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Nederlandse samenvatting

Bij vrouwen heeft borstkanker de afgelopen jaren longkanker vervangen als de meest 
gediagnosticeerde kanker wereldwijd, wat resulteert in een aanzienlijke ziektelast voor de 
samenleving. In Nederland, zijn al decennia lang bevolkingsgerichte screeningsprogramma's 
ingevoerd. Een goede evaluatie van het huidige screeningsprogramma voor borstkanker en 
het onderzoeken van de mogelijkheid van nieuwe screeningstrategieën en -modaliteiten is 
essentieel om de effectiviteit van deze screening voor de algemene bevolking te verbeteren. 
Voor ontwikkelingslanden als China is echter meer onderzoek nodig naar de vraag of 
en hoe een landelijk screeningsprogramma op borstkanker moet worden ingevoerd. 
Dit proefschrift heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren dat kan 
bijdragen aan de verbetering van screening op borstkanker in zowel Nederland als China. 
Dit onderzoek wordt vanuit drie verschillende perspectieven gedaan: (1) Ervaring met 
huidige georganiseerde screeningsprogramma’s met mammografie; (2) Uitbreiding van het 
gebruik van mammografie in Aziatische landen, met name voor de Chinese bevolking; (3) 
Onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe screenings technologieën bij vrouwen met 
dicht borstweefsel.

Deel 1: Wat kunnen we leren van de huidige screeningsprogramma's voor 
borstkanker?

Hoewel reguliere mammografiescreening inmiddels heeft aangetoond dat het de 
mortaliteit vermindert, varieert het percentage mortaliteitsreductie aanzienlijk, en lopen 
de schattingen bij de verschillende onderzoeken uiteen van 0% tot 50%. Deze grote 
variatie in sterftereductie kan worden toegeschreven aan verschillen in vele factoren, 
zoals populatiekenmerken, participatiegraad, mammografische sensitiviteit, verschillende 
screeningstrategieën (screeningsinterval en startleeftijd van de screening) en verschillende 
lengtes van follow-up tijd. Om de modellering van screening te kunnen verbeteren en om 
een betere afschatting te kunnen maken van de kosteneffectiviteit van borstkankerscreening, 
is het belangrijk om een preciezer beeld van de mammografische sensitiviteit en de 
participatiegraad te hebben. Daarom hebben we in Deel 1 eerst een nieuwe methode 
ontwikkeld om de sensitiviteit van mammografie als een continue functie van tumorgrootte 
te verbeteren door gebruik te maken van geaggregeerde gegevens uit het Nederlandse 
borstkanker screening programma (Hoofdstuk 2). Geaggregeerde gegevens van 22.915 
door screening gedetecteerde en 10.670 interval borstkankers, werden gebruikt om een 
nieuw model voor mammografische sensitiviteit te ontwikkelen. Het model toonde aan 
dat de mammografische sensitiviteit toenam van 0 tot 85% voor tumorgroottes van 2 tot 
20 mm. Vergeleken met andere modellen die een sensitiviteit van 100% schatten voor 
tumoren van 15-20 mm en meer, geeft de sensitiviteit van 85% voor een tumordiameter 
van 20 mm in ons model een betrouwbaarder waarde. Ons sensitiviteitsmodel kan worden 
opgenomen in kosteneffectiviteitsmodellen voor screeningprogramma's voor borstkanker, 
die relevant bewijs kunnen leveren voor de optimalisatie van screeningstrategieën en 
zo overheid en de organisatie van screeningprogramma's kunnen helpen bij het maken 
van beleid. In Hoofdstuk 3 werden de determinanten van het niet deelnemen aan 
georganiseerde, bevolkingsgerichte screeningsprogramma’s geëvalueerd met behulp van 



