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Samenvatting  
 

Achtergrond 

Kwaliteit van leven is een zachte uitkomstmaat bij de evaluatie van de borstkankerscreening. In dit 

verkennend rapport wordt nagegaan of de kwaliteit van leven van toegevoegde waarde is in de rap-

portage en communicatie over de effectiviteit van de borstkankerscreening. Onderzocht wordt of er 

expliciete verschillen bestaan in kwaliteit van leven en (ziektespecifieke) angst gemeten met behulp 

van gevalideerde vragenlijsten tussen patiënten die voor borstkanker zijn behandeld na verwijzing 

vanuit het bevolkingsonderzoek en patiënten die gediagnosticeerd zijn zonder tussenkomst van het 

bevolkingsonderzoek (BVO). 

 

Methode 

Naast literatuuronderzoek wordt bovenstaande vraag onderzocht met behulp van twee data bestan-

den. Het betreft bestanden uit lopend onderzoek, te weten UMBRELLA (UMC Utrecht) en PROFILES 

(IKNL). UMBRELLA heeft informatie over kwaliteit van leven (KvL) waarbij de vergelijking kan worden 

gemaakt tussen via screening ontdekte tumoren (screeningsgroep) en buiten de screening om ont-

dekte carcinomen (klinische groep). Daarnaast is de verandering in Kwaliteit van leven over de tijd bij 

dezelfde groepen gemeten op meerdere momenten. In dit rapport is gekeken naar twee belangrijke 

meetmomenten: ten tijde van de diagnose/initiële therapie en één jaar nadien. In PROFILES worden 

ook patiënten met een screeningscarcinoom en overige klinisch gediagnosticeerde carcinomen ver-

geleken, echter nu op wisselende momenten in de tijd. Deze studie heeft ook comorbiditeit meege-

nomen. Beide bestanden bevatten gegevens uit de gevalideerde kwaliteit van leven vragenlijst QLQ-

C30; UMBRELLA heeft daarbij ook nog de borstkankerbehandelingsspecifieke Kwaliteit van leven ge-

meten met de QLQ-BR23, en angst en depressie via de HADS vragenlijst. 

 

Belangrijkste resultaten 

Literatuur 

Er zijn slechts twee publicaties beschikbaar die de invloed van de wijze van ontdekking van borstkan-

ker op de kwaliteit van leven onderzoeken of meenemen. Deze artikelen laten zien dat 50% van de 

patiënten problemen ondervindt met angst en/of depressiviteitsklachten. In onze studie liggen deze 

cijfers lager, rond 17-24% afhankelijk van het meetmoment. 

Angst & depressie 

De UMBRELLA-studie laat verder zien dat met name voor angst ongeveer een vijfde deel  van alle 

borstkankerpatiënten zowel na de diagnose als een jaar later nog extra aandacht behoeft. Angst-

klachten, maar ook depressiviteit, blijven daarmee langere tijd een belangrijk aandachtspunt voor 

zowel de screening- als de klinische groep.  De onderlinge verschillen in angst en depressiviteit tussen 

de screeningsgroep en klinische groep zijn echter klein variërend van 2-4%. Opvallend genoeg lijkt 

stadium geen invloed te hebben op de HADS-scores. Daarmee lijken angst en depressie meer een ge-

neriek probleem te zijn passend bij de diagnose borstkanker 

Kwaliteit van leven UMBRELLA 

De UMBRELLA-studie betreft 1327 patiënten bij wie borstkanker voor 58% via screening is ontdekt en 

42% klinisch. De screeningsgroep is iets ouder, heeft een gunstigere stadiumverdeling en heeft een 

minder intensieve behandeling ondergaan dan de klinische groep. 

Gemeten met zowel de QLQ-C30 als de QLQ-BR23 is de kwaliteit van leven hoger en zijn er minder   
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klachten voor de screeningsgroep vergeleken met de klinische groep. De onderlinge verschillen zijn 

echter klein en over het algemeen voldoen ze niet aan de criteria voor klinische relevantie. Verschil-

len tussen de groepen zijn het grootst in lichaamsbeeld en het toekomstperspectief en gunstiger 

voor de screeningsgroep.  

 

In absolute zin is de kwaliteit van leven het laagst met betrekking tot de mate waarin beperkingen in 

de dagelijkse bezigheden en/of in de vrije tijd ervaren worden (rol functioneren). Rol functioneren 

springt er ook in negatieve zin uit (score circa  10 punten lager) in vergelijking met de normpopulatie 

(steekproef uit de algemene bevolking met leeftijd 50-75 jaar) vooral t.t.v. diagnose/initiële therapie. 

Over de tijd gezien is de kwaliteit van leven gemeten na één jaar gunstiger dan gemeten bij de dia-

gnose/initiële therapie. Cognitief functioneren scoort later in de tijd minder gunstig. Dit zou kunnen 

samenhangen met de negatieve invloed van chemotherapie op het cognitief functioneren. 

 

Er zijn voor de screeningsgroep en de klinische groep slechts verassend kleine verschillen voor kwali-

teit van leven vergeleken met de normpopulatie. Als er verschillen gezien worden, betreft het klach-

ten als kortademigheid, slapeloosheid en vermoeidheid. Mogelijk hangen deze onderling en/of met 

de behandeling samen. Deze klachten kunnen ook van invloed zijn op de eerder genoemde proble-

men met rol en cognitief functioneren. Een mogelijk verklaring voor de geringe verschillen tussen de 

groepen met de normpopulatie is dat coping gedrag al plaats vindt vanaf de diagnose. 

Therapie 

Borstkankerpatiënten die neo-adjuvante therapie hebben ontvangen ondervinden vooral last van bij-

werkingen van deze therapie rond de diagnose/ initiële behandeling, terwijl patiënten die chemothe-

rapie hebben gekregen een verlaagde kwaliteit van leven laten zien met betrekking tot bijwerkingen 

één jaar na de diagnose. Borstkankerpatiënten waar een borstamputatie is uitgevoerd hebben een 

beduidend negatiever lichaamsbeeld dan patiënten die met borstsparende chirurgie behandeld zijn. 

Patiënten die een okselkliertoilet hebben ondergaan waarbij meer dan 3 lymfeklieren zijn verwijderd 

hebben significant meer armproblematiek (o.a. oedeem). 

Ziektestadium 

Kwaliteit van leven gemeten met de QLQ-C30 laat vergelijkbare scores zien voor de verschillende sta-

dia van borstkanker bij diagnose met uitzondering van patiënten met een stadium III carcinoom. De 

scores van patiënten met een stadium 0-II carcinoom bij diagnose komen overeen met de scores van 

de normpopulatie voor algemene gezondheid en fysiek functioneren, maar hebben in geringe mate 

een mindere kwaliteit van leven voor rol, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren. Financiële 

problemen lijken na een jaar te zijn toegenomen en het cognitief functioneren neemt na een jaar af 

voor stadium II en III. Patiënten met een stadium III carcinoom zijn op bijna alle fronten slechter af, 

waarbij over de tijd heen problemen zoals slapeloosheid nog kunnen toenemen. 

Verschillen tussen de stadia zijn groter voor de behandelingsspecifieke uitkomstmaten uit de QLQ-

BR23 zoals bijwerkingen van de systemische therapie, lichaamsbeeld en toekomstperspectief.  

Kwaliteit van leven PROFILES 

De PROFILES-studie betreft 302 patiënten bij wie borstkanker voor 55% via screening is ontdekt en 

45% klinisch. Ook in deze studie is de screeningsgroep qua leeftijd iets ouder, heeft een gunstigere 

ziektestadiumverdeling en heeft een minder intensieve behandeling ondergaan dan de klinische 

groep. De tijd tussen afname van de vragenlijst en diagnose varieert van net geen jaar tot 6 jaar. 
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Kwaliteit van leven wordt daarmee uitgemiddeld over een langere periode en kan niet goed vergele-

ken worden met de UMBRELLA studie die op vaste momenten de kwaliteit van leven is gemeten.  

In PROFILES zijn de verschillen tussen screeningsgroep en klinische groep voor vrijwel alle functionele 

en symptoomschalen over de tijd nader tot elkaar gekomen. Ook ten opzichte van de normpopulatie 

lijken de verschillen klein en niet klinisch relevant.  

Comorbiditeit 

In PROFILES is ook informatie over comorbiditeit bij diagnose verzameld. Bij een toenemend aantal 

comorbiditeiten neemt de kwaliteit van leven aanzienlijk af en de klachten toe.  

 

Conclusie en beleidsimplicatie 

De onderzoeksvraag ‘Bestaan er expliciete verschillen in kwaliteit van leven en angst gemeten met 

behulp van een gevalideerde vragenlijst tussen patiënten die voor borstkanker zijn behandeld na ver-

wijzing vanuit het bevolkingsonderzoek en patiënten die gediagnosticeerd zijn buiten het BVO om?’ 

kunnen wij bevestigend beantwoorden.  

Er bestaan verschillen in kwaliteit van leven tussen de verschillende groepen en deze pakt gunstiger 

uit voor de patiënten uit de screeningsgroep in vergelijking tot de groep die gediagnosticeerd is bui-

ten het bevolkingsonderzoek om, de klinische groep. Voor alle items gemeten met de QLQ-C30 en de 

QLQ-BR23 is de kwaliteit van leven consistent beter in de screeningsgroep. De verschillen tussen de 

screeningsgroep en de klinische groep zijn echter gering en kunnen niet als klinisch relevant worden 

beschouwd.  

Echter voor beide groepen blijven angst- en depressieklachten een belangrijk aandachtspunt, zowel 

na de diagnose als een jaar later. Met name angstklachten blijft voor een vijfde deel van alle borst-

kankerpatiënten voor een langere tijd aanwezig. 

Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven zijn het ziektestadium waarin de borstkanker 

wordt gediagnosticeerd, het type behandeling en de aanwezigheid van comorbiditeit.   

 

De CLQ_C30, de QLQ_BR23 en de HADS zijn gevalideerde vragenlijsten die samen 67 vragen beslaan. 

Het continu monitoren van de kwaliteit van leven via deze vragenlijsten als zachte uitkomstmaat 

staat niet in verhouding tot de gevonden geringe verschillen in kwaliteit van leven tussen de scree-

ningsgroep en de klinische groep. Het monitoren van kwaliteit van leven lijkt niet van toegevoegde 

waarde anders dan het, meer eenvoudig en reeds bestaande, monitoren van de bovengenoemde 

factoren als ziektestadium en therapie. Het monitoren van comorbiditeit zou overwogen kunnen 

worden, waarbij duidelijk gedefinieerd moet worden wat onder comorbiditeit precies wordt verstaan 

(welke aandoeningen / klachten, hoe lang aanwezig, behandeld door een arts etc.). 

Met betrekking tot de communicatie kan worden aangegeven dat de gunstigere verdeling van het 

ziektestadium en type therapie van de screeningsgroep ten opzichte van de klinische groep leidt tot 

een betere kwaliteit van leven, al is het verschil gering. 
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Uitkomstmaten in screening 
 

Inleiding 
Borstkankersterfte is een zogezegd harde uitkomstmaat in de evaluatie van screening. Overige uit-

komstmaten zoals de kwaliteit van leven en ziektevrije overleving zijn zachte uitkomstmaten waarbij 

de laatstgenoemde vooruitloopt op de gewenste reductie in de sterfte. Naast sterfte aan borstkanker 

spelen ook andere doodsoorzaken een rol in de waardebepaling van de screening bijvoorbeeld wan-

neer overige doodsoorzaken samenhangen met de behandeling.  

 

In deze verkenning wordt geadviseerd over de haalbaarheid van het hanteren van genoemde zachte 

uitkomstmaten. Zijn deze uitkomstmaten van toegevoegde waarde in de rapportage en communica-

tie over de effectiviteit van de borstkankerscreening? 

 

Vraagstelling 

Bij deze verkenning gaat het om een vergelijking tussen patiënten die voor borstkanker zijn behan-

deld na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek en patiënten die gediagnosticeerd zijn zonder tus-

senkomst van het bevolkingsonderzoek (BVO). De vraag is of er verschillen zijn wat betreft: 

1. kwaliteit van leven en (ziektespecifieke) angst  

2. ziektevrije overleving  

3. doodsoorzaken 

 

Methode  

Voor de genoemde uitkomstmaten: A) kwaliteit van leven (KvL), B) ziektevrije overleving (ZVO) en C) 

overige doodsoorzaken worden een drietal bronnen gebruikt. Het betreft de wetenschappelijke lite-

ratuur, data en informatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en van het Centraal Bu-

reau voor de Statistiek (CBS). 

 

In 2019 werd het onderwerp kwaliteit van leven onderzocht en in 2020 zullen de ziektevrije overle-

ving en de doosoorzaken geanalyseerd worden. Dit rapport (januari 2020) heeft daarmee de focus op 

de resultaten ten aanzien van kwaliteit van leven (A) en geeft een procesbeschrijving voor de onder-

delen ziektevrije overleving en doodsoorzaken (B en C). 

