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Nederlandse samenvating  

Doelstelling van de thesis 

Door de hoofdrol in morbiditeit en sterfte in de wereld, behoort kanker tot een van de grootste 

bedreigingen voor het welzijn van de bevolking . Aanpassingen van de levensstijl kan naar schatting de 

kans op kanker met 40% doen verminderen. Deze aanpassingen omvatten: het minderen of stoppen 

met roken, het minderen of stoppen met het consumeren van alcohol , het onderhouden van een 

normaal body mass index (BMI), het kwalitatief verbeteren van het dieet en het verhogen van de fysieke 

activiteit naast het verminderen van sedentair gedrag . Echter, er is nog geen sluitend bewijs dat de hier 

bovenstaande aanpassingen op het gezondheidsgedrag inderdaad verband houden met het voorkomen 

van kanker. In het geval van het aanpassen van het dieet, verhoging van de fysieke activiteit, het 

verminderen van het sedentaire gedrag en het onderhouden van een gezond BMI wordt verder 

onderzoek aangeraden. Specifieke aandacht is vereist met betrekking tot populatiegebaseerde 

cohorten, waar sommige geografische en culturele verschillen wellicht nog niet voldoende zijn 

onderzocht. Bovendien zijn er aanwijzingen dat risicovol gezondheidsgedrag aanhoudt, zelfs na een 

diagnose van kanker. Het is van belang dat (ex-) patiënten sommige aspecten van hun 

gezondheidsgedrag aanpassen om terugkeer van de ziekte te voorkomen. Verder onderzoek is dan ook 

wenselijk om de eerder genoemde bevindingen te onderbouwen. Het doel van deze thesis is het 

onderzoeken van de rol van gezondheidsgedrag bij zowel kankerincidenten als bij genezen verklaarde 

patiënten. Bovendien is er onderzocht of associaties met het aanpassen van gezondheidsgedrag, welke 

gebaseerd zijn op een traditionele benadering, ook te vinden zijn door middel van machine learning 

algoritmes. 

In het eerste deel van deze thesis ligt de focus van hoofdstuk twee op het beoordelen van de validiteit 

van de zelfgerapporteerde kankerdiagnoses uit de database van Lifelines. Deze werden vergeleken met 

de kanker diagnoses van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA), die 

wordt beschouwd als de gouden standaard. Onderzoek wees uit dat de zelfgerapporteerd 

kankerdiagnoses door de deelnemers van het Lifelines populatie-gebaseerde cohort een hoog positief 

voorspellende waarde hebben (97.45% [95%CI: 97.05-97.81], en 97.33% [95%CI: 96.72-97.82] na 

uitsluiting van huid- en baarmoederhalskanker) en een matige sensitiviteit (64.7% [95%CI:63.7-65.6]). 

De sensitiviteit nam toe na de uitsluiting van huid- en baarmoederhalskanker (70.2% [95%CI:68.8-71.5]), 

wat toe te wijden is aan onderrapportage van dit soort typen van kanker. De voornaamste kracht  van 

deze studie is dat het de eerste is in zijn soort, en behoort tot één van de grootste populatiestudies ter 
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wereld die zelfgerapporteerde kankerdiagnose valideert. Daarnaast heeft de huidige studie als voordeel 

dat een landelijke pathologische registratie, die volledige dekking geeft van pathologie rapporten in 

Nederland, als gouden standaard kon worden gebruikt. De resultaten van deze studie liggen in lijn met 

andere studies op basis van grote populatie-gebaseerde cohorten uit Korea en de Verenigde Staten die 

vergelijkbare sensitiviteit laten zien in hun kanker diagnoses (respectievelijk 72% [95%CI:70.7-73.2] en 

79%). Deze resultaten suggereren dat de zelfgerapporteerde kankerdiagnoses uit het Lifelines populatie 

cohort gebruikt kunnen worden voor onderzoek, met uitzondering van huid- en baarmoederhalskanker 

wegens de eerder genoemde onderrapportage. 