A

177

Appendix  |

een meta-analyse. Alleen studies met niet-deelname gegevens uit registratiesystemen van 
screeningsprogramma's werden geïncludeerd, aangezien gegevens uit zelfrapportage de 
deelname waarschijnlijk overschatten. De resultaten tonen aan dat een het hebben van een 
lager inkomen, een jongere leeftijd, een lager opleidingsniveau, het wonen op grote afstand 
van een screenings unit, ongehuwd of immigrant zijn, en het hebben van een mannelijke 
huisarts geassocieerd zijn met een hogere kans op niet-deelname aan georganiseerde 
bevolkingsonderzoeken. Onze bevindingen komen overeen met die van andere meta-
analyses. Dit geldt ook voor meta-analyses waarin zelf-gerapporteerde data over deelname 
aan een bevolkingsonderzoek werden meegenomen en waarin studies werden betrokken die 
over opportunistische screening gaan. In ons onderzoek waren de associaties echter minder 
sterk. Een mogelijke verklaring daarvoor is onder meer een recall-bias van gegevens van 
zelfrapportage en fundamentele verschillen tussen georganiseerde en opportunistische 
screeningprogramma's in implementatiestrategie en populatiekenmerken. Bovendien 
werd er een substantiële heterogeniteit gevonden tussen de verschillende studies. Wanneer 
de analyses werden gestratificeerd op het wel of niet versturen van een herinnering, 
vonden wij in de groep waarin geen herinnering werd verstuurd dat het voor vrouwen in 
stedelijke gebieden minder waarschijnlijk was dat ze deelnamen aan de screening dan voor 
vrouwen op het platteland. Wanneer er wel een herinnering werd verstuurd, was het juist 
waarschijnlijker voor vrouwen in stedelijke gebieden dat ze deelnamen dan wanneer zij op 
het platteland woonden. De resultaten van ons onderzoek geven aan dat voor vrouwen in 
stedelijke gebieden het sturen van een herinnering de screeningsdeelname verhoogt, maar 
of dat ook voor vrouwen op het platteland geldt is nog onduidelijk.

Deel 2: Wat is de efficiëntie van mammografiescreening in Azië?

Aangezien Aziatische vrouwen over het algemeen meer dicht borstweefsel hebben en 
op jongere leeftijd borstkanker krijgen, en omdat de diagnostische sensitiviteit van 
mammografie lager is bij vrouwen met dicht borstweefsel en op jongere leeftijd hebben we 
in Deel 2 onderzocht of mammografie als standaard screeningsmodaliteit kosteneffectief zou 
kunnen zijn in de Chinese bevolking. In Hoofdstuk 4 werd een meta-analyse uitgevoerd om 
de diagnostische nauwkeurigheid van mammografie en echografie te vergelijken. In deze 
studie werd echografie beschouwd als een mogelijk alternatief voor borstkankerscreening 
bij Aziatische vrouwen vanwege de betere eigenschappen van echografie bij vrouwen met 
borsten met hoge dichtheid, de betere toegankelijkheid en de lagere kosten. De resultaten 
toonden aan dat ook in Aziatische landen mammografie nog steeds een hogere sensitiviteit 
en een vergelijkbare specificiteit heeft in vergelijking met echografie. Mammografie 
kan daarom worden beschouwd als een betere screeningsmethode, ook voor Aziatische 
vrouwen. Of screening met mammografie in Aziatische landen moet worden aanbevolen, 
moet echter zorgvuldig worden overwogen. Aanvullende gegevens over de resultaten op 
de lange termijn en gegevens over de kosteneffectiviteit van mammografiescreening in 
Aziatische klinieken zijn noodzakelijk. Vanwege de lange follow-up periode en de grote 
populatie die nodig is om de kosteneffectiviteit van borstkankerscreening te evalueren, 
hebben we daarom in Hoofdstuk 5 een gevalideerd simulatiemodel (SiMRiSc) gebruikt om 
de voordelen op de lange termijn en de kosteneffectiviteit van mammografie te evalueren. 
Het SiMRiSc-model is aangepast aan de Chinese bevolking door de input parameters aan 
te passen op basis van beschikbare gegevens voor de Chinese bevolking. Het basisscenario 
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was tweejaarlijkse mammografiescreening voor vrouwen in de leeftijd van 45-70 jaar zoals 
in de Chinese richtlijn voor borstkankerscreening van 2019 is geadviseerd. Daarna werden 
zeven alternatieve scenario's gesimuleerd door de screeningsintervallen en de startleeftijd 
van de deelnemers te variëren. Bij een kosteneffectiviteit drempel van driemaal het bruto 
nationaal product, lieten de simulaties zien dat tweejaarlijkse mammografiescreening 
voor vrouwen in de leeftijd van 45-70 jaar kosteneffectief was in stedelijk China, met een 
gemiddelde kosteneffectiviteitsratio van $ 17.309 per gewonnen levensjaar in vergelijking 
met geen screening. De incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER) was $ 25.261 per 
gewonnen levensjaar in vergelijking met het eerstvolgende meest efficiënte scenario. Uit de 
budget impactanalyse bleek dat screening gedurende tien jaar aanzienlijke kosten met zich 
mee zou brengen. Gezien de grote geografische en sociaaleconomische verschillen in China 
is daarom aanvullend onderzoek nodig om screeningstrategieën op maat te ontwikkelen en 
zo de screening voor Chinese vrouwen te verbeteren.