  



Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (LETB)  

 

 
 
Uitkomstmaten in de screening  7 van 38 April 2020 

1. Algemene resultaten Kwaliteit van Leven 

 

Onderzoeksvraag bij Kwaliteit van Leven  

Bestaan er expliciete verschillen in kwaliteit van leven (KvL) en (ziektespecifieke) angst gemeten met 

behulp van een gevalideerde vragenlijst tussen patiënten die voor borstkanker zijn behandeld na ver-

wijzing vanuit het bevolkingsonderzoek en patiënten die gediagnosticeerd zijn buiten het BVO om? 

 

1.1 Wetenschappelijke Literatuur 

Kwaliteit van leven verdient in hoge mate aandacht door toename van de aantallen vrouwen met 

borstkanker, specifiek in de oudere leeftijden. Daarbij heeft vroege ontdekking en behandeling in het 

algemeen gezorgd voor een betere overleving en daarnaast dat overlevenden ook steeds langer le-

ven na diagnose en behandeling.1 KvL vormt daarmee een steeds belangrijkere component in het tra-

ject na de diagnose en behandeling. KvL meten bij toenemende leeftijd kent een aantal methodolo-

gische problemen.2 Cognitieve problemen, aanwezigheid van comorbiditeit, lagere deelname bij ou-

deren en selectie bias (in geval van clinical trials zonder bovengrens qua leeftijd) zijn daar enkele van.  

 

Om KvL te meten onder patiënten met borstkanker zijn verschillende instrumenten ontwikkeld, zoals 

Montezari beschrijft in een bibliografische review van de literatuur tussen 1974  en 2007.3 De Euro-

pean Organisation for Research and Treatment of Cancer heeft hiervoor de EORTC QLQ-C30 en de 

QLQ-BR23 ontwikkeld. Deze vragenlijsten worden in meer detail beschreven in  § 1.2 van dit rapport, 

in de context van de UMBRELLA en PROFILES studie. Twee andere veelgebruikte vragenlijsten zijn de 

Functional Assesment of Therapy vragenlijsten (FACT-G en FACT-B). Hierbij staat de G voor general 

en de B voor breast cancer. 

Overige KvL-vragenlijsten zijn de Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (MOS-

SF-36), de International Breast Cancer Study group (IBCSG) en de Hospital Anxiety and depression 

Scale (HADS). De HADS is eveneens een vragenlijst die  in § 1.2 bij de UMBRELLA studie gebruikt en 

beschreven is. 

Search 

Samen met een medewerker van de medische bibliotheek van het Radboudumc Nijmegen is in juli 

2019 een systematische zoekstrategie opgesteld voor KvL in relatie tot bovenstaande onderzoeks-

vraag (zie bijlage A). Dit leverde 572 artikelen op. Bij het doornemen van de abstracts blijkt deze 

search weinig specifiek te zijn voor onze vraagstelling. Een nieuw opgestelde search begin augustus 

2019 bracht het aantal mogelijk interessante artikelen terug tot 131. 

 

De meeste publicaties over KvL gaan over borstkanker ‘survivors’ waarbij geen onderscheid gemaakt 

wordt naar de wijze van ontdekking, respectievelijk over geneesmiddelentrials met KvL uitkomsten, 

interventiestudies om KvL te verbeteren en prognostische factoren voor KvL.  

 

Slechts een gering aantal publicaties past bij de onderzoeksvraag.  

Het artikel van Susana García -Gutierrez: “Health services research in patients with breast cancer (CA-

MISS-prospective): study protocol for an observational prospective study” betreft zoals de titel al 

aangeeft het protocol van een studie die precies lijkt te passen bij onze vraagstelling (zie Figuur 1).4 
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Van deze studie zijn nog geen resultaten beschikbaar. Uit correspondentie met de auteurs (novem-

ber 2019) is bekend dat analyses net gestart zijn. 

 

Figuur 1: Methodesectie uit García-Guttierrez et al. BMC Cancer 2018 DOI 10.1186/s12885-017-

3926-9 / Trial registratie NCT02439554. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De search in combinatie met de hiervoor genoemde KvL vragenlijsten leverde een verfijning van de 

zoekstrategie. Het betreffen twee studies naar de impact van de wijze van ontdekking van de kanker 

op stress en distress.5,6 Beide studies vergelijken de patiënten gediagnosticeerd via routine screening 

en symptomatische patiënten met behulp van de HADS-vragenlijst.  

Uit de studie van McSweeney5 onder 93 patiënten blijkt dat angst het grootste probleem vormt met 

44% (21/48) in de screeningsgroep en 51% (23/45) in de symptomatische groep. Depressieve symp-

tomen zijn aanwezig bij 19% (9/48) van de patiënten in de screeningsgroep en 15% (7/45) in de 

symptomatische groep. Voor de totaal score op de HADS heeft 51% (47/93) een score boven het af-

kappunt van 12. Hoe deze totaal score uitpakt voor de screeningsgroep respectievelijk voor de symp-

tomatische groep blijkt niet uit het artikel. 

De studie van Gibbons6 heeft 2 meetmomenten, bij diagnose en na 12 maanden bij 92 patiënten met 

een screeningscarcinoom en 129 symptomatische patiënten. Hierbij moet opgemerkt worden dat op 

meetmoment 12 maanden het aantal respondenten behoorlijk was afgenomen, dat wil zeggen met 

41 (45%) in de screeningsgroep en 19 (15%) in de symptomatische groep.  Ook in deze studie is de 

angst groter dan de depressiviteit: voor de screeningsgroep dalen de percentages voor angst van 

58% bij diagnose naar 31% na 12 maanden. Voor de symptomatische groep is de daling van 54% naar 

27% . Voor depressiviteit dalen de percentages van 22% naar 10% en van 16% naar 13% voor de 

screeningsroep en klinische groep respectievelijk. Depressie en met name angst zijn, bij initiële thera-

pie maar ook één jaar nadien, problemen die bijzonder aandacht verdienen bij (het aanbieden van) 

begeleiding van borstkankerpatiënten. 

 

Gezien het geringe aantal studies dat past bij de vraagstelling wordt hieronder kort ingegaan op en-

kele studies die gekeken hebben naar de invloed van therapie op de KvL, ook al werd de invloed in 

wijze van ontdekking hierin niet onderzocht. De gedachte hierachter is dat het effect op de KvL af-

hankelijk is van het stadium van diagnose en de daarmee samenhangende therapie. 

 

In het review van Montazeri3 worden verschillende componenten aangegeven die van invloed zijn op 

KvL. Verschillende chirurgische procedures laten over het algemeen gelijkluidende resultaten op ge-

bied van KvL zien. Er is sprake van een negatiever lichaamsbeeld bij mastectomie in vergelijking tot 

borstsparende therapie, evenals verminderde rol (beperkingen in de dagelijkse bezigheden respectie-
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velijk in de vrije tijd) en seksueel functioneren en meer neveneffecten als pijn en vermoeidheid.7 Li-

chaamsbeeld wordt bevestigd in een review naar KvL onder de oudere (>65 jaar) borstkankerpatiën-

ten, met de vermelding van minder vaak arm problematiek en betere scores op de KvL en HADS voor 

borstsparende therapie.2 

Patiënten die chemotherapie ontvangen kunnen hiervan bijwerkingen ervaren die de KvL negatief 

beïnvloeden. Lange-termijn effecten kunnen ontstaan op het gebied van vasomotore symptomen en 

seksuele dysfunctie. Adjuvante hormonale therapieën hebben dezelfde negatieve invloed met als 

lange termijn effecten vasomotore, gynocologische en seksuele problemen.8 

 

 

Samenvattend: 

Er zijn nauwelijks publicaties beschikbaar die de invloed van de wijze van ontdekking van borstkanker, 

via screening of klinisch, op de kwaliteit van leven onderzoeken of meenemen. Slechts twee artikelen 

beschrijven de invloed van wijze van ontdekking op angst en depressie. De belangrijkste uitkomst van 

deze studies is dat 50% van de patiënten problemen ondervindt met angst en/of depressiviteitsklach-

ten. Beide problemen nemen af over de tijd, maar blijven aanwezig. Angst is nog bij rond de 27-31% 

van de patiënten en depressiviteit bij zo’n 10-13% van de patiënten aanwezig na 12 maanden. De on-

derlinge verschillen in angst en depressiviteit tussen de screeningsgroep en symptomatische groep 

zijn klein.  
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1.2 Data-bestanden 

Er blijkt in Nederland een aantal studies te zijn waarin gekeken kan worden naar de kwaliteit van le-

ven in relatie tot de wijze van detectie van borstkanker. Met twee onderzoeksgroepen is contact ge-

legd om te kijken of er een analyse ten behoeve van de onderzoeksvraag plaats zou kunnen vinden 

op de betreffende data. Contacten in dezen met UMCU met prof. Lenny Verkooijen staan beschreven 

onder het kopje UMBRELLA. Contacten met het IKNL met onder meer prof. Sabine Siesling en dr. 

Kelly de Ligt hebben geleid tot een aanvraag beschreven onder PROFILES. 

 

UMBRELLA geeft informatie over KvL waarbij de vergelijking kan worden gemaakt tussen via scree-

ning ontdekte tumoren en buiten de screening ontdekte en de verandering over de tijd (zelfde groep 

gemeten op meerdere momenten). In PROFILES wordt dezelfde vergelijking gemaakt naar verschillen 

tussen patiënten met een screeningscarcinoom en overige klinisch gediagnosticeerde carcinomen 

echter nu op wisselende momenten in de tijd. Deze studie heeft ook comorbiditeit meegenomen. 

 

1.2.1 UMBRELLA 

De  UMBRELLA-studie (Utrecht cohort for Multipele BREast cancer intervention studies and Long-

term evaLuAtion) is een prospectief cohortonderzoek van meer dan 1900 borstkankerpatiënten. In 

dit cohort zijn klinische data en data van beeldvormende technieken samen met PROMS (Patient re-

ported outcome measures) opgenomen.9 De PROMS zijn verzameld over een lange termijn met 10 

meetmomenten. Met deze door de patiënt gerapporteerde (lange termijn) uitkomstgegevens kan 

het effect van een kankerdiagnose en -behandeling op fysiek en sociaal functioneren, werkzaamheid, 

geestelijk welzijn, vermoeidheid en cosmetische resultaten gekwantificeerd worden. Tevens kunnen 

deze gegevens helpen bij het identificeren van gebieden waar ruimte is voor verbetering van de KvL 

bij overlevenden van kanker. 

Logistiek 

Eind juli 2019 is contact gelegd met Lenny Verkooijen en zijn stappen ondernomen om een Data 

Transfer Agreement op te laten stellen door de juridische afdelingen van het UMCU en het Radbou-

dumc. Eind augustus is de overeenkomst getekend. Begin september is het UMBRELLA databestand 

geleverd. 

Materiaal en methode 

Het UMBRELLA-bestand bevat een ruim aantal klinische variabelen en de volgende drie vragenlijsten 

gerelateerd aan KvL: de EORTC QLQ-C30, de BR23 en de HADS (bijlage B: complete vragenlijst UM-

BRELLA).  

De 100 klinische variabelen betreffen patiëntkenmerken, voorgeschiedenis, diagnostiek, tumorken-

merken en therapie. 

 

De EORTC QLQ-C30 is een vragenlijst met 30 items en bestaat uit vijf functionele schalen (fysiek, rol, 

cognitief, emotioneel en sociaal), een algemene gezondheidsschaal, drie symptoomschalen (ver-

moeidheid, pijn, misselijkheid & braken) en losse symptomen (kortademigheid, slapeloosheid, verlies 

van eetlust, constipatie, diarree en financiële problemen). De ‘Totaal score’ omvat het gemiddelde 

van de 5 functionele -, de 3 symptoom-, en 5 van de 6 (exclusief financiële problemen) losse symp-

toomschalen.  

Alle vragen zijn gescoord op een 4-punts Likert schaal met score 1 (helemaal niet) tot 4 (heel erg), 
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behalve de ‘algemene gezondheid’ vragen die gescoord zijn op een 7-punt Likert schaal lopend van 1 

(erg slecht) tot 7 (uitstekend). 

In bijlage B is de QLQ-C30 vragenlijst te vinden en in bijlage C (Scoring Manual) de bijbehorende wijze 

waarop de schalen gevormd worden uit de vragen en waarop de schalen omgezet worden naar een 

waardering in de range van 0 t/m 100.  

De interpretatie van deze score is zo dat voor de functionele schalen geldt hoe hoger de score des te 

beter de kwaliteit van leven is. De symptoomschalen werken precies omgekeerd, dus hoe hoger des 

te meer klachten. 

 

De EORTC QLQ-BR23 (zie bijlage B) is een uitbreiding van de QLQ-C30 die zich specifiek richt op be-

handelingsspecifieke problemen bij borstkanker. De functionele schalen hebben hier betrekking op 

het psychisch, emotioneel respectievelijk seksueel functioneren. De symptoomschalen hebben be-

trekking op arm- en schouderproblematiek en bijwerkingen van de systemische therapie. De scores 

en omrekening is beschreven in bijlage C Scoring Manual. De interpretatie voor de functionele - en 

de symptoomschalen zijn zoals hierboven beschreven bij de QLQ-C30. 