De rol van gezondheidsgedrag op kankerincidenten werd onderzocht in het tweede deel van deze thesis. 

Twee verschillende statistische benaderingen werden toegepast om de relaties tussen 

gezondheidsgedrag en kankerincidenten te kunnen beoordelen. (I) In hoofdstuk drie werden Machine 

learning algoritmes ingezet om potentiële niet-lineaire verbanden tussen gezondheidsgedrag en 

kankerincidenten te onderzoeken. In hoofdstuk vier werd een traditionele overlevingsanalyse gebruikt 

om in het specifiek het risico voor maag- en darmkanker te bepalen. 

In hoofdstuk drie werden prestaties van twee machine learning algoritmes vergeleken met traditionele 

lineaire methodes met betrekking tot het voorspellen van kankerincidenten (algemene diagnose, 

borstkanker, prostaatkanker en maag- en darmkanker). De machine learning algoritmes werden ingezet 

om te evalueren of deze verschillende patronen in levensstijl, sociaal-economische factoren en 

routinematige laboratorium metingen konden ontdekken, zoals bij traditionele lineaire algoritmes. Dit 

met betrekking tot het voorspellen van kankerincidenten. De resultaten lieten zien dat zowel lineaire als 

machine learning algoritmes vergelijkbaar presteerden wat betreft het voorspellen van 

kankerincidenten voor dit populatie cohort, welke een gebied onder de ROC-curve (AUC) van <0.75 liet 

zien. De hoogste AUC werd gerapporteerd bij prostaatkanker (AUC>0.81). In het algemeen waren de 

modellen sterk afhankelijk van de leeftijd van de deelnemers, wat het grootste gedeelte van hun 

voorspellende prestatie verklaarde. Wanneer de parameter leeftijd werd uitgesloten, liet enkel het 

model voor maag- en darmkanker een laag tot gemiddeld voorspellende prestatie zien (AUC=0.60). 

Hierbij was roken de belangrijkste parameter. 

In hoofdstuk vier werd de rol onderzocht van verschillende voedingsindexes met betrekking tot het 

risico op maag-en darmkanker. The volgende voedingsindexes werden geëvalueerd: Dutch Dietary 

Guidelines (DDG) index, Lifelines Diet Score (LLDS) (21), American Cancer Society (ACS) index en de 

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (WCRF/AICR) index. De hoge 
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kwaliteit van het dieet van de ACS-index werd geassocieerd met een verlaagd risico op colorectale 

kanker (HR 0.62; 95% CI 0.46–0.84). Echter, omdat de ASC-index levensstijl componenten (fysieke 

activiteit en BMI) in haar berekeningen meeneemt, is er een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd  die deze 

levensstijl-parameters uitsluit. Hierdoor ontstaat er een focus op de dieet-parameters van deze ASC-

index. Enkel de dieet-parameters van de ASC-index lieten echter nog steeds een significante associatie 

zien met een verminderd risico op colorectale kanker (HR 0.68; 95% CI 0.49–0.93). 

In deel drie van deze thesis is het gezondheidsgedrag van ex-kankerpatienten vergeleken met 

deelnemers uit het Lifelines cohort zonder geschiedenis met kanker. In hoofdstuk vijf werd het verschil 

in gezondheidsgedrag tussen ex-kankerpatienten en de algemene bevolking geanalyseerd aan de hand 

van een logistisch regressiemodel, aangepast en gestratificeerd naar geslacht en leeftijdsgroep. Het is 

belangrijk om hierbij te verduidelijken dat in de analyses van hoofdstuk vijf, de referentiecategorie voor 

de verschillende levensstijlfactoren bij logistische regressie, altijd de categorie was die wees op gezond 

gedrag. Op deze wijze gaf een vergelijking met de kankervrije groep een odds-ratio (OR) boven 1 aan dat 