Deel 3: Op weg naar nieuwe modaliteiten: zijn we er klaar voor?

Omdat de sensitiviteit en specificiteit van mammografie niet perfect zijn, zijn verschillende 
geavanceerde technieken voorgesteld om de effectiviteit van screening te verbeteren, vooral 
bij vrouwen met borsten met hoge dichtheid. Het verband tussen hoge borstdichtheid en 
de effectiviteit van mammografiescreening is tweeledig; een hogere borstdichtheid kan het 
risico op het ontwikkelen van borstkanker verhogen, terwijl op mammogrammen tumoren 
kunnen worden gemaskeerd door dicht borstweefsel, wat een verkeerde diagnose tot gevolg 
kan hebben. Daarom hebben we in Deel 3 de mogelijke toepassing van twee geavanceerde 
screeningstechnieken (Digitale borsttomosynthese, DBT, en verkort magnetische 
resonantiebeeldvorming, AP-MRI) in het bevolkingsonderzoek onderzocht. In Hoofdstuk 
6 werd de kosteneffectiviteit van DBT in de algemene bevolking en bij vrouwen met dicht 
borstweefsel onderzocht. DBT is een relatief nieuwe techniek waarvan slechts beperkt 
gegevens beschikbaar zijn over de sensitiviteit in een populatie screening. Om de minimale 
sensitiviteit te bepalen waarboven DBT kosteneffectief zou kunnen zijn, hebben we deze 
analyse uitgevoerd door verschillende DBT-sensitiviteiten te simuleren. Op basis van onze 
analyse is DBT waarschijnlijk een kosteneffectief alternatief voor mammografie bij vrouwen 
met dicht borstweefsel, als de sensitiviteit van DBT minimaal 90% is bij € 96 of minimaal 
80% bij € 80 per DBT-screen. Of DBT een kosteneffectief alternatief kan zijn voor vrouwen 
met niet-dicht borstweefsel, hangt sterk af van de kosten van DBT per screen. In Hoofdstuk 
7 onderzochten we de kosteneffectiviteit van een AP-MRI bij vrouwen met heterogeen of 
extreem dicht borstweefsel in een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek. Wederom werd het 
microsimulatiemodel SiMRiSc toegepast, met bijgewerkte parameters voor vrouwen met 
dicht borstweefsel. Bovendien hebben we in deze analyse, in plaats van aan te nemen dat 
de borstdichtheid constant bleef, de borstdichtheid dynamisch gemodelleerd als functie 
van leeftijd, zodat de borstdichtheid afneemt met de leeftijd. De resultaten laten zien 
dat tweejaarlijkse borstkankerscreening met AP-MRI voor vrouwen van 50-65 jaar met 
extreem dicht borstweefsel een kosteneffectief alternatief kan zijn voor mammografie met 
een ICER van € 16.038 per gewonnen levensjaar. AP-MRI is echter geen kosteneffectieve 
optie voor vrouwen met heterogeen dicht borstweefsel. Hoewel de resultaten van onze 
studies de stratificatie van screening voor vrouwen met dicht of extreem dicht borstweefsel 
ondersteunt, moet hierbij wel worden benadrukt dat er nog onderzocht moet worden hoe 
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een dergelijke gedifferentieerde screenings strategie in de huidige screenings programma’s 
ingebed moet worden. 

Conclusie

De resultaten van ons onderzoek in dit proefschrift geven aanwijzingen voor de verbetering 
van borstkankerscreening in zowel Nederland als China. In Nederland, waar al tientallen 
jaren een bevolkingsonderzoek programma is ingevoerd, kan een gestratificeerde 
screeningstrategie op basis van borstdichtheid een verdere verbetering inhouden, en 
geavanceerde screeningmodaliteiten zoals DBT en AP-MRI kunnen worden gebruikt als 
een kosteneffectief alternatief voor mammografie bij vrouwen met dicht of extreem dicht 
borstweefsel. 

Voor stedelijk China laat ons onderzoek zien dat mammografie een beter screeningsmethode 
is dan echografie, en dat tweejaarlijkse screening met mammografie van 45 tot 70 jaar 
economisch aantrekkelijk is. Naast een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek zijn ook 
voldoende screeningsfaciliteiten en aanvullende financiële ondersteuning voor diagnostiek 
en behandeling cruciaal om de borstkankersterfte in China terug te dringen. Voor het 
platteland van China is, gezien de relatief lage incidentie, een toegankelijke en betaalbare 
gezondheidszorg, en meer kennis over de risico’s van borstkanker belangrijker dan de 
implementatie van borstkankerscreening.
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