 

De HADS vragenlijst (Hospital Anxiety and Depression Scale) meet angst en depressie en is terug te 

vinden in bijlage B. De helft van de vragen heeft betrekking op de subschaal ‘Angst’ en de andere 

helft op ‘Depressie’. De somscore van alle vragen loopt van 0 t/m 42. Bij een somscore van meer dan 

12 is sprake van een indicatie voor een psychiatrisch toestandsbeeld. De subschalen lopen van 0 t/m 

21 en hebben een afkappunt van meer dan 8 als psychiatrisch toestandsbeeld voor angst respectie-

velijk depressie.   

 

Patiënten in de studie wordt gevraagd om de drie vragenlijsten op 10 momenten in te vullen (M1 bij 

operatie, M2 na 3 maanden, M3 na 6 maanden, en vervolgens om de 6 maanden, dus M4 na 12 

maanden t/m M10 na 48 maanden). De UMBRELLA studie is een nog lopende studie en de meetmo-

menten zijn niet afgerond.  

 

In onderstaande analyses is gekeken naar het eerste meetmoment (operatie en bestraling) en meet-

moment 4, dat is een jaar na de operatie. 

Stadiumbepaling 

Het ziektestadium is bepaald op grond van de pathologische tumorgrootte (pT) en de lymfklierstatus 

met het aantal positieve lymfeklieren (pN). In geval van neo-adjuvante therapie is bij de stadiëring 

ook de klinische cT en cN meegenomen in de bepaling van het stadium. De stadiëring is gedaan vol-

gens de achtste editie van de TNM-classificatie.10 Voor twee patiënten bleek het niet mogelijk om op 

basis van de beschikbare gegevens het stadium vast te stellen. 

Statistische analyse 

De scores uit de QLQ-C30 kunnen vergeleken worden voor verschillende patiëntgroepen maar ook 

met een normpopulatie. Deze referentiepopulatie is afkomstig uit CentERpanel, een voor Nederland 

representatieve steekproef van 1.105 vrouwen uit Nederland die de vragenlijst in 2013 hebben inge-

vuld. In deze survey zijn borstkankerpatiënten niet uitgesloten.11 

Gemiddelde en standaard deviaties (SD) werden berekend voor alle schalen en T-tests werden uitge-

voerd voor verschillen tussen de groep patiënten met een screeningscarcinoom en de groep met een 

klinisch gediagnosticeerd carcinoom. 
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De klinische relevantie voor de verschillen tussen de groepen in dwarsdoorsnedeonderzoeken is ge-

baseerd op de publicatie van Cocks voor de QLQ-C30.12 De afkappunten voor een triviaal, klein, me-

dium en groot verschil variëren per schaal en zijn weergegeven in onderstaande Box 1. Het afkap-

punt tussen een triviaal en een klein verschil is weergegeven in Tabel 2A onder ‘kr’ (klinisch relevant) 

aangezien de meeste verschillen zich beperken tot de categorie klein. Voor bijvoorbeeld algemene 

gezondheid is de kr 4, voor fysiek functioneren 5, rol functioneren 6 etc. 

 
Box 1. Richtlijnen voor relevante verschillen in de subschalen van de QLQ-C30 volgens Cocks et al.12 

     

Subschaal Triviaal Klein Medium Groot 

     
Algemene gezondheid 0-4 4-10 10-15 >15 

     
Functioneren     

       Fysiek functioneren 0-5 5-14 14-22 >22 

       Rol functioneren 0-6 6-19 19-29 >29 

       Emotioneel functioneren*     

       Cognitief functioneren 0-3 3-9 9-14 >14 

       Sociaal functioneren 0-5 5-11 11-15 >15 

     
Symptomen     

        Vermoeidheid 0-5 5-13 13-19 >19 

        Misselijkheid en overgeven 0-3 3-8 8-15 >15 

        Pijn 0-6 6-13 13-19 >19 

        Kortademig 0-4 4-9 9-15 >15 

        Slapeloosheid 0-4 4-13 13-24 >24 

        Verlies van eetlust 0-5 5-14 14-23 >23 

        Constipatie 0-5 5-13 13-19 >19 

        Diarree 0-3 3-7 >7 -- 

        Financiële problemen 0-3 3-10 >10 -- 

     
     
* afkappunten zijn niet gegeven in de publicatie12 
 

 

 

Het UMBRELLA-bestand heeft informatie over 1425 patiënten van wie 98 patiënten geen enkele vra-

genlijst op één van de 10 meetmomenten hebben ingevuld. Eén patiënt heeft metastase op afstand 

bij diagnose. Deze 99 patiënten zijn in de analyse buiten beschouwing gelaten. 

 

RESULTATEN 

Verkenning databestand 

Bij de 1327 overige patiënten is de maligniteit bij 775 (58%) tijdens screening ontdekt en bij 552 

(42%) klinisch gediagnosticeerd (zie Tabel 1). Deze twee groepen worden verder aangeduid als 

‘screeningsgroep’ respectievelijk ‘klinische groep’. De diagnosedatum van de borstkanker ligt tussen 

februari 2013 en december 2017. 

Patiëntkenmerken 

De patiënten hebben een leeftijd van 50 t/m 75 jaar bij inclusie met een gemiddelde van 60,8 jaar 

(standaard deviatie (SD) 7,3). Patiënten in de screeningsgroep zijn iets ouder (gemiddeld 61,3 jaar en 

59% is 60+ jaar) dan de klinische groep (gemiddeld 60,1 jaar en 48% is 60+ jaar); zie verder Tabel 1. 
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Tumorkenmerken 

In Tabel 1 is weergegeven dat er meer patiënten zijn met DCIS in de screeningsgroep dan in de klini-

sche groep (18,8% versus 6,5%).  De stadiumverdeling van de invasieve tumoren laat een linksver-

schuiving zien voor de screeningsgroep ten opzichte van de klinische groep (66% versus 37% in sta-

dium I en 4% vs. 14% voor stadium III). Vanwege inclusiecriteria zijn geen patiënten met stadium IV in 

dit onderzoek aanwezig. Deze percentages zijn lager dan in het laatste LETB XIV-rapport waarin de 

cijfers over 2006-2011 zijn gepresenteerd. Het betreft hier echter stadium III en IV tezamen voor 

screening gedetecteerde carcinomen versus nooit gescreende (dat is in dit geval zonder intervalcarci-

nomen) en bedraagt dan 9,5% en 23% respectievelijk. Op basis van de tumorgrootte pT (niet gepre-

senteerd in Tabel 1) komen de cijfers overeen met het LETB XIV-rapport13, dat wil zeggen 83% T1 (≤ 

20 mm) voor de screeningsgroep en 57% voor de klinische groep (LETB: 80% voor de patiënten met 

een screen-detected carcinoom, 50% bij intervalcarcinoom en 42% indien geen deelname aan scree-

ning). Ten aanzien van de chirurgische ingreep valt het lage percentage vrouwen met een amputatie 

op, zowel voor de screeningsgroep (7%) als de klinische groep (17%). In het LETB XIV rapport zijn de 

cijfers hoger met amputatie bij 28% respectievelijk 46%.13  

Dit verschil is te verklaren doordat UMBRELLA een selectie van patiënten betreft die allemaal radio-

therapie hebben ondergaan (inclusie criterium). Om die reden is er sprake van overrepresentatie van 

patiënten met een borstsparende ingreep.  

Therapie 

Vanwege de inclusiecriteria zijn alle patiënten geopereerd en hebben radiotherapie ondergaan. In de 

screeningsgroep is de operatie vaker borstsparend uitgevoerd dan in de klinische groep (93% vs. 

82%). Neo-adjuvante therapie werd aan 6% van de patiënten in de screeningsgroep gegeven, terwijl 

dit voor de klinische groep 25% bedroeg. Voor alle vormen van adjuvante therapie geldt dat deze 

minder vaak gegeven worden bij de screeningsgroep. Hormoontherapie wordt het meest voorge-

schreven (34% vs. 49%), gevolgd door chemotherapie (18% vs. 31%) en immunotherapie (5% vs. 

13%). 

 

 

Samenvattend: 

UMBRELLA betreft 1327 patiënten bij wie borstkanker voor 58% via screening is ontdekt en 42% kli-

nisch. De screeningsgroep is iets ouder, heeft een gunstiger stadiumverdeling en heeft een minder in-

tensieve behandeling ondergaan dan de klinische groep. 
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Tabel 1. Basistabel met absolute aantallen en percentages van de 1326 patiënten (UMBRELLA). 

 
Screeningscarcinoom 

  Overig klinisch  
gediagnosticeerd  

 

 N = 775  58%   N = 551 42%   

Variabele   
      

Leeftijd, jaar (gem, SD) 61,3 (7,3)    60,1 (7,5)  P=0,001  

         

Leeftijd (bij diagnose)       P=0,005  

   50-54 187 24,1%   168 30,5%   

   55-59 135 17,4%   119 21,6%   

   60-64 161 20,8%   100 18,1%   

   65-69 166 21,4%     89 16,2%   

   70-75 126 16,3%     75 13,6%   

         

Type tumor       P<0,001  

   DCIS (stadium 0) 146 18,8%   36 6,5%   

   Invasief 629 81,2%   515 93,5%   

 
Stadiumverdeling van 
Invasieve tumoren   

  

  P<0,001 

 

   I 415 66,0%   190 36,9%   

   II 191 30,4%   250 48,5%   

   III 22 3,5%   74 14,4%   

   Onbekend 1 0,2%   1 0,2%   

         

Chirurgie (en Rth*)       P<0,001  

   Borstsparend 723 93,3%   453 82,2%   

   Amputatie 52 6.7%   97 17,6%**   

         

Neo-adjuvante therapie       P<0,001  

   Ja 47 6,1%   135 24,5%   

         

Chemotherapie+       P<0,001  

   Ja 139 17,9%   169 30,7%   

         

Hormoontherapie+       P<0,001  

Ja 261 33,7%   271 49,2%   

         

Immunotherapie+       P<0,001  

Ja 39 5,0%   74 13,4%   

         

Tijd survey-operatie         

mediaan in dagen 28    29    

         

SD= standaard deviatie 
*  alle patiënten hebben radiotherapie (Rth) ondergaan  
**  1 occult mammacarcinoom; chirurgische ingreep bestond uit alleen okselkliertoilet 

        + postoperatieve therapie  



Landelijk Evaluatie Team voor bevolkingsonderzoek naar Borstkanker (LETB)  

 

 
 
Uitkomstmaten in de screening  15 van 38 April 2020 

Kwaliteit van leven 

In Tabel 2A zijn de KvL items gepresenteerd voor de QLQ-C30 vragenlijst op twee meetmomen-

ten. M1 is op het moment van de initiële therapie (radiotherapie en operatie) en M4 is 12 maan-

den nadien.  

Zowel voor de totaalscore, de algemene gezondheid en de 5 functionele schalen zijn de gemid-

delde scores voor de screeningsgroep hoger dan in de klinische groep, duidend op een hogere 

KvL voor de screeningsgroep. De verschillen tussen de groepen (delta ΔM1 in Tabel 2A)  lopen 

van 2,3 (95%-betrouwbaarheidsinterval (95% BI: 0,5 ─ 4,1  ) voor ‘fysiek functioneren’ tot 5,5 

(95% BI: 2,4 ─ 8,6) voor ‘rol functioneren’. Geen van deze verschillen overschrijdt echter één van 

de waarden voor klinische-relevantie en vallen dus in de categorie triviaal (verschil kleiner dan 

‘kr’ in Tabel 2A). Als toelichting op het item ‘rol functioneren’ (vragen 6 en 7 van de QLQ-C30 vra-

genlijst in bijlage B): hieronder wordt verstaan dat men beperkingen in de dagelijkse bezigheden 

respectievelijk in de vrije tijd ondervindt. 

 

De gemiddelde scores op meetmoment M4 zijn vrijwel overal hoger dan op M1, op het cognitief 

en emotioneel functioneren na, maar geen van deze verschillen duidt op een klinisch relevant 

verschil.  

De verschillen tussen de screeningsgroep en de klinische groep worden op meetmoment M4 iets 

groter, maar voor ‘rol functioneren’ wordt het verschil juist iets kleiner (M1: 5,4 en M4: 4,5).  

Wanneer de screeningsgroep en de klinische groep vergeleken worden met de normpopulatie 

lijken de verschillen met name op ‘rol functioneren’ (8,8 respectievelijk 14,4) en met een kleiner 

verschil op ‘emotioneel functioneren’ (7,2 respectievelijk 9,7) te liggen.  

Rol functioneren lijkt hierbij voor beide groepen niet alleen anders ten opzichte van de normpo-

pulatie (klein relevant verschil), maar ook onderling duidt het verschil van 5,6 punten er op dat er 

meer beperkingen in dagelijks leven en/of vrije tijd gevoeld worden bij de klinische groep dan bij 

de screeningsgroep. Het afkappunt voor klinische relevant verschil (kr=6) wordt bij de vergelij-

king tussen de groepen net niet gehaald. Volgens een studie van Staren et al. blijkt dat rol functi-

oneren blijkt een belangrijke prognostische factor is voor de borstkankeroverleving.14 

 

De symptoomschalen laten eenzelfde beeld zien als de functioneringsschalen. De screenings-

groep heeft minder klachten (lagere waarden, lopend van -1,1 tot -4,6) dan de klinische groep. 