ex-patiënten een grotere kans hadden op ongezond gedrag, terwijl een OR onder 1 een grotere kans gaf 

op gezond gedrag. De volgende gezondheidsgedragingen werden meegenomen: roken, 

alcoholconsumptie, kwaliteit van dieet, BMI, physieke beweging en sedentair gedrag. Over het 

algemeen hadden ex-patiënten een lager BMI (0.93 [95%CI:0.87-0.98]) en een hogere mate van fysieke 

activiteit (0.92 [95%CI:0.87-0.97]). Om dit verder te kunnen evalueren zijn er gestratificeerde analyses 

uitgevoerd op basis van geslacht en leeftijdscategorie (jonger dan 55 jaar; 55 jaar en ouder). Het aantal 

actieve rokers onder vrouwelijke ex-patiënten blijkt hoger dan onder vrouwen zonder historie met 

kanker (1.14 [95%CI:1.04-1.26]). Onder mannelijke ex-patiënten bevonden zich meer deelnemers met 

een normaal BMI (0.87 [95%CI:0.78-0.97]) en een gezonde fysieke activiteit (0.86 [95%CI:0.78-0.95]) dan 

bij de controlegroep (mannen zonder diagnose). Onder de ex-patiënten jonger dan 55 jaar bestond een 

grotere kans om een actieve roker te zijn (1.13 [95%CI:1.02-1.25]) en een gezond dieet te hebben (0.89 

[95%CI:0.81-0.97]), in vergelijking tot deelnemers uit dezelfde leeftijdscategorie zonder diagnose. Ex-

patiënten vertonen dus nog steeds potentieel gevaarlijk gezondheidsgedrag. Opvallend hierin zijn de 

vrouwelijke ex-patiënten en ex-patiënten onder van 55 jaar. 

Hoofdstuk zes behandelt de vraag of machine learning algoritmes beter in staat zijn de verschillen te 

identificeren in gezondheidsgedrag tussen ex-kankerpatienten en niet-kankerpatiënten binnen de 

Lifelines cohort, in vergelijking tot lineaire algoritmes. De classificatie van logistische regressie als een 

lineaire benadering werd hier vergeleken met; random forest, Support vector machine (SVM) en 
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Gradient Boosting Machines (GBM) als non-lineaire algoritmes. Zowel lineaire (logistische regressie) als 

non-lineaire algoritmes (random forest, support vector machines and gradient boosting machines) lieten 

beiden een vergelijkbare classificatie zien (logistische regressie AUC=0.75, random forest AUC=0.75, 

support vector machines AUC=0.76 en gradient boosting machines AUC=0.74), met betrekking tot de 

differentiatie tussen ex-kankerpatienten en niet-kankerpatiënten. In alle gevallen was leeftijd de 

sterkste classificatie. Wanneer de parameter leeftijd uitgesloten werd van de analyses, zakten alle 

classificatie metingen naar AUC ≤ 0.66. Deze uitkomsten suggereren dat lineaire en non-lineaire 

methoden niet evident van elkaar verschillen in het identificeren van gezondheidsgedrag, om ex-

kankerpatienten te classificeren ten opzichte van niet-kankerpatiënten. 

Ten slotte was hoofdstuk zeven gericht op het evalueren van mogelijke verschillen in de naleving van 

voedingsrichtlijnen tussen overlevenden van maag- en darmkanker en de gezonde controlegroep. 

