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Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. Van 
alle vrouwen die een diagnose kanker krijgen, gaat het bij 28% om borstkanker. 
Dat komt neer op ongeveer 15.000 vrouwen per jaar met een diagnose invasieve 
borstkanker (mammacarcinoom), en ruim 2.300 vrouwen met een diagnose niet-
invasieve borstkanker, i.e. ductaal carcinoma in situ (DCIS) (figuur 1). 

In 1990 werd het landelijke screeningsprogramma voor borstkanker 
geïntroduceerd. Hierdoor worden borsttumoren in een vroeger stadium ontdekt. 
Zo nam het aantal patiënten met stadium I borstkanker toe van 29% in 1989 naar 
47% in 2017. In dezelfde periode nam het aandeel patiënten met stadium II af van 
53% naar 38% en bleef het aantal patiënten met stadium III en stadium IV gelijk 
(respectievelijk 10% en 5%). Niet alleen het landelijke screeningsprogramma heeft 
bijgedragen aan betere overleving, maar ook de ontwikkelingen op het gebied 
van kanker behandelingen hebben een grote impact gehad. Door accuratere 
radiotherapie technieken en effectievere systemische behandelingen worden 
borstkankerpatiënten beter en doelgerichter behandeld. Onder andere hierdoor 
neemt het aantal borstkankeroverlevers steeds meer toe.

Alle vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker worden behandeld met 
een operatie. De meeste vrouwen krijgen een borstsparende operatie, maar 
dit kan ook een borstamputatie zijn. Daarnaast wordt tijdens de operatie een 
schildwachtklierprocedure of een okselkliertoilet uitgevoerd. Een borstsparende 
operatie wordt gevolgd door aanvullende bestraling van de borst en steeds 

Figuur 1. Incidentie van vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker in Nederland  
sinds 1990.
Afkortingen: DCIS, ductaal carcinoma in situ.
Bron: Integraal kankercentrum Nederland, www.cijfersoverkanker.nl
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vaker wordt de borstwand na een amputatie aanvullend bestraald. Er kan ook 
bestraling nodig zijn op de regionale lymfeklieren. Afhankelijk van de leeftijd 
van de patiënt en pathologische risicofactoren kan aanvullende systemische 
behandeling overwogen worden, zoals chemotherapie, anti-hormonale 
therapie of doelgerichte oftewel “targeted” therapie. De behandeling van het 
mammacarcinoom is bewezen effectief, echter de behandeling kent ook een 
keerzijde. Radiotherapie en systemische behandelingen kunnen schadelijke late 
effecten tot gevolg hebben, zoals het ontstaan van hart- en vaatziekten of het 
ontwikkelen van nieuwe vormen van kanker. Door het bestralen van de borst, 
voornamelijk de linkerborst, dringt er ook een bepaalde hoeveelheid straling door 
tot in het hart. De hartdosis verschilt per bestralingstechniek, bestralingsvolume 
(bijvoorbeeld lokale bestraling van de borst(wand) of locoregionale bestraling 
(inclusief axillaire, periclaviculaire of parasternale regio)) en de anatomie van 
de patiënt. 

Het algemene doel van dit proefschrift, zoals beschreven in  
hoofdstuk 1, was het evalueren van de relatie tussen de bestralingsdosis op 
het hart en het optreden van hartziekten bij vrouwen gediagnosticeerd met 
borstkanker. Verschillende hartziekten zijn geassocieerd met de behandeling van 
kanker. In dit proefschrift hebben we voornamelijk gekeken naar het optreden 
van acute coronaire events, zoals het optreden van een hartinfarct of acute 
hartdood als gevolg van schade aan de kransslagaderen van het hart, ook wel 
coronair arteriën genoemd. Verder onderzochten we of andere factoren zoals 
cardiale risicofactoren of chemotherapie bijdragen aan de ontwikkeling van acute 
coronaire events. Met deze nieuwe informatie hopen we vrouwen te kunnen 
identificeren die een hoog risico hebben op hartschade na de behandeling van 
borstkanker. Door op tijd borstkankerpatiënten te identificeren met een hoog 
risico op hartschade, door middel van een voorspellend model, is het mogelijk 
om primaire dan wel secundaire preventieve maatregelen te nemen, om zo het 
aantal vrouwen dat risico loopt op een acuut coronair event zo klein mogelijk 
te houden. Primaire preventieve maatregelen richten zich op het optimaliseren 
van bestralingsplannen zodat de bestralingsdosis op het hart zo laag mogelijk is. 
Secundaire preventieve maatregelen bestaan onder andere uit het behandelen 
van cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten behandeld met radiotherapie 
met een hoog risico op acute coronaire events. 

