho. Met behulp van speciale software werden zogenaamde strain-analyses 
gedaan op de opgeslagen hartecho beelden, waarbij gekeken kan worden naar vervorming 
van de hartspier gedurende een hartslag. Mogelijk dat deze nieuwe methode meer gevoelig 
is dan het bepalen van de linkerventrikel ejectiefractie -een maat die in de praktijk veel 
gebruikt wordt om de pompfunctie van het hart in kaart te brengen- om in een vroeg 
stadium een verstoorde hartspierfunctie op te sporen. 
In deze studie hebben we de aanwezigheid van subklinische hartschade op basis van een 
drietal meetmethoden vergeleken tussen vrouwen die behandeld waren met anthracycline-
bevattende chemotherapie en vrouwen die geen anthracycline-bevattende chemotherapie 
hadden gekregen. In deze studie zijn uiteindelijk 569 vrouwen geïncludeerd (respons 
63%) met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar ten tijde van borstkankerdiagnose en een 
gemiddelde leeftijd van 56 jaar ten tijde van de cardiovasculaire screening. We zagen dat 
subklinische hartschade relatief veel voorkomt bij vrouwen behandeld met anthracycline-
bevattende chemotherapie; zij hadden vaker een gedaalde linkerventrikel ejectiefractie 



Nederlandse samenvatting  |  247246  |  Appendices

N

(10% versus 4%), gestoorde strain (34% versus 27%) en een verhoogde serummarker voor 
hartschade (NT-proBNP; 23% versus 12%) vergeleken met vrouwen die geen anthracycline-
bevattende chemotherapie hadden gekregen. Meer dan de helft van de vrouwen (54%) 
behandeld met anthracycline-bevattende chemotherapie had bij tenminste één van de 
onderzoeken (linkerventrikel ejectiefractie/strain/NT-proBNP) afwijkende waarden. Tevens 
was bestraling van de linkerborst geassocieerd met meer gestoorde strain in vergelijking 
met bestraling van de rechterborst. Strain en NT-proBNP lijken op basis van onze resultaten 
meer gevoelige meetmethoden om subklinische hartschade op te sporen dan het bepalen 
van de linkerventrikel ejectiefractie. Herhaaldelijke metingen bij de vrouwen in dit cohort 
zijn essentieel om de waarde van deze onderzoeken en de progressie van subklinische 
hartschade tot klinische hartschade te evalueren.
In hoofdstuk 7 plaatsen we de resultaten van de verschillende onderzoeken in perspectief, 
trekken we overkoepelende conclusies en doen we aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. 
De algemene conclusies van dit proefschrift zijn dat de verschillende behandelingen gegeven 
aan vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker vóór hun 61e jaar, in de periode 1970-2009, de 
risico’s op diverse hart- en vaatziekten verhogen. Bestraling van de parasternale lymfeklieren 
en anthracycline-bevattende chemotherapie brengen de hoogste relatieve risico’s op het 
optreden van ischemische hartziekte en hartfalen met zich mee en deze risico’s blijven 
verhoogd tot minstens 10-15 jaar na behandeling. Bovendien lijkt de combinatie van deze 
bestraling met een hoge gemiddelde hartdosis en anthracycline-bevattende chemotherapie 
extra schadelijk. Het risico op hartfalen na behandeling met trastuzumab is in de eerste 
vier jaar na behandeling sterk verhoogd en mogelijk brengen ook aromataseremmers een 
verhoogd risico op hartfalen met zich mee. Onderzoek naar subklinische hartschade na 
borstkankerbehandeling laat zien dat een aanzienlijk deel van de vrouwen behandeld met 
anthracycline-bevattende chemotherapie tekenen heeft van subklinische hartschade op basis 
van nieuwe en mogelijk meer sensitieve meetmethoden. Het is daarom heel belangrijk om 
deze vrouwen langer te volgen om te onderzoeken bij wie van hen tekenen van subklinische 
hartschade uiteindelijk leiden tot hart- en vaatziekten. 
Bovenstaande uitkomsten onderschrijven de noodzaak voor het verder ontwikkelen van 
methoden om het hart zoveel mogelijk te sparen bij bestraling van (borst)kankerpatiënten. 
In de huidige praktijk wordt reeds de zogenaamde breath-hold techniek op grote schaal 
toegepast bij vrouwen met linkszijdige borstkanker, zodat de afstand tussen het hart en 
het bestralingsveld groter wordt en de stralingsdosis op het hart kan worden beperkt. Ook 
kan bijvoorbeeld door bestraling met protonen (bij een geselecteerde patiëntengroep) 
de hartdosis verminderd worden, omdat protonen nauwelijks dosis afgeven voorbij 
het doelgebied, dit in tegenstelling tot bestraling met fotonen die dieper doordringen 
in de omliggende gezonde weefsels. Tevens is het belangrijk om de effectiviteit van 
chemotherapie combinaties zonder anthracyclines te bestuderen, ook voor vrouwen met 
een HER2 negatieve borsttumor. 

Een volgende belangrijke stap in het vertalen van de resultaten beschreven in dit 
proefschrift -en in eerdere studies- is het ontwikkelen van een zogenaamd risico predictie 
model om beter de voordelen van verschillende borstkankerbehandelingen (verlagen 
van de kans op terugkeer van de ziekte) en nadelen (optreden van lange termijneffecten 
zoals hart- en vaatziekten) tegen elkaar af te kunnen wegen. Zo’n risico predictie model 
kan mogelijk ook helpen bij de identificatie van borstkankerpatiënten met het hoogste 
risico op hart- en vaatziekten voor wie een aanpassing van de (standaard) behandeling het 
geschatte risico verlaagt zonder dat de kans op terugkeer van de ziekte veel groter wordt. 
Hierbij moet gezegd worden dat voor het overgrote deel van de vrouwen de risico’s op het 
optreden van hart- en vaatziekten door bestraling, chemotherapie, hormonale therapie 
en/of immunotherapie niet opwegen tegen het verlagen van de kans op terugkeer van de 
borstkanker door deze behandelingen. 
Omdat veel vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker vandaag de dag nog steeds 
behandelingen zullen krijgen die het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten 
kunnen verhogen, moedigen wij aan dat oncologen, radiotherapeuten en cardiologen meer 
gaan samenwerken. Een multidisciplinaire aanpak kan bijdragen aan tijdige herkenning/
verwijzing, diagnose en eventuele behandeling van (risicofactoren voor) hartschade 
na borstkankerbehandeling. Ook is een nauwe samenwerking tussen de verschillende 
disciplines belangrijk bij de opzet en uitvoering van onderzoek naar meetmethoden 
om patiënten met het hoogste risico op hartschade na borstkankerbehandeling te 
identificeren en te kijken naar de waarde van screening op hartschade bij geselecteerde 
patiëntengroepen, teneinde de lange termijn oncologische en cardiologische uitkomsten 
van (ex) borstkankerpatiënten verder te verbeteren.