De verschillen tussen de groepen blijven bestaan voor meetmoment M4, maar geen van deze 

verschillen is klinisch relevant.  Voor vrijwel alle symptomen nemen de klachten op meetmoment 

M4 af, alleen voor kortademigheid neemt deze toe met 4,6 (8,5 naar 13,1) respectievelijk 4,0 

(10,5 naar 14,5) voor de screeningsgroep en de klinische groep. Ten opzichte van de normpopu-

latie hebben de patiënten met borstkanker meer klachten van slapeloosheid (6,1 respectievelijk 

7,8 op M1). Voor de klinische groep scoort ook vermoeidheid hoger dan de normpopulatie (ver-

schil 8,9 op M1). Mogelijk vormt de behandeling (meetmoment M4) in combinatie met slape-

loosheid een aanslag op de algehele conditie met als gevolg meer kortademigheid en vermoeid-

heid. 

  

In het algemeen zijn de verschillen op de functionerings- en de symptoomschalen met de norm-

populatie verassend klein. Eerder onderzoek heeft laten zien dat coping gedrag al plaats vindt 

vanaf de diagnose van borstkanker.15 Mogelijk is dit proces al gestart ten tijde van de survey op 

meetmoment M1.  
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Tabel 2A. Basistabel met PROMS uit de QLQ-C30 naar wijze van detectie. Meetmoment M1 na de operatie en meetmoment M4 na 1 jaar (UMBRELLA). 

  Screeningscarcinoom   Overig Klinisch Gediagnosticeerd     Normpopulatie 

QLQ-C30 meetmoment  M1 (SD)  M4 (SD)   M1 (SD)  M4 (SD)  kr ΔM1† ΔM4† Gem. (SD) 
 
Totaal Score  85,7 (10,8)  87,8 (11,7)   83,0 (12,2)  84,7 (13,1)  - 2,7 3,1 88,5 (11,5) 

                    

Algemene gezondheid  76,5 (16,6)  79,7 (16,9)   73,5 (17,6)  76,2 (17,9)  4 3,0 3,5 76,1 (16,8) 

                    

Functioneren*                    

       Fysiek functioneren  87,2 (14,8)  88,1 (14,5)   84,9 (15,8)  85,2 (15,1)  5 2,3 2,9 86,4 (15,7) 

       Rol functioneren  75,6 (24,9)  84,5 (22,5)   70,1 (26,8)  80,0 (24,4)  6 5,5 4,5 84,4 (23,5) 

       Emotioneel functioneren  78,8 (18,5)  85,0 (18,3)   76,3 (21,0)  82,5 (20,2)  - 2,5 2,4 86,0 (16,1) 

       Cognitief functioneren  86,3 (18,2)  84,9 (19,7)   82,4 (20,3)  80,6 (20,6)  3 3,9 4,3 89,4 (17,2) 

       Sociaal functioneren  86,0 (19,1)  90,4 (17,3)   83,2 (21,2)  87,1 (19,1)  5 2,8 3,3 92,3 (17,7) 

                    

Symptomen**                    

        Vermoeidheid  24,8 (21,1)  22,1 (20,8)   29,4 (22,6)  26,8 (23,1)  5 -4,6 -4,6 20,5 (21,4) 

        Misselijkheid en overgeven    2,7 (  8,1)    3,1 (10,1)     5,0 (12,0)    4,7 (11,3)  3 -2,3 -1,6   2,9 (  9,3) 

        Pijn  19,1 (21,1)  13,5 (19,9)   22,4 (22,8)  17,9 (22,6)  6 -3,2 -4,4 19,8 (23,4) 

        Kortademig    8,5 (18,7)  13,1 (21,8)   10,5 (19,4)  14,5 (23,4)  4 -2,0 -1,4   8,5 (17,9) 

        Slapeloosheid  26,8 (27,5)  28,3 (28,3)   28,5 (28,5)  28,1 (29,8)  4 -1,1 -2,9 20,7 (27,4) 

        Verlies van eetlust    6,0 (16,5)    5,9 (17,1)     9,1 (19,8)    5,5 (14,9)  5 -3,1 0,3   3,6 (12,3) 

        Constipatie    6,9 (18,1)    5,9 (15,6)     9,4 (18,4)  11,2 (21,2)  5 -2,5 -5,3   5,9 (15,8) 

        Diarree    4,5 (13,4)    4,4 (13,1)     6,0 (15,1)    5,3 (14,1)  3 -1,5 -0,9   5,8 (15,9) 

        Financiële problemen    3,5 (12,7)    5,3 (14,5)     5,4 (15,8)    7,5 (18,7)  3 -1,9 -2,2   5,1 (16,4) 

                    
*  hoe hoger, des te beter de kwaliteit van leven, waardering / ** hoe hoger des te meer klachten, problematiek 

† ΔM is score ‘Screeningscarcinoom’ – score ‘Overig Klinisch Gediagnosticeerd’ 

Gem. staat voor gemiddelde, SD staat voor standaard deviatie, PROMS voor Patient reported outcome measures  

kr afkappunt voor klinisch relevant verschil, dat wil zeggen grenswaarde tussen een triviaal en een klein verschil12 
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Tabel 2B. Basistabel met PROMS uit de QLQ-BR23 naar wijze van detectie. Meetmoment M1 na de operatie en meetmoment M4 na 1 jaar (UMBRELLA). 

  Screeningscarcinoom   Overig Klinisch gediagnosticeerd     

BR23 meetmoment  M1 (SD)  M4 (SD)   M1 (SD)  M4 (SD)   ΔM1 ΔM4 
 
Functioneren*                  

        Lichaamsbeeld  91,2 (14,6)  92,5 (14,0)   85,2 (19,7)  87,4 (19,4)   5,9 5,1 

        Seksueel functioneren  19,1 (19,5)  23,5 (20,0)   17,5 (18,8)  22,2 (19,0)   1,5 1,3 

        Seksueel genoegen#  55,7 (22,9)  57,4 (23,7)   55,4 (26,2)  54,7 (26,5)   0,3 2,7 

        Toekomst perspectief  67,5 (23,3)  74,6 (22,5)   62,0 (26,8)  70,5 (24,2)   5,6 4,1 

                  

Symptomen**                  

        Bijwerkingen systemische therapie    9,3 (10,6)  12,7 (11,8)   13,9 (13,7)  15,7 (12,4)   -4,5 -3,0 

            Ontdaan m.b.t. haarverlies#  15,5 (22,7)  20,7 (26,0)   24,7 (27,2)  22,0 (25,3)   -9,1 -1,3 

        Borst (pijn, gezwollen, overgevoelig)  22,8 (17,8)  15,4 (16,1)   23,0 (16,5)  19,6 (18,7)   -0,2 -4,2 

        Arm (pijn, gezwollen, minder mobiel)  12,9 (15,2)  10,9 (15,7)   16,9 (18,0)  16,9 (19,7)   -3,9 -6,0 

                  

                  
HADS ** 
(Hospital Anxiety and Depression Scale)                  

Som score 0-42 (gemiddelde)    8,5 (6,1)    7,4 (5,9)   9,0 (6,5)    8,3 (6,3)   0,5 0,9 

    % met Som score >12‡  22,7% --  16,9% --   23,7% --  20,7% --   1% 3,8% 

        Angst (gemiddelde)    5,4 (3,5)    4,5 (3,2)   5,6 (3,6)    4,9 (3,4)   0,2 0,4 

            %  Angst-score > 8‡   16,5% --  11,5% --   18,5% --  14,4% --   2% 2,9% 

        Depressiviteit (gemiddelde)    3,2 (3,1)    2,9 (3,1)   3,4 (3,5)    3,3 (3,5)   0,2 0,5 

        Aantal Depressie-score > 8 (%)‡    7,7% --    7,6% --   10,0% --  9,8% --   2,3% 2,2% 

                  
*  hoe hoger des te beter de kwaliteit van leven, waardering / ** hoe hoger des te meer klachten, problematiek 

# alleen van toepassing in geval van seksuele activiteit respectievelijk haarverlies 

‡ indicatie voor psychiatrische toestandsbeeld bij afkappunt 12 voor de Som score en 8 voor de subschalen Angst en Depressie 
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In Tabel 2B zijn de behandelingsspecifieke functionerings- en symptoomschalen weergegeven 

van de QLQ-B23 vragenlijst. Het beeld komt overeen met de resultaten op de QLQ-C30 vragen-

lijst: een hogere KvL waardering voor de screeningsgroep t.o.v. de klinische groep. ‘Lichaams-

beeld’ met een verschil van 5,9 (95% BI: 3,8 ─ 8,0) en ‘toekomstperspectief’ met een verschil van 

5,6 (95% BI: 2,5 ─ 8,6 ) laten een statistisch significant resultaat zien. Echter, in tegenstelling tot 

de meer algemene QLQ-C30 vragenlijst, zijn van de BR23-vragenlijst geen afkappunten voor klini-

sche relevantie bekend. Logischerwijs zijn er ook geen behandelingsspecifieke scores voor de 

normpopulatie aanwezig. Om deze reden kan over de betekenis van de verschillen in scores op 

lichaamsbeeld en toekomstperspectief geen uitspraak  gedaan worden. De verschillen op het ge-

bied van ‘seksueel functioneren’ respectievelijk ‘genoegen’ blijken in ieder geval zeer klein te 

zijn.  

 

De symptoomschalen in Tabel 2B laten net als bij de QLQ-C30 ook lagere waarden (minder klach-

ten) zien bij de screeningsgroep dan de klinische groep, maar opnieuw met relatief kleine ver-

schillen van 4,5 voor ‘bijwerkingen systemische therapie’ en 3,9 voor ‘armproblemen’. 

De klachten aan de borst zijn voor beide groepen op meetmoment M4 lager dan op meetmo-

ment M1 in tegenstelling tot ‘armklachten’, deze blijven op eenzelfde niveau. De ‘bijwerkingen 

systemische therapie’ zijn licht gestegen (zie verder onder paragraaf  Invloed van therapie op 

PROMS).  

  

Met betrekking tot de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) zijn de verschillen tussen de 

screeningsgroep en de klinische groep minimaal en niet statistisch significant. De ‘somscore’ en 

de scores voor ‘angst’ en ‘depressie’ zijn op meetmoment M4 in alle gevallen lager dan op M1.  

Er is geen definitie van klinische relevantie voor verschillen. Wel bestaat een afkappunt (>12 pun-

ten voor beide schalen samen; zie Materiaal en Methode sectie UMBRELLA) waarboven er sprake 

is van mogelijke problematiek op het gebied van angst en depressie. 

De score op ‘depressie’ is laag en voor 8-10% van de patiënten boven het afkappunt (>8 punten; 

idem Materiaal en Methodesectie) voor een indicatie van een psychiatrisch toestandsbeeld. Voor 

‘angst’ geldt hetzelfde afkappunt (>8 punten) en zijn deze percentages beduidend hoger, vari-

erend van 17-24%. In het recent gepubliceerde rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en 

na Kanker’1 zijn geen getallen gegeven voor borstkanker, maar komen bij 50% van de kankerpati-

enten angstklachten voor die afnemen in de loop van de tijd, maar gemiddeld vaker voorkomen 

dan bij de algemene bevolking.  

 

De eerder genoemde studies in  § 1.1 van McSweeney5 en Gibbons6 vinden ook hogere percenta-

ges voor angst dan voor depressie. De gevonden percentages zijn getalsmatig zowel voor angst 

als voor depressiviteit echter wel flink hoger. De percentages voor angst zijn 58% bij diagnose, 

dalend naar 31% na 12 maanden, in de screeningsgroep en 54%, dalend naar 27% na 12 maan-

den, in de klinische groep. Voor depressiviteit  zijn de percentages 22% dalend naar 10% respec-

tievelijk 16% dalend naar 13% voor respectievelijk de screeningsroep en de klinische groep.  
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Samenvattend: 

Gemeten met zowel de QLQ-C30 als de QLQ-BR23 is de kwaliteit van leven hoger en zijn er minder   

klachten voor de screeningsgroep vergeleken met de klinische groep. De onderlinge verschillen 

zijn echter klein en over het algemeen voldoen ze niet aan de criteria voor klinische relevantie. 

Mogelijk dat lichaamsbeeld en het toekomstperspectief hierop uitzonderingen zijn. 

Je zou verwachten dat de KvL voor borstkankerpatiënten lager zou uitvallen dan onder de alge-

mene bevolking (normpopulatie). Over het algemeen zijn echter de verschillen voor beide groepen 

slechts verassend klein vergeleken met de normpopulatie voor kwaliteit van leven. De verschillen 

in de categorie ‘klein klinisch relevant’ zitten op het gebied van klachten over kortademigheid, 

slapeloosheid en vermoeidheid. Mogelijk hangen deze onderling samen en/of met de behande-

ling, en zijn deze van invloed op  rol functioneren. 

Een mogelijk verklaring van de geringe verschillen tussen de groepen met de normpopulatie is dat  

coping gedrag al plaats vindt vanaf de diagnose.15  

Aandachtspunt is de score op de HADS voor zowel screening- als klinische groep: met name voor 

de angstschaal waar ongeveer een vijfde deel tot een kwart van alle borstkankerpatiënten zowel 

na de diagnose als een jaar later nog extra aandacht behoeft. Angstklachten blijven daarmee lan-

gere tijd een belangrijk aandachtspunt.  