Deelnemers van het Lifelines cohort ≥ 40 jaar met een zelfgerapporteerde diagnose van darm-, 

slokdarm- of maagkanker (n=307) werden gekoppeld op basis van leeftijd en geslacht aan de gezonde 

controlegroep (n=3070). Het genuttigde dieet werd gekwantificeerd met behulp van de Lifelines Diet 

Score, die onderscheid maakt op basis van hun bekende gezondheidseffect; positief (bijvoorbeeld fruit 

en groente) of negatief (bijvoorbeeld rood en verwerkt vlees) (21). Tevens werd de naleving van 

aanbevelingen van de Nederlandse voedingsrichtlijnen (20) vergeleken tussen ex-kankerpatienten en 

niet-kankerpatiënten. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groente en fruit (200 gram) lag 

respectievelijk onder de 10% en 40%. Dit demonstreert een slechte kwaliteit van dieet in zowel de ex-

kankerpatiënten als de gezonde controlegroep. Van alle voedselgroepen die bekend staan om hun 

positieve effecten op gezondheid, scoorden, in beide groepen, alleen vis en (volkoren)graanproducten 

boven de dieet aanbevelingen van de Nederlandse voedingsrichtlijnen (respectievelijk 40% en 20%). De 

kwaliteit van het dieet lijkt dus niet te verschillend tussen de ex-patiënten van maag- en darmkanker en 

de gezonde controlegroep. Beide groepen houden zich slecht aan de aanbevelingen van de Nederlandse 

voedingsrichtlijnen, iets waar dus ruimte is voor verbetering. 

Conclusies 

Vanuit het eerste deel van deze thesis kan geconcludeerd worden dat zelfgerapporteerde kanker binnen 

het Lifelines cohort een hoge positieve voorspellende waarde heeft met een gemiddelde gevoeligheid. 

Deze hoge positief voorspellende waarde is een indicator voor de hoge kwaliteit van de PALGA 

registratie. In het geval van zelfgerapporteerde kanker, is de kans zeer hoog dat deze in de 

pathologische database voorkomt. De onderrapportage van kanker door de deelnemers van Lifelines is 
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de reden voor de gemiddelde gevoeligheid. Geconcludeerd mag worden dat de zelfgerapporteerde 

gevallen van kanker in het Lifelines-project gebruikt kunnen worden voor toekomstig  onderzoek. 

Uitzonderingen hierop zijn huid- en baarmoederhalskanker, gezien deze de grootste bron waren van de 

eerder genoemde onderrapportage. 

Uit het tweede deel van deze thesis over kankerincidenten, bestaande uit hoofdstukken 3 en 4, kan 

worden geconcludeerd dat de prestaties van machine learning-algoritmen voor het voorspellen van 

kankerincidenten gevallen in het Lifelines-cohort matig tot laag zijn en niet beter presteerden dan 

traditionele benaderingen. Een andere conclusie uit dit deel van de thesis is dat kwaliteit bevorderende 

dieet-interventies het beste gebaseerd kunnen worden op de ASC-score, gezien deze betere dieet 

voordelen liet zien voor de algemene populatie van van het Lifelines cohort. Aansluitend kunnen we uit 

dit deel van de thesis zeggen dat overig gezondheidsgedrag, fysieke activiteit, sedentair gedrag en het 

BMI geen relevante invloed hebben op gevallen van kankerincidenten. 

Uit het derde deel van deze thesis, over overlevenden van kanker, bestaande uit hoofdstukken 5, 6 en 

7; kan er worden geconcludeerd dat het gezondheidsgedrag niet op het verwachte niveau was, noch bij 

overlevenden van kanker, noch in het hele cohort. Er werd waargenomen dat de levensstijl van 

overlevenden van kanker veel verbetering behoeft, maar desalniettemin vertonen ze een lager tot 

normaal BMI en zijn vaak fysiek actiever dan de rest van het cohort. Gerichte interventies dienen 

gefocust te worden op vrouwen en oudere ex-patiënten, met name op het gebied van rookpreventie en 

de verbetering van de dieet-kwaliteit . Ten slotte is een frequente evaluatie van het gezondheidsgedrag 

wenselijk, waardoor een snellere interventie kan plaatsvinden om risicogedrag te verminderen. Mede 

hierdoor kan de levensstijl worden verbeterd die op haar beurt een betere bescherming biedt tegen 

kanker. 
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