In 2013 werd een belangrijke studie gepubliceerd (N Engl J Med 2013; 368:987-
98) waarin geanalyseerd werd hoe bijkomstige bestraling van het hart en cardiale 
risicofactoren van een patiënt met borstkanker bijdragen aan het ontwikkelen 
van acute coronaire events. De resultaten van deze studie suggereren dat er een 
lineair verband bestaat tussen de gemiddelde bestralingsdosis op het gehele 
hart en het optreden van acute coronaire events. Deze studie kende echter enkele 
tekortkomingen, waaronder het gebruik van oudere bestralingstechnieken en 
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het gebruik van een geschatte gemiddelde hartdosis. Ook is het op basis van 
de resultaten van deze studie niet mogelijk om het risico op acute coronaire events 
per individuele patiënt te berekenen. Het doel van hoofdstuk 2 in dit proefschrift 
was om deze resultaten te valideren in een groep van 910 borstkankerpatiënten 
die bestraald is met moderne bestralingstechnieken, gebaseerd op CT-scans 
waarmee de bestralingsplannen zijn gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om 
per individu de gemiddelde bestralingsdosis op het gehele hart te berekenen. 
Onze resultaten waren vergelijkbaar met de resultaten van de eerder genoemde 
studie uit 2013, namelijk dat de relatieve kans op het ontwikkelen van acute 
coronaire events toeneemt met 16.5% per Gray (Gy, eenheid van bestraling) 
op het gehele hart binnen 9 jaar na radiotherapie. Ook hebben we getracht dit 
voorspellend model te verbeteren, door te kijken naar de bestralingsdosis op 
de linkerhartkamer in plaats van het gehele hart. Deze aanpassing zorgde voor 
een voorspellend model dat het risico op acute coronaire events nauwkeuriger 
kan schatten. Daarnaast spelen cardiovasculaire risicofactoren een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van acute coronaire events. Met deze modellen kan het 
individuele risico op het ontwikkelen van acute coronaire events berekend 
worden per patiënt in de eerste 9 jaar na radiotherapie. Het effect van 
chemotherapie op de relatie tussen hartdosis en acute coronaire events kon 
vanwege statistische redenen niet onderzocht worden. Dit komt doordat het 
aantal borstkankerpatiënten met acute coronaire events in de follow up te laag 
was om nog een extra factor aan het voorspellend model te kunnen toevoegen. 
Preliminaire analyses laten zien dat chemotherapie wel degelijk bijdraagt aan 
het ontwikkelen van acute coronaire events na de behandeling van borstkanker. 
De verwachting is dat een toekomstige studie in een grotere groep patiënten 
met borstkanker dit verband kan aantonen.

De behandeling van borstkanker geeft niet alleen een verhoogd risico op 
acute coronaire events. Vrouwen die behandeld zijn voor borstkanker lopen 
ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van hartfalen. Er is echter nog veel 
onduidelijk over het verband tussen hartdosis en het optreden van hartfalen. In 
hoofdstuk 3 is de relatie onderzocht tussen de bestralingsdosis op verschillende 
onderdelen van het hart en de linkerkamerfunctie bij vrouwen die behandeld zijn 
voor borstkanker. Uit de resultaten kwam naar voren dat cardiale risicofactoren 
en de bestraling op de coronair arteriën de belangrijkste bijdrage leverden 
aan het ontwikkelen van vroege verminderde linkerkamerfunctie. In de eerste 
7 jaar na de behandeling met radiotherapie was er voornamelijk vroege, niet-
symptomatische schade te zien aan de linkerkamer. Om deze late symptomatische 
schade te ontdekken is aanvullend onderzoek nodig met een langere follow up.

Hoofdstukken 2 en 3 laten zien dat cardiovasculaire risicofactoren belangrijk 
zijn voor het ontwikkelen van acute coronaire events na radiotherapie voor 
borstkanker. In hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd over het onderzoek naar het 
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verband tussen de coronaire arteriële calciumscore en het ontwikkelen van acute 
coronaire events. Calcium in de coronair arteriën wijst op de aanwezigheid van 
aderverkalking, ook wel atherosclerotische plaques genoemd. Atherosclerotische 
plaques zijn een van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten en 
worden veroorzaakt door een ongezonde levensstijl en andere cardiovasculaire 
risicofactoren zoals diabetes, hypertensie, roken of een hoog cholesterol. Calcium 
in atherosclerotische plaques is op een CT-scan te zien als lichte vlekken tegen 
een donkere achtergrond in de coronair arteriën. De intensiteit en hoeveelheid 
vlekken resulteren in een cijfer, de zogenaamde calciumscore. De resultaten van 
hoofdstuk 4 laten zien dat, zelfs na correctie voor risicofactoren en de gemiddelde 
hartdosis, een hoge calciumscore vastgesteld voor de start van de behandeling 
gepaard gaat met een bijna 5 keer zo hoge kans op het ontwikkelen van acute 
coronaire events in vergelijking met borstkankerpatiënten met een calciumscore 
van 0.