 

 

Invloed van therapie op PROMS 

Uit Tabel 1 is gebleken dat de verschillen tussen de screeningsgroep en de klinische groep gele-

gen zijn in onder meer de intensievere behandeling voor de klinische groep. Een nadere analyse 

van de invloed van therapie op de PROMS levert de volgende inzichten op (data niet weergege-

ven in Tabel).  

 

Neo-adjuvante therapie heeft met name invloed op ‘bijwerkingen systemische therapie’ op 

meetmoment M1 met gemiddeldes van 17,6 en 19,2 voor de screeningsgroep en de klinische 

groep. Deze gemiddeldes zijn beduidend hoger dan de gemiddeldes voor patiënten die geen neo-

adjuvante therapie hebben ontvangen ( 8,9 voor de screeningsgroep respectievelijk 12,3).  

Adjuvante chemotherapie is met name op meetmoment M4 van invloed, met een score van 16,1 

en 18,8 voor de respectievelijke groepen. Ter vergelijking zonder chemotherapie zijn deze waar-

des 11,9 en 14,1 voor de screenings- respectievelijk de klinische groep.  

In geval van haarverlies zijn de patiënten hiervan meer ontdaan in de klinische groep met een ho-

gere score (24,7) op meetmoment M1 dan in de screeningsgroep (15,5). Op meetmoment M4 is 

de score op dit item voor de screeningsgroep en de klinische groep vrijwel in dezelfde orde van 

grootte (20,7 resp. 22). 

 

Duidelijk is ook de invloed van een chirurgische ingreep op ‘lichaamsbeeld’ waarbij een borstspa-

rende ingreep een gemiddelde score van 92,3 resp. 86,4 geeft voor de screeningsgroep en de kli-

nische groep op meetmoment M1, terwijl in geval van ablatio dit 76,3 en 78,8 is. 

In geval van een okselkliertoilet bij vrouwen waarbij 1 tot 3 lymfeklieren verwijderd zijn, is de 

score voor arm symptomen op meetmoment M1 lager (13,4) dan voor vrouwen waar meer dan 
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drie lymfeklieren verwijderd zijn (23,5). Dit verschil is statistisch significant en blijft bestaan voor 

meetmoment M4 (12,2 respectievelijk 22,1). Er is geen gevalideerde grens voor klinisch relevan-

tie, maar een verschilscore van 10 punten lijkt aanzienlijk. 

 

 

Samenvattend: 

Borstkankerpatiënten die neo-adjuvante therapie hebben ontvangen hebben  daadwerkelijk last 

van bijwerkingen van deze therapie. Dit uit zich logischerwijs op meetmoment M1 rond de dia-

gnose/ initiële behandeling, terwijl patiënten die chemotherapie hebben gekregen een verlaagde 

kwaliteit van leven laten zien met betrekking tot bijwerkingen op meetmoment M4, één jaar na 

de diagnose. 

Borstkankerpatiënten die een borstamputatie hebben ondergaan hebben een beduidend negatie-

ver lichaamsbeeld dan patiënten die borstsparende chirurgie hebben ondergaan. Borstkankerpa-

tiënten die een okselkliertoilet hebben ondergaan waarbij meer dan 3 lymfeklieren zijn verwijderd 

hebben meer armproblematiek  
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Tabel 3A. Basistabel met PROMS scores naar stadium  (UMBRELLA) op meetmoment M1 na de operatie en meetmoment M4 na 1 jaar. 

  Stadium 0 (DCIS)  Stadium I  Stadium II  Stadium III  Normpopulatie 

QLQ-C30 meetmoment  M1 (SD) M4 (SD)  M1 (SD) M4 (SD)  M1 (SD) M4 Sd  M1 (SD) M4 (SD)  Gem. (SD) 

Totaal Score*  84,9 (12,9) 89,0 (11,5)  85,6 (11,0) 87,8 (11,5)  84,3 (10,9) 84,3 (13,0)  79,3 (13,0) 83,3 (14,5)  88,5 (11,5) 

                        

Algemene gezondheid*  76,4 (18,3) 79,8 (17,1)  76,2 (16,9) 80,0 (16,4)  74,8 (16,4) 76,2 (18,2)  69,2 (17,8) 74,4 (18,5)  76,1 (16,8) 

                        

Functioneren*                        

       Fysiek functioneren  86,6 (15,6) 88,6 (15,4)  86,9 (14,4) 88,0 (13,6)  86,9 (14,9) 85,4 (15,5)  78,5 (19,3) 82,9 (16,6)  86,4 (15,7) 

       Rol functioneren  72,3 (24,4) 86,6 (22,6)  76,9 (23,7) 84,2 (22,2)  72,3 (26,2) 80,0 (24,4)  56,8 (27,2) 77,2 (25,3)  84,4 (23,5) 

       Emotioneel functioneren  78,2 (19,8) 86,5 (17,2)  78,7 (18,9) 85,7 (18,3)  75,9 (20,3) 80,8 (20,2)  79,2 (19,7) 82,4 (20,9)  86,0 (16,1) 

       Cognitief functioneren  86,9 (20,4) 88,6 (18,0)  85,0 (19,0) 85,8 (18,4)  83,8 (18,9) 78,1 (21,1)  82,5 (19,6) 78,9 (24,9)  89,4 (17,2) 

       Sociaal functioneren  85,9 (19,6) 92,1 (16,7)  86,6 (18,7) 91,0 (17,0)  84,1 (19,7) 86,2 (18,3)  75,2 (26,9) 83,3 (23,9)  92,3 (17,7) 

                        

Symptoom schalen**                        

        Vermoeidheid  26,9 (23,9) 21,1 (20,7)  25,6 (21,0) 22,6 (21,0)  26,5 (21,5) 26,9 (22,8)  34,0 (23,1) 25,3 (24,3)  20,5 (21,4) 

        Misselijkheid, overgeven    5,0 (11,7)   3,5 (12,2)    3,3 (  9,6)   3,4 (10,4)    3,0 (  8,5)   4,2 (10,5)    6,2 (13,6)   4,2 (  9,3)    2,9 (  9,3) 

        Pijn  22,6 (24,2) 13,9 (19,4)  19,4 (20,9) 13,0 (20,0)  19,9 (21,1) 17,3 (21,9)  25,1 (25,7) 22,3 (25,4)  19,8 (23,4) 

        Kortademig    8,8 (17,7) 10,0 (19,7)    8,0 (17,9) 13,6 (22,3)    9,7 (18,5) 14,3 (22,9)  16,9 (27,5) 18,1 (26,0)    8,5 (17,9) 

        Slapeloosheid  23,7 (26,9) 23,6 (27,4)  28,0 (28,3) 24,6 (28,1)  28,6 (27,7) 29,4 (30,0)  25,0 (27,8) 29,4 (32,8)  20,7 (27,4) 

        Verlies van eetlust    9,2 (22,1)   5,5 (18,4)    6,6 (17,2)   4,9 (14,9)    6,5 (15,5)   6,5 (16,7)  11,5 (23,1)   7,8 (18,3)    3,6 (12,3) 

        Constipatie    7,0 (18,0)   6,4 (16,8)    7,2 (18,1)   7,0 (16,5)    8,7 (18,1)   9,5 (20,2)  10,4 (19,6) 10,8 (21,1)    5,9 (15,8) 

        Diarree    3,7 (11,8)   3,2 (11,3)    4,3 (12,5)   4,8 (13,6)    5,6 (14,5)   5,0 (13,8)  10,4 (22,9)   5,0 (14,5)    5,8 (15,9) 

        Financiële problemen    4,2 (13,3)   4,4 (13,1)    3,7 (13,8)   5,7 (16,3)    4,8 (14,3)   6,9 (15,9)    5,9 (16,7)   9,8 (23,1)    5,1 (16,4) 

                        
*  hoe hoger de score, des te beter de kwaliteit van leven, waardering / ** hoe hoger de score, des te meer klachten, problematiek 
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Tabel 3B. Basistabel met verschillen in PROMS scores naar stadium (UMBRELLA). Meetmoment M1 is na de operatie en meetmoment M4 na 1 jaar. 

   
Stadium I   Stadium III       Normpopulatie 

QLQ-C30 meetmoment   M1 M4   M1 M4   kr ΔM1† ΔM4†  Gem. 

Totaal Score*   85,6 87,8   79,3 83,3   - 6,3 4,5  88,5 

                

Algemene gezondheid*   76,2 80,0   69,2 74,4   4 7 5,6  76,1 

                

Functioneren*                

       Fysiek functioneren   86,9 88,0   78,5 82,9   5 8,4 5,1  86,4 

       Rol functioneren   76,9 84,2   56,8 77,2   6 20,1 7  84,4 

       Emotioneel functioneren   78,7 85,7   79,2 82,4   - -0,5 3,3  86,0 

       Cognitief functioneren   85,0 85,8   82,5 78,9   3 2,5 6,9  89,4 

       Sociaal functioneren   86,6 91,0   75,2 83,3   5 11,4 7,7  92,3 

                

Symptoom schalen**                

        Vermoeidheid   25,6 22,6   34,0 25,3   5 -8,4 -2,7  20,5 

        Misselijkheid, overgeven     3,3   3,4     6,2   4,2   3 -2,9 -0,8    2,9 

        Pijn   19,4 13,0   25,1 22,3   6 -5,7 -9,3  19,8 

        Kortademig     8,0 13,6   16,9 18,1   4 -8,9 -4,5    8,5 

        Slapeloosheid   28,0 24,6   25,0 29,4   4 3 -4,8  20,7 

        Verlies van eetlust     6,6   4,9   11,5   7,8   5 -4,9 -2,9    3,6 

        Constipatie     7,2   7,0   10,4 10,8   5 -3,2 -3,8    5,9 

        Diarree     4,3   4,8   10,4   5,0   3 -6,1 -0,2    5,8 

        Financiële problemen     3,7   5,7     5,9   9,8   3 -2,2 -4,1    5,1 

                
*  hoe hoger des te beter de kwaliteit van leven, waardering / ** hoe hoger des te meer klachten, problematiek 
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Invloed van ziektestadium op PROMS 

Conform verwachting en bevestigd door de resultaten in Tabel 1, verschillen de screeningsgroep en 

de klinische groep in stadiumverdeling. Deze verschillen zitten met name in het percentage DCIS en 

stadium III: DCIS (stadium 0) komt eigenlijk alleen voor in de screeningsgroep en stadium III alleen in 

de klinische groep. In Tabel 3A zijn de PROMS uit de QLQ-C30 weergegeven naar stadium bij dia-

gnose. 

 

In Tabel 3A valt op dat de scores voor stadium 0, I en II redelijk met elkaar overeenkomen, maar dat 

ze verschillen met stadium III. De verschillen tussen stadia 0 t/m II zijn klein en klinisch niet relevant, 

zowel voor de functioneringsschalen als de symptoomschalen. 

Verder valt voor alle stadia op dat de gemiddeldes op meetmoment M4 een hogere (betere) waarde 

laten zien voor de KvL items. Cognitief functioneren neemt daarentegen voor stadium II-III af voor 

meetmoment M4 ten opzichte van M1. Op ‘financiële problemen’ na, hebben de symptoom schalen 

lagere of gelijke waarden, dat wil zeggen dat de patiënten minder klachten op meetmoment M4 er-

varen.  

 

Ten opzichte van de normpopulatie zijn de ‘totaalscore’ en de scores op ‘algemene gezondheid’ en 

‘fysiek functioneren’ voor de stadia 0 t/m II van gelijke grootte. De overige schalen (rol, emotioneel, 

cognitief en sociaal functioneren) hebben een lager gemiddelde dan de normpopulatie. Deze ver-

schillen vallen in de categorie ‘klein’ als gekeken wordt naar klinisch relevantie (zie additionele tabel 

in Methodesectie met de indeling volgens Cocks). Voor de symptoomschalen hebben de patiënten 

met borstkanker meer vermoeidheids- en slapeloosheidsklachten. 

De gemiddelde waarde voor PROMS van patiënten in stadium III zijn op meetmoment M1 allemaal 

klinisch relevant lager dan de normpopulatie. 

 

Omdat de scores voor stadium 0 t/m II met elkaar overeenkomen richten we ons in de beschrijving 

van de verschillen tussen de stadia en de verschillende meetmomenten op een vergelijking van sta-

dium I en III zoals weergegeven in Tabel 3B. Uit deze tabel blijkt dat voor patiënten met een stadium 

III de KvL op de gebieden ‘algemene gezondheid’ (afname 7; lager, hetgeen valt in klein verschil), ‘fy-

siek functioneren’ (afname 5,1; klein), ‘rol functioneren’ (afname 20,1: medium) en ‘sociaal functio-

neren’ (afname 11,4: medium) lager is ten opzichte van patiënten in stadium I. Voor de symptoom-

schalen levert stadium III meer klachten over ‘vermoeidheid’ (toename 8,4; klein), ‘kortademigheid’ 

(toename 8,9; grens klein-medium) en ‘diarree’ (toename 6,1; klein) op dan bij stadium I. 

