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Nederlandse samenvatting, 
discussie en conclusies

Introductie tot spoed-erfelijkheidsonderzoek
Borstkanker is het meest voorkomende type kanker bij vrouwen. In Nederland krijgt 
ongeveer een op de acht vrouwen borstkanker. Bij ongeveer 5% van deze vrouwen is 
er een aantoonbare erfelijke oorzaak, namelijk een kiembaanmutatie in een gen geas-
socieerd met borstkanker [1;2]. Het vaakst betreft het dan een mutatie in een van de 
borstkankergenen BRCA1 en BRCA2. Daarnaast zijn er verschillende andere genen die, in 
geval van een kiembaanmutatie, leiden tot een verhoogd risico op borstkanker (bijvoor-
beeld CHEK2, PALB2, PTEN, TP53 en CDH1). In dit onderzoek hebben we ons echter alleen 
gericht op de genen BRCA1 en BRCA2, omdat mutaties daarin vaker voorkomen bij borst-
kanker dan mutaties in de andere genen en omdat ze binnen de diagnostiek al zo’n 20 
jaar onderzocht worden.

Vrouwen die draagster zijn van een kiembaanmutatie in een van de BRCA genen hebben 
een risico van 60-80% om ooit in hun leven borstkanker te krijgen. Ook hebben ze een 
sterk verhoogd risico op eierstokkanker, dat loopt van 5-20% voor vrouwen met een 
BRCA2-gen mutatie tot 35-55% voor vrouwen met een BRCA1-gen mutatie [3;4]. Daarnaast 
hebben vrouwen met borstkanker èn een kiembaanmutatie in een van de BRCA genen een 
verhoogd risico op een tweede primaire borsttumor. Meestal betreft het dan kanker in de 
andere borst (contralaterale borstkanker). Dit risico is het hoogst voor draagsters van een 
BRCA1-genmutatie bij wie een eerste borsttumor wordt vastgesteld op een leeftijd jonger 
dan 40 jaar. Voor deze vrouwen is het risico op een tweede primaire borstkanker ongeveer 
26% na 10 jaar en 55% na 25 jaar [5;6]. Deze risico’s zijn hoger dan voor draagsters van 
een BRCA2-genmutatie. Voor BRCA2-gen mutatie draagsters met een eerste borstkanker 
na 40-jarige leeftijd is het risico op een tweede primaire borstkanker na 10 jaar ongeveer 
7% [6], en voor BRCA2-gen mutatie draagsters met een eerste borstkanker na 50-jarige 
leeftijd is het risico op een tweede primair borstkanker na 25 jaar ongeveer 16% [5].

Voor vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-gen mutatie bij wie voor de eerste keer borst-
kanker wordt vastgesteld en die weten dat ze een verhoogd risico hebben op een tweede 
primaire borstkanker, bestaan twee soorten preventieve maatregelen. De ene optie is 
regelmatige controles met MRI en mammografie van de borst(en) na de behandeling. 
Bij een gunstige prognose van de eerste borstkanker is de andere optie een preventieve 
verwijdering van de andere borst. Zo’n preventieve operatie verkleint het risico op een 
tweede primaire borsttumor met ongeveer 95%. Daarnaast is er toenemend bewijs voor 
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een positief effect op de overleving, al geldt dit waarschijnlijk niet voor patiënten van alle 
leeftijden en met alle verschillende tumor kenmerken [7-10].

In het recente verleden werden vrouwen met borstkanker bij wie er sprake zou kunnen 
zijn van een erfelijke aanleg hiervoor, bijvoorbeeld vanwege hun jonge leeftijd bij diagnose 
en/of een familiegeschiedenis van borst-, eierstok- en/of prostaatkanker (hoog-risico borst-
kanker patiënten), verwezen voor erfelijkheidsonderzoek nadat hun primaire behandeling 
was afgerond. Bij patiënten met een BRCA1- of BRCA2-gen mutatie die een preventieve 
verwijdering van de andere borst wilden laten verrichten, was daarvoor een extra operatie 
nodig. Daarnaast kan een borstreconstructie na zo’n preventieve operatie complexer 
zijn bij patiënten die eerder zijn bestraald [11;12]. Bovendien was de uitslagtermijn van 
DNA-onderzoek van de BRCA genen destijds ongeveer vier maanden of meer, waar-
door de uitslag van DNA-onderzoek meestal niet kon worden gebruikt bij het maken 
van een beslissing over de primaire behandeling. Veel non-commerciële DNA-laboratoria 
hebben echter snellere testen ontwikkeld, waardoor de uitslagtermijn is teruggebracht 
tot vier weken (ten tijde van dit wetenschappelijk onderzoek), en nu indien nodig zelfs 
tot twee weken. Dit heeft spoed-erfelijkheidsonderzoek kort na de borstkanker diagnose 
mogelijk gemaakt, om zo de uitslag van het erfelijkheidsonderzoek te kunnen betrekken 
bij de beslissingen over de chirurgische behandeling. Ter illustratie: als een vrouw met 
borstkanker kort na de diagnose als uitslag krijgt dat ze draagster is van een BRCA1- of 
BRCA2-gen mutatie, kan ze voor een gelijktijdige verwijdering van beide borsten kiezen (een 
directe bilaterale mastectomie) in plaats van een eenzijdige operatie [13-15].

Ondanks de potentiële voordelen was het niet bekend of spoed-erfelijkheidsonderzoek 
daadwerkelijk tot andere beslissingen met betrekking tot de chirurgische behandeling zou 
leiden. Bovendien waren er zorgen dat spoed-erfelijkheidsonderzoek mogelijk schadelijk 
zou zijn omdat het tot teveel stress zou leiden in