De resultaten van hoofdstukken 2 tot en met 4 laten zien dat de aanwezigheid 
van cardiovasculaire risicofactoren en een verhoogde calciumscore aan het 
begin van de behandeling belangrijke risicofactoren zijn voor het ontwikkelen 
van acute coronaire events na de behandeling van borstkanker. In hoofdstuk 3 
werd een verband gevonden tussen de bestralingsdosis op de coronair arteriën 
en cardiale dysfunctie. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat er een relatie 
bestaat tussen bestralingsdosis op de coronair arteriën en het ontstaan van een 
acuut coronair event. Om dit goed te kunnen onderzoeken zijn gegevens nodig 
over hoeveel bestralingsdosis de coronair arterie ontvangt. Iedere patiënt met 
borstkanker die in aanmerking komt voor radiotherapie ondergaat een CT-scan 
in bestralingshouding die wordt gebruikt om een bestralingsplan te maken. Op 
deze CT-scan wordt de bestralingsdosis berekend. Door organen en weefsels 
in te tekenen op de CT-scan kan de bestralingsdosis per orgaan of weefsel 
berekend worden. Het met de hand intekenen van coronair arteriën is erg lastig 
en tijdrovend. Daarnaast kan de wijze waarop de structuur ingetekend wordt per 
arts verschillen (i.e. interobserver variabiliteit), omdat de coronair arteriën erg 
klein zijn en bewegen door het hartritme en ademhaling. Voor grootschalige 
onderzoeken zou daarom automatisering van dit proces grote voordelen kunnen 
opleveren, namelijk sneller en minder interobserver variabiliteit. Daarom hebben 
we een automatische intekentool ontwikkeld voor de linker coronair arterie en 
beoordeeld op bruikbaarheid door de geometrische overlap te vergelijken tussen 
de automatische intekening van de linker coronair arterie en een handmatige 
intekening. Daarnaast is de automatische intekentool op bruikbaarheid beoordeeld 
door de dosisverdeling op de automatisch ingetekende linker coronair arterie 
te vergelijken met de dosisverdeling op een handmatige intekening. Dit wordt 
beschreven in hoofdstuk 5. Met behulp van deze tool kunnen wij de belangrijkste 



Nederlandse samenvatting

169

1

2

3

4

5

6

7

8

&

coronair arterie, de linker coronair arterie, op grote schaal automatisch laten 
intekenen en de dosisverdeling berekenen.

Er is nog veel onduidelijk over de onderliggende biologische mechanismen die 
leiden tot radiotherapie-geïnduceerde toxiciteit van het hart. In eerder onderzoek 
werd aangetoond dat radiotherapie kan leiden tot versnelde atherosclerose. 
Dit mechanisme is verantwoordelijk voor de late hartschade na radiotherapie, 
meer dan 20 jaar na behandeling. De resultaten in dit proefschrift en andere 
onderzoeken laten echter ook zien dat er binnen 10 jaar na radiotherapie al 
hartschade kan optreden. Mogelijk spelen er naast versnelde atherosclerose, ook 
andere biologische mechanismen een rol. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of bestraling op een reeds bestaande 
atherosclerotische plaque in de linker coronair arterie bijdraagt aan het 
ontwikkelen van een acuut coronair event. De achterliggende gedachten is, dat 
bestraling op een atherosclerotische plaque zorgt voor loslating van de plaque 
en daardoor het bloedvat afsluit en op deze wijze een acuut coronair event 
veroorzaakt. Deze hypothese is getest op 910 vrouwen gediagnosticeerd met 
borstkanker. Van iedere patiënt is de linker coronair arterie ingetekend op 
een CT-scan met behulp van de automatische intekentool uit hoofdstuk 5. Bij 
borstkankerpatiënten met een positieve calciumscore, werd de atherosclerotische 
plaque ook handmatig ingetekend. De resultaten van deze studie suggereren dat 
vrouwen met een atherosclerotische plaque ten tijde van de bestraling een sterk 
verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van een acuut coronair event. Ook 
werd duidelijk dat hoe hoger de bestralingsdosis op de plaque is, hoe eerder een 
acuut coronair event optreedt. Om dit mechanisme daadwerkelijk aan te tonen is 
meer onderzoek nodig.

De studies gepresenteerd in dit proefschrift laten zien dat vrouwen behandeld 
voor borstkanker, een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van hartschade. 
De risico’s verschillen per patiënt en zijn afhankelijk van cardiovasculaire 
risicofactoren, leeftijd en de hoeveelheid bestralingsdosis op het hart. Met 
behulp van een voorspellend model kunnen patiënten met een hoog risico 
op hartschade geïdentificeerd worden en kunnen primaire dan wel secundaire 
preventieve maatregelen aangeboden worden.
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