 

Op meetmoment M4 nemen de verschillen tussen de twee stadia op de functioneringsschalen af 

maar blijven de verschillen nog steeds klinisch relevant. Alleen voor ‘cognitief functioneren’ (zie ook 

eerder) wordt het verschil tussen stadium I en III juist groter. Ook de verschillen tussen stadium I en 

III voor de symptoom schalen nemen af met uitzondering voor ‘financiële problemen’ (toename 3,9; 

klein) en ’slapeloosheid’ (toename 5,4; klein). De hogere score voor financiële problemen voor sta-

dium III hangt wellicht ook samen met de eerder genoemde afname in rol functioneren.  

Onderzoeken naar de verklaring van cognitieve klachten na behandeling  van kanker zijn niet eendui-

dig.16,17,18   

 

De PROMS uit de QLQ-BR23 in Tabel 3C laten een gelijk beeld zien als in Tabel 3A, waarbij patiënten 

met stadium III carcinomen op alle gebieden slechter scoren. Echter patiënten met een stadium II 
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carcinoom scoren hier voor functioneren lager dan stadium 0 en I. Wat betreft ‘lichaamsbeeld’ is de 

score het hoogst voor stadium I (91,3), dan voor stadium 0 (89,8), vervolgens voor II (86,5) en het 

laagst voor III (80,3). Wat betreft ’toekomstperspectief’ scoort stadium 0 het hoogst (gering verschil 

met stadium I (68,5 vs.67,6)  en liggen stadium II en III beide lager (61,2 resp. 62,0). 

De score op ‘bijwerkingen systemische therapie’ is begrijpelijk hoger bij stadium III. Deze groep zal 

veelal neo-adjuvante chemotherapie ontvangen (zie eerder) en daarvan vaker last ondervinden (25,2 

tegenover 9-11 voor de andere stadia). Voor meetmoment M4 scoren stadium II en III op dit item ge-

lijkwaardig (16,5 resp. 16,8) en hoger dan stadium 0 (10,9) of stadium I (12,4). Problemen met de 

borst zoals pijn, gezwollen of overgevoelig lijken voor de verschillende stadia in gelijke mate voor te 

komen (22,0 tot 24,2).  

Klachten met betrekking tot de arm zijn met name voor patiënten met een stadium III carcinoom een 

probleem: terwijl de klachten afnemen voor stadium 0-I en vrijwel gelijk blijven voor stadium II, lijken  

deze voor stadium III iets toe te nemen. 

 

De scores op ‘angst’ en ‘depressie’ lijken over de stadia weinig te verschillen. Afgaand op Tabel 2B 

lijkt dit meer een generiek probleem passend bij de diagnose borstkanker, dan gestuurd door de 

ernst van de borstkanker. 

 

 

Samenvattend: 

De Patient Reported Outcome Measures (PROMS) van de QLQ-C30 laten een vergelijkbare kwaliteit 

van leven zien over de verschillende stadia van borstkanker bij diagnose met uitzondering van patiën-

ten met een stadium III carcinoom. De scores van patiënten met een stadium 0-II carcinoom komen 

overeen met de scores van de normpopulatie voor algemene gezondheid en fysiek functioneren, maar 

hebben in geringe mate een mindere kwaliteit van leven voor rol, emotioneel, cognitief en sociaal 

functioneren. Financiële problemen lijken na een jaar te zijn toegenomen en het cognitief functione-

ren neemt na een jaar af voor stadium II en III. Patiënten met een stadium III carcinoom zijn op bijna 

alle fronten slechter af, waarbij over de tijd heen de problemen zoals slapeloosheid nog kunnen toe-

nemen. 

 

Verschillen tussen de stadia zijn groter voor de behandelingsspecifieke uitkomstmaten uit de QLQ-

BR23 zoals ‘bijwerkingen van de systemische therapie’, ‘lichaamsbeeld’ en ‘toekomstperspectief’.  

 

Opvallend genoeg lijkt stadium geen invloed te hebben op de scores voor ‘angst’ en ‘depressie’ en lijkt 

angst en depressie meer een generiek probleem te zijn passend bij de diagnose borstkanker. 
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Tabel 3C. Basistabel met PROMS scores naar stadium (UMBRELLA). Meetmoment M1 is na de operatie en meetmoment M4 na 1 jaar. 

  Stadium 0  Stadium I  Stadium II  Stadium III 

BR23 meetmoment  M1 (SD) M4 (SD)  M1 (SD) M4 (SD)  M1 (SD) M4 (SD)  M1 (SD) M4 (SD) 
 
Functioneren*                     
        Lichaamsbeeld  89,8 (16,6) 93,3 (14,8)  91,3 (16,0) 93,4 (13,9)  86,5 (17,7) 86,9 (17,7)  80,3 (18,8) 81,7 (23,6) 
        Seksueel functioneren  20,3 (19,3) 27,0 (23,7)  18,9 (23,6) 23,7 (21,8)  17,8 (26,3) 21,1 (23,6)  14,8 (28,0) 19,3 (26,9) 
        Seksueel genoegen#  56,9 (25,7) 59,0 (21,3)  55,1 (18,7) 53,2 (19,8)  56,8 (20,1) 58,4 (18,8)  48,7 (18,1) 61,9 (17,6) 
        Toekomst perspectief  68,5 (22,8) 76,8 (20,2)  67,6 (22,4) 75,2 (24,7)  61,2 (25,7) 69,6 (25,7)  62,0 (27,0) 65,2 (28,3) 
                     
Symptomen**                     
        Bijwerkingen systemische therapie    9,8 (10,7) 10,9 (11,5)    9,5 (10,0) 12,4 (11,3)  11,2 (11,8) 16,5 (12,6)  25,2 (18,9) 16,8 (13,5) 
        Borst (pijn, gezwollen, overgevoelig)  25,1 (21,0) 16,3 (17,7)  22,0 (17,1) 15,3 (16,4)  22,8 (15,4) 18,8 (17,8)  24,2 (17,7) 21,5 (19,0) 
        Arm (pijn, gezwollen, minder mobiel)  14,1 (16,7) 11,6 (16,6)  12,8 (15,6) 10,2 (15,4)  14,7 (16,3) 15,3 (17,7)  25,9 (18,8) 28,0 (23,8) 
        Ontdaan m.b.t. haarverlies#  16,7 (24,3) 20,8 (24,0)  12,7 (20,8) 21,7 (29,1)  22,2 (23,4) 21,2 (21,7)  30,4 (31,1) 20,0 (18,3) 
                     
HADS **                     
(Hospital Anxiety and Depression Scale)                     
Som score 0-42 (gemiddelde)  8,5 (6,0) 7,6 (6,6)  8,4 (6,3) 7,3 (5,7)  9,2 (6,2) 8,3 (6,3)  8,8 (6,6) 8,2 (6,5) 
    % met Som score >12‡  25% -- 19% --  22% -- 16% --  24% -- 22% --  26% -- 20% -- 
        Angst (gemiddelde)  5,3 (3,4) 4,6 (3,3)  5,4 (3,6) 4,5 (3,2)  5,8 (3,5) 4,9 (3,3)  4,9 (3,3) 4,6 (3,4) 
            %  met Angst-score > 8‡  15% -- 13% --  18% -- 12% --  19% -- 14% --  13% -- 15% -- 
        Depressiviteit (gemiddelde)  3,1 (3,2) 3,0 (3,6)  3,0 (3,1) 2,8 (3,0)  3,5 (3,4) 3,4 (3,4)  4,0 (3,8) 3,5 (3,6) 
           % met Depressie-score > 8‡  7% -- 13% --  8% -- 6% --  9% -- 10% --  15% -- 11% -- 

                     
*  hoe hoger des te beter de kwaliteit van leven, waardering / ** hoe hoger des te meer klachten, problematiek 

# alleen van toepassing in geval van seksuele activiteit respectievelijk haarverlies 

‡ indicatie psychiatrische toestandsbeeld ligt bij afkappunt 12 voor de Som score en 8 voor de subschalen Angst en Depressie 
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1.2.2. PROFILES 

De PROFILES database staat voor Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long 

term Evaluation of Survivorshop (zie www.profilesregsitry.nl).19  Het betreft een gegevensbeheersys-

teem opgezet in 2009 in Nederland voor studies naar de fysieke en psychosociale impact van kanker 

en de behandeling ervan.  

Materiaal en methode 

De fysieke en psychosociale impact is gemeten met behulp van de EORTC vragenlijst QLQ-C30, daar-

naast zijn een aantal demografische gegevens uitgevraagd. De klachten zijn gerapporteerd volgens 

de Symptoms and Perceptions Questionnaire gebruikt in het kader van de Primary Secondary Cancer 

care Registry (PSCCR). Aanvullende klinische gegevens, zoals tumorkarakteristieken, datum van dia-

gnose en initiële therapie, zijn geëxtraheerd van de Nederlandse kankerregistratie. De EORTC QLQ-

C30 is een gevalideerde vragenlijst die in voorgaande paragraaf met betrekking tot het UMBRELLA-

bestand uitvoerig is beschreven. De Symptoms and Perceptions Questionnaire is een niet gevali-

deerde vragenlijst waarin 41 klachten nagevraagd worden en daarvoor behandeling respectievelijk 

een arts voor is bezocht. Zie bijlage D voor de vragenlijst die is afgenomen. 

Logistiek 

Het aangevraagde data-bestand is gebaseerd op een studie van dr. Kelly de Ligt, die recent gepubi-

ceerd is in het tijdschrift Breast Cancer Research and Treatment.20 Het betreft patiënten (n=876) ou-

der dan 18 jaar die chirurgisch behandeld zijn voor borstkanker in een vroeg stadium (I-III) tussen 

2012 en 2016. Deze patiënten zijn benaderd om een KvL vragenlijst (QLQ-C30) in te vullen. In het arti-

kel van De Ligt20 wordt geen opsplitsing gemaakt naar de wijze van detectie of naar ziektestadium. 

Om dat laatste te onderzoeken is half augustus 2019 een aanvraag bij het IKNL ingediend, met half 

september een 2e versie . Het databestand is aangeleverd op 4 december 2019. 

Statistische analyse 

Voor de statistische analyses en de interpretatie van klinische relevantie voor de QLQ-C30 verwijzen 

wij naar statistische paragraaf van UMBRELLA. 

 Slechts een gedeelte van de benaderde patiënten heeft de vragenlijst ingevuld. Het databestand had 

413 records, waarvan 405 vrouwen met een enkele tumor (record) en 4 vrouwen met twee tumoren 

(2 records). Van deze 409 vrouwen waren er zes die geen enkele vraag uit de QLQ-C30 hadden beant-

woord, zij zijn uitgesloten van de analyse. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om alleen vrouwen 

in de screeningsleeftijd 50 t/m 75 mee te nemen in de analyse. Hierdoor vielen nog eens 82 patiën-

ten af uit de klinische groep en 3 uit de screeningsgroep die jonger waren dan 50 en 15 respectieve-

lijk één patiënt die ouder was dan 75. De onderstaande analyses zijn dus uitgevoerd op 302 patiën-

ten. 

 

RESULTATEN 

Verkenning databestand 

In de groep van 302 patiënten is de maligniteit bij 165 (55%) tijdens screening ontdekt en bij 137 

(45%) klinisch gediagnosticeerd (zie Tabel 4). Deze twee groepen worden verder aangeduid als 

‘screeningsgroep’ respectievelijk ‘klinische groep’. De diagnosedatum van de borstkanker ligt tussen 

februari 2012 en december 2016. 

 

 

http://www.profilesregsitry.nl)./
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Patiëntkenmerken 

Voor de leeftijd van de patiënten hebben we zoals eerder beschreven ons beperkt tot de leeftijd van 

50 t/m 75 jaar bij diagnose. Patiënten in de screeningsgroep zijn iets ouder (gemiddeld 62,7 jaar en 

65% is 60+ jaar) dan de klinische groep (gemiddeld 60,4 jaar en 50% is 60+ jaar); zie verder Tabel 4. 

Met betrekking tot comorbiditeit heeft 50% van de borstkankerpatiënten geen andere aandoening, 

35% 1 aandoening en 15% twee of meer aandoeningen. Onder comorbiditeit wordt verstaan een an-

dere aandoening naast borstkanker zoals andere vormen van kanker, longziekte, hart- en vaatziekte, 

ziekte van de maag-darm-lever , urinewegen of voorplantingsorganen, spieren- bindweefsel of ge-

wrichten, zenuwstelsel, een stofwisseling- of stollingsstoornis en infectieziekte. De verdeling van het 

aantal comorbiditeiten over de screeningsgroep en de klinische groep is hetzelfde. 

Tumorkenmerken 

In Tabel 4 is de stadiumverdeling van de invasieve tumoren zien. Deze laat een linksverschuiving zien 

voor de screeningsgroep ten opzichte van de klinische groep (63% versus 34% in stadium I en 3% vs. 

20% voor stadium III). Vanwege inclusiecriteria zijn geen patiënten met stadium 0 (DCIS) en  IV in dit 

onderzoek aanwezig. De stadiumverdeling van de invasieve tumoren in PROFILES komt daarmee 

overeen met die van UMBRELLA.  

Therapie 

Ten aanzien van de chirurgische ingreep komen de percentages patiënten met een amputatie over-

een voor zowel de screeningsgroep (30%, LETB 28%) als de klinische groep (47%, LETB 46%) met de 

cijfers in het LETB XIV rapport.LETB XIV  

Radiotherapie wordt in beiden groepen even vaak (75%) uitgevoerd. Neo-adjuvante therapie werd 

aan 9% van de patiënten in de screeningsgroep gegeven, terwijl dit voor de klinische groep 20% be-

droeg. Hormoontherapie wordt het meest voorgeschreven (51% vs. 66%), gevolgd door chemothera-

pie (25% vs. 39%) en slechts in kleine getale targeted therapie (9% vs. 15%) voor de screeningsgroep 

en de klinische groep respectievelijk. 

 

De afname van de vragenlijsten is niet zoals in UMBRELLA op vaste tijdstippen uitgevoerd. De tijd tus-

sen de diagnose en afname van de vragenlijst (survey interval) varieert daarmee van 303 dagen tot 

en met 2208 dagen (6 jaar).  

Voor meetmoment 4 in UMBRELLA (1 jaar na diagnose) zijn ter vergelijking in PROFILES slechts 30 pa-

tiënten beschikbaar die tussen ½ -1 ½ jaar na diagnose de vragenlijst hebben ingevuld. 

Aangezien de KvL beïnvloed zal worden door het survey interval is een vergelijking van de PROMS uit 

PROFILES met UMBRELLA daarom niet mogelijk. Ook de verdeling van het survey interval voor de 

verschillende stadia is verschillend (niet weergegeven) waardoor onderlinge vergelijking van de sta-

dia ten aanzien van KvL eveneens niet mogelijk is. 

 

De verdeling van grootte van het survey interval is voor de screeningsgroep en de klinische groep 

echter wel gelijk verdeeld (Tabel 4). We zullen ons voor KvL binnen de PROFILES studie beperken tot 

vergelijking tussen screenings- en klinische groep ongeacht het survey interval. 
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Samenvattend: 

PROFILES betreft 302 patiënten bij wie borstkanker voor 55% via screening is ontdekt en 45% klinisch. 

De screeningsgroep is qua leeftijd iets ouder, heeft een gunstiger stadiumverdeling en heeft een min-

der intensieve behandeling ondergaan dan de klinische groep. De tijd tussen afname van de vragen-

lijst en diagnose varieert van net geen jaar tot 6 jaar. Kwaliteit van leven wordt daarmee uitgemid-

deld over een langere periode en kan niet goed vergeleken worden met de UMBRELLA studie die op 

vaste meetmomenten de kwaliteit van leven bepaald. 

 

 

Kwaliteit van leven 

In Tabel 5A zijn de KvL items gepresenteerd voor de QLQ-C30 vragenlijst. Zowel voor de totaalscore, 

de algemene gezondheid als de 5 functionele schalen valt op dat gemiddelde scores voor de scree-

ningsgroep goed overeenkomen met de scores in de klinische groep, duidend op eenzelfde waarde-

ring van de KvL. In UMBRELLA waren de scores op meetmoment M1 en M4, dat is dus beperkt tot 

maximaal 1 jaar na diagnose, nog wel verschillend. De gegevens uit PROFILES suggereren dat KvL 

voor de verschillende functionele schalen over een langere periode naar elkaar toe kruipen. De 

grootste verschillen worden gevonden in rol functioneren (verschil 4,5 95% BI: -0,5 – 9,6) en cognitief 

functioneren (verschil 3,7 95% BI: -0,9 – 8,4) ). De verschillen zijn statistisch gezien niet significant en 

het klinisch relevant verschil (kr) valt in het 95% betrouwbaarheidsinterval. Deze twee functionele 

schalen lieten in UMBRELLA eveneens de grootste verschillen zien. 

 

De symptoomschalen laten eenzelfde beeld zien als de functioneringsschalen. Het verschil in scores 

is betrekkelijk klein tussen de twee groepen (geen statistisch significante verschillen). Het grootste 

gevonden verschil betreft ‘Financiële problemen’ (verschil 3,7, 95% BI: -1,6 – 7,5), evenmin een kli-

nisch relevant verschil.  In UMBRELLA was te zien dat voor vrijwel alle symptomen de klachten afna-

men op meetmoment M4 vergeleken met M1. PROFILES laat zien dat deze daling over tijd doorzet. 

 

Net als in UMBRELLA hebben de borstkankerpatiënten in PROFILES meer klachten van slapeloosheid 

(6,0 respectievelijk 9,4) ten opzichte van de normpopulatie en scoort de klinische groep ook op ver-

moeidheid iets hoger dan de normpopulatie (verschil 5,9). 

 

 

Samenvattend: 

In PROFILES zijn de verschillen tussen screeningsgroep en klinische groep voor vrijwel alle functionele 

en symptoom schalen afgenomen. Kwaliteit van leven lijkt over de tijd nader tot elkaar te komen voor 

de beide groepen. Ook ten opzichte van de normpopulatie lijken de verschillen klein en niet klinisch 

relevant. PROFILES heeft geen informatie over borstkankerbehandelingsspecifieke klachten en angst 

en depressie. 
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Tabel 4. Basistabel met absolute aantallen en percentages van de 302 patiënten (PROFILES). 

 Screeningscarcinoom  Overig klinisch gediagnosticeerd  

 N = 165 55%  N = 137 45%  

Variabele       

Leeftijd jaar (gem, SD) 62,7 (6,9)   60,4 (6,9)  P=0,004 

       

Leeftijd (bij diagnose)      P=0,04 

   50-54 25 15,2%  31 22,6%  

   55-59 32 19,4%  38 27,7%  

   60-64 36 21,8%  30 21,9%  

   65-69 38 23,0%  22 16,1%  

   70-75 34 20,6%  16 11,7%  
 
Stage      P<0,001 

   I 104 63%  47 34%  

   II 56 34%  63 46%  

   III 5   3%  27 20%  

   Onbekend       

       

Chirurgie      P=0,002 

   Borstsparend 116 70,3%  72 52,6%  

   Amputatie 49 29,7%  65 47,4%  

       

Radiotherapie       

Ja 123 74,5%  104 75,9% P=0,78 

       

Neo-adjuvante therapie.       

   Ja 15 9,1%  28 20,4% P=0,005 

       

Chemotherapie+       

   Ja 41 24,8%  53 38,7% P=0,01 

       

Hormoontherapie+       

Ja 91 50,9%  84 66,4% P=0,007 

       

Targettherapie+       

Ja 15 9,1%  21 15,3% P=0,10 

       

Comorbiditeit      P=0,745 

  0 74 48,7%  65 50,4%  

  1 53 34,9%  47 36,4%  

  ≥2 25 16,4%  17 13,2%  

       

Tijd survey-diagnose       

  Gemiddeld in dagen (SD) 1240 (510)   1215 (510)  P=0,68 

  Tijd survey-diagnose (jr)      P=0,92 

   0,5-1,5 16 9,8%  14 10,3%  

   1,5-2,5 36 22,1%  32 23,5%  

   2,5-3,5 32 19,6%  28 20,6%  

   3,5-4,5 32 19,6%  30 22,1%  

   4,5-5,5 35 21,5%  22 16,2%  

   5,5-6,5 12   7,4%  10   7,4%  

       

SD= standaard deviatie 
+ Postoperatieve therapie 
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Tabel 5A. Basistabel met PROMS scores uit de QLQ-C30 (PROFILES) naar wijze van detectie. 

  Screeningscarcinoom 
Overig klinisch 

gediagnosticeerd     Normpopulatie  

QLQ-C30  Gem. (SD) Gem. (SD)  kr ΔSO†  Gem. (SD)  
 
Totaal Score  86,8 (11,4) 85,0 (11,4)  - 1,8  88,5 (11,5)  

             

Algemene gezondheid  76,1 (17,4) 77,7 (15,7)  4 -1,6  76,1 (16,8)  

             

Functioneren*             

       Fysiek functioneren  82,6 (17,5) 83,3 (15,5)  5 -0,7  86,4 (15,7)  

       Rol functioneren  83,7 (21,9) 79,2 (22,7)  6 4,5  84,4 (23,5)  

       Emotioneel functioneren  83,8 (18,9) 83,4 (18,5)  - 0,4  86,0 (16,1)  

       Cognitief functioneren  84,5 (19,0) 80,8 (22,0)  3 3,7  89,4 (17,2)  

       Sociaal functioneren  87,4 (21,3) 87,0 (18,8)  5 0,4  92,3 (17,7)  

             

Symptomen**             

        Vermoeidheid  24,4 (22,6) 26,4 (21,4)  5 -2,0  20,5 (21,4)  

        Misselijkheid en overgeven    3,7 (10,9) 2,6 (  9,5)  3 1,1    2,9 (  9,3)  

        Pijn  17,1 (22,1) 19,1 (23,3)  6 -2,0  19,8 (23,4)  

        Kortademig  11,5 (20,5) 12,5 (21,1)  4 -1,0    8,5 (17,9)  

        Slapeloosheid  26,7 (29,9) 30,1 (32,7)  4 -3,4  20,7 (27,4)  

        Verlies van eetlust    6,6 (18,2)   7,3 (17,5)  5 -0,7    3,6 (12,3)  

        Constipatie    7,1 (16,9)   7,1 (17,8)  5 0    5,9 (15,8)  

        Diarree    4,2 (12,9)   4,1 (12,4)  3 0,1    5,8 (15,9)  

        Financiële problemen    4,3 (13,5)   8,0 (20,0)  3 -3,7    5,1 (16,4)  

             
*  hoe hoger, des te beter de kwaliteit van leven, waardering / ** hoe hoger des te meer klachten, problematiek 

† ΔSO score “Screeningscarcinoom’ – score ‘Overig Klinisch Gediagnosticeerd’  

Gem. staat voor gemiddelde, SD staat voor standaard deviatie 

kr afkappunt voor klinisch relevant verschil, dat wil zeggen grenswaarde tussen een triviaal en een klein verschil12 

 

Invloed van comorbiditeit op PROMS 

In Tabel 5B is de KvL bepaald met QLQ-C30 weergegeven voor de verschillende aantal comorbiditei-

ten. De KvL bij borstkankerpatiënten zonder comorbiditeit is voor alle functionerings- en symptoom-

schalen beter dan voor patiënten die één comorbiditeit rapporteerden. Een uitzondering is het ge-

ringe verschil voor de klacht constipatie met 6,5 voor geen comorbiditeit versus 5,1 voor één comor-

biditeit. Op zijn beurt hebben patiënten met 1 comorbiditeit een betere KvL en minder klachten ver-

geleken met patiënten die 2 of meer comorbiditeiten hebben.  

 

Indien er geen sprake is van comorbiditeit zijn de ‘totaalscore’ (89,8) en de score op ‘algemene ge-

zondheid’ (80,9) gunstiger vergeleken met de normpopulatie (88,5 respectievelijk 76,1). De scores op 

de functioneringsschalen zijn daarentegen vrijwel identiek; alleen voor cognitief functioneren zijn de 

borstkankerpatiënten zonder comorbiditeit slechter af (score 85,6) dan de normpopulatie (89,4). 

Ook de symptoomschalen zijn, op pijn en diarree na, eveneens van gelijke grootte in vergelijking met 

de normpopulatie. Het aantal comorbiditeiten onder de normpopulatie is niet bekend. 

 

Samenvattend: 

Bij een toenemend aantal comorbiditeiten neemt de kwaliteit van leven aanzienlijk af en de klachten 

behoorlijk toe. 
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Tabel 5B. Basistabel met PROMS scores naar aantal comorbiditeiten (PROFILES). 

Aantal comorbiditeiten  0  1  ≥ 2     Normpopulatie 

QLQ-C30  Gem. (SD)  Gem. (SD)  Gem. (SD)  kr  Gem. (SD) 

Totaal Score*  89,8 8,9)  84,5 (11,0)  73,9 (12,6)  -  88,5 (11,5) 

               

Algemene gezondheid*  80,9 (14,7)  75,3 (17,5)  66,1 (16,5)  4  76,1 (16,8) 

               

Functioneren*               

       Fysiek functioneren  88,6 (12,0)  81,5 (16,9)  66,4 (17,7)  5  86,4 (15,7) 

       Rol functioneren  87,2 (17,1)  78,0 (24,1)  67,5 (27,7)  6  84,4 (23,5) 

       Emotioneel functioneren  88,5 (13,8)  81,8 (20,1)  72,9 (21,5)  -  86,0 (16,1) 

       Cognitief functioneren  85,6 (19,0)  81,0 (22,1)  75,4 (19,6)  3  89,4 (17,2) 

       Sociaal functioneren  91,7 (15,2)  85,8 (21,2)  74,6 (27,0)  5  92,3 (17,7) 

               

Symptoom schalen**               

        Vermoeidheid  20,1 (19,3)  26,2 (20,6)  43,3 (26,5)  5  20,5 (21,4) 

        Misselijkheid, overgeven    1,4 (  5,8)    2,2 (  8,8)  10,0 (16,8)  3    2,9 (  9,3) 

        Pijn  10,6 (15,7)  22,4 (24,3)  36,6 (26,9)  6  19,8 (23,4) 

        Kortademig    7,0 (14,7)  13,5 (22,3)  27,2 (25,5)  4    8,5 (17,9) 

        Slapeloosheid  22,5 (28,7)  31,3 (29,7)  41,9 (38,0)  4  20,7 (27,4) 

        Verlies van eetlust    3,8 (12,1)    4,4 (11,3)  21,7 (33,4)  5    3,6 (12,3) 

        Constipatie    6,5 (17,0)    5,1 (12,0)  16,2 (26,3)  5    5,9 (15,8) 

        Diarree    2,6 (  9,9)    5,4 (14,8)  6,8 (15,6)  3    5,8 (15,9) 

        Financiële problemen    2,9 (12,4)    7,4 (20,5)  15,0 (19,9)  3    5,1 (16,4) 

               
*  hoe hoger de score, des te beter de kwaliteit van leven, waardering / ** hoe hoger de score, des te meer klachten, problematiek 

kr afkappunt voor klinisch relevant verschil, dat wil zeggen grenswaarde tussen een triviaal en een klein verschil12 
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1.3 Utiliteiten in MISCAN  
Voor het berekenen van quality-adjusted life-years (QALYs) worden in MISCAN verschillende utilitei-

ten, met bijbehorende duren, aangenomen. Voor de health state zonder borstkanker is een utiliteit 

van 0.858 gebruikt o.b.v. een studie van Versteegh et al.21 Op basis van een studie van Stout et al.22, 

zijn er disutiliteiten van 10%, 25% en 40% gebruikt voor DCIS/kleine tumoren, grotere tumoren en 

metastase respectievelijk (zie Tabel 6). Voor screeningdeelname is een disutiliteit van 0.006 voor 1 

week toegepast. Voor een (fout)positieve uitslag is een disutiliteit van 0.105 voor 5 weken toege-

past.23  

 

Tabel 6. Utiliteiten en bijbehorende duren 

Health state Utiliteit Duur 

Geen borstkanker 0.858 n.a. 

Na een (fout-)positieve screeningsuitslag  0.105 (disutiliteit) 5 weken 

Na het ondergaan van screening  0.006 (disutiliteit) 1 week 

DCIS/kleine tumoren 0.772 5 jaar 

Grotere tumoren 0.644 5 jaar 

Metastase  0.515 Tot aan overlijden 

Dood 0   

  

 

Vanwege de beperkte beschikbaarheid van recente data en onzekerheid rondom de utiliteiten en du-

ren, gebruiken we voor MISCAN in sensitiviteitsanalyses een alternatieve set voor de borstkankersta-

tes. Deze waardes komen uit een studie van Lidgren et al 24 en zijn op een vergelijkbare manier in een 

studie van Gray et al25 gebruikt (Tabel 7). 

 

 

Tabel 7. Alternatieve utiliteiten en duren 

Health state Utiliteit Duur 

Geen borstkanker 0.858 n.a. 

Na een (fout-)positieve screeningsuitslag  0.105 (disutiliteit) 5 weken 

Na het ondergaan van screening  0.006 (disutiliteit) 1 week 

DCIS/gelokaliseerde borstkanker, eerste jaar 0.696 1 jaar 

DCIS/gelokaliseerde borstkanker, na het eerste jaar 0.779 10 jaar 

Regionaal borstkanker 0.685 11 jaar 

Metastase  0.515 Tot aan overlijden 

Dood 0   
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De gebruikte utiliteiten en duren komen grotendeels overeen met de bevindingen van deze studie. 

Aan de hand van enkele bevindingen van deze studie (schuingedrukt) wordt dit hieronder toegelicht. 

1) Gemeten met zowel de QLQ-C30 als de QLQ-BR23 is de kwaliteit van leven hoger en zijn er minder   

klachten voor de screeningsgroep vergeleken met de klinische groep. 

In MISCAN is dit ook het geval omdat de screeningsgroep een gunstigere stadiumverdeling heeft dan 

de klinische groep en er daardoor minder disutiliteit van borstkanker is.  

2) In PROFILES zijn de verschillen tussen screeningsgroep en klinische groep voor vrijwel alle functio-

nele en symptoom schalen afgenomen. Kwaliteit van leven lijkt over de tijd nader tot elkaar te ko-

men voor de beide groepen. 

In MISCAN nemen we aan dat de disutiliteiten slechts voor een beperkte tijd gelden en dat na een 

bepaalde duur (5 jaar) de utiliteit weer overeenkomt met de normpopulatie.  

3) De Patient Reported Outcome Measures (PROMS) van de QLQ-C30 laten een vergelijkbare kwali-

teit van leven zien over de verschillende stadia van borstkanker bij diagnose met uitzondering van 

patiënten met een stadium III carcinoom. ... Patiënten met een stadium III carcinoom zijn op bijna 

alle fronten slechter af, waarbij over de tijd heen de problemen zoals slapeloosheid nog kunnen 

toenemen. Verschillen tussen de stadia zijn groter voor de behandelingsspecifieke uitkomstmaten 

uit de QLQ-BR23 zoals ‘bijwerkingen van de systemische therapie’, ‘lichaamsbeeld’ en ‘toekomst-

perspectief’. 

 

In MISCAN wordt een vrij kleine disutiliteit aangenomen voor DCIS en klein tumoren (10%), terwijl 

dat voor grotere tumoren groter is (25%). De precieze disutiliteit is vanwege beperkte hoeveelheid 

data onzeker en wordt daarom gevarieerd in sensitiviteitsanalyses.  

 

Samenvattend: 

De resultaten van deze studie geven geen directe aanleiding om de utiliteiten, zoals gebruikt in 

MISCAN, aan te passen. 
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2. Stand van zaken Overleving en Doodsoorzaken 

Onderzoeksvraag bij doodsoorzaken respectievelijk ziektevrije overleving  

In eerste instantie zal worden gekeken naar verschillen in sterfte, borstkankersterfte en overige 

doodsoorzaken tussen groepen met een verschillende wijze van detectie van borstkanker (scree-

ningscarcinoom / intervalcarcinoom / overig klinisch carcinoom). De verschillen tussen groepen zul-

len tevens bekeken worden naar ziektestadium en voor de verschillende behandelingen. 

Tevens wordt onderzocht of de ziektevrije overleving ,op basis van lokale, locoregionale recidieven, 

metastase in organen en 2e primaire borsttumoren, een goede voorspeller is voor de doodsoorzaken 

en of de wijze van ontdekking deze voorspelling nog beïnvloedt. 

 

De onderzoeksvraag luidt:  

- Bestaan er expliciete verschillen in doodsoorzaken respectievelijk ziektevrije overleving tussen pati-

enten die voor borstkanker zijn behandeld na verwijzing vanuit het bevolkingsonderzoek en patiënten 

die anderszins gediagnosticeerd zijn buiten het BVO om? 

 

Het data bestand voor deze onderzoeksvraag zal worden voorbereid door het IKNL. Vervolgens zal 

dan een koppeling met het CBS moeten worden gemaakt voor de doodsoorzaken. In overleg met het 

RIVM (Dr Sten Zelle en Dr Patricia Hugen) is besloten om deze onderzoeksvraag in 2019 voor te berei-

den en de analyse en rapportage in 2020 uit te voeren.  

Procesbeschrijving 

Eind juni 2019 is contact gezocht met het IKNL om een aanvraag voor te bereiden ter beantwoording 

van de onderzoeksvraag. Er blijkt reeds een bruikbaar bestand te zijn, met hierin follow-up gegevens 

over recidief, metastase en 2e primaire tumoren, waarbij eveneens de wijze van detectie (bij scree-

ning ontdekt / intervalcarcinomen / overig gediagnosticeerde tumoren) en stadium is vastgelegd. 

Het bestand bevat informatie over de incidentiejaren 2003 t/m 2006 voor heel Nederland en 2007-

2008 voor een gedeelte van Nederland. Gegevens over intervalcarcinomen zijn beschikbaar vanaf in-

cidentiejaar 2005. Het betreft hier landelijke gegevens van circa 56.000 borstkankerpatiënten, van 

wie 26% inmiddels is overleden. De inclusie betrof geopereerde patiënten met invasief borstkanker. 

Uitgesloten zijn patiënten met een metastase bij diagnose of patiënten die alleen hormoontherapie 

hebben ontvangen. Van de betreffende incidentiejaren is een follow-up van 5 jaar en zijn lokale reci-

dieven,  locoregionale recidieven en metastases vastgelegd. Van de jaren 2003 en 2005 is 10 jaar fol-

low-up bekend. Het diagnosejaar is geregistreerd en de tijd tot een event (geen exacte datums). De 

behandeling betreft de initiële behandeling, niet de behandeling van recidieven of metastasen. De 

wijze van detectie is opgedeeld naar screeningscarcinoom, intervalcarcinoom en overig borstkanker. 

Behandeling  betreft chirurgie (borstsparend of mastectomie), radiotherapie (ja/nee), chemotherapie 

(ja/ nee, in geaggregeerde groepen van chemokuren), en hormoontherapie (ja/nee). Wat betreft im-

munotherapie (Herceptin ja/nee) is alleen informatie beschikbaar over het incidentiejaar 2005. Ook 

informatie over de moleculaire subtypes van borstkanker is alleen voor 2005 aanwezig. Comorbidi-

teit is voor één regio bekend (naar schatting 1/8 ste van Nederland). 

Hoewel dit cohort dus niet volledig representatief is voor patiënten ontdekt via het bevolkingsonder-

zoek is het wel uitstekend gedocumenteerd en daarmee zeer geschikt voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvraag. De aanvraag is bij het IKNL ingediend in november zie Bijlage E. 
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Het IKNL zal zorgdragen voor de koppeling met de doodsoorzaken bij het CBS. De onderzoekers die-

nen begin 2020 een overeenkomst op te stellen met het CBS. 

De kosten verbonden aan de koppeling van het IKNL bestand aan de doodsoorzaken bij het CBS, 

heeft een aantal vaste componenten. De variabele componenten zitten in de duur (nu maximaal ge-

steld op 12 maanden) en met name op het aan de CBS aanbieden van de output ter controle. Hoe 

vaker tussentijdse rapportages en daarmee de benodigde controles, des te hoger de kosten. Op basis 

van overleg met het CBS is dit onderdeel maximaal ingeschat op € 3000. De schatting voor de kosten 

voor de koppeling komt daarmee maximaal  op € 8000. Zie bijlage F voor een overzicht van de posten 

en de geschatte kosten.  

 

 

Samenvattend 

Het IKNL heeft een databestand waarmee het mogelijk is om verschillen in sterfte, borstkankersterfte 

en overige doodsoorzaken te onderzoeken tussen groepen met een verschillende wijze van ontdekking 

van borstkanker. Hiervoor is in november 2019 een aanvraag bij het IKNL ingediend die nu ter goed-

keuring bij de Commissie van Toezicht van het IKNL ligt. 

Na goedkeuring kan de koppeling met de doodsoorzakenregistratie van het CBS begin 2020 plaatsvin-

den en kunnen de gegevens met remote access geanalyseerd worden. 
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Tot slot 

De onderzoeksvraag ‘Bestaan er expliciete verschillen in kwaliteit van leven en angst gemeten met 

behulp van een gevalideerde vragenlijst tussen patiënten die voor borstkanker zijn behandeld na ver-

wijzing vanuit het bevolkingsonderzoek en patiënten die gediagnosticeerd zijn buiten het BVO om?’ 

kunnen we bevestigend antwoorden. Er bestaan verschillen in kwaliteit van leven tussen de groepen 

en deze pakt gunstiger uit voor de patiënten uit de screeningsgroep in vergelijking tot de groep die 

gediagnosticeerd is buiten het BVO om, de klinische groep. Voor alle items gemeten met de QLQ-C30 

en de QLQ-BR23 is de kwaliteit van leven consistent beter in de screeningsgroep. De verschillen tus-

sen de screeningsgroep en de klinische groep zijn echter gering en kunnen niet als klinisch relevant 

worden beschouwd. Echter voor beide groepen blijft angst- en depressieklachten een belangrijk aan-

dachtspunt zowel na de diagnose als een jaar later. Met name angstklachten blijft voor een vijfde 

deel tot een kwart van alle borstkankerpatiënten voor een langere tijd aanwezig.  

 

Factoren die wel duidelijk van invloed zijn op de kwaliteit van leven zijn het ziektestadium waarin de 

borstkanker wordt gediagnosticeerd, het type behandeling en de aanwezigheid van comorbiditeit.   

 

De QLQ_C30, de QLQ_BR23 en de HADS zijn gevalideerde vragenlijsten die samen 67 vragen beslaan. 

Het continue monitoren van de kwaliteit van leven via deze vragenlijsten als zachte uitkomstmaat 

staat niet in verhouding tot de gevonden geringe verschillen in kwaliteit van leven tussen de scree-

ningsgroep en de klinische groep. Het monitoren van kwaliteit van leven lijkt niet van toegevoegd 

waarde anders dan het, meer eenvoudig en reeds bestaand, monitoren van de bovengenoemde fac-

toren als ziektestadium en therapie. Het monitoren van comorbiditeit zou overwogen kunnen wor-

den, waarbij duidelijk gedefinieerd moet worden wat onder comorbiditeit precies wordt verstaan 

(welke aandoeningen / klachten, hoe lang aanwezig, behandeld door een arts etc.). 

Met betrekking tot de communicatie kan worden aangegeven dat de gunstigere verdeling van het 

ziektestadium en type therapie van de screeningsgroep ten opzichte van de klinische groep leidt tot 

een betere kwaliteit van leven, al is het verschil gering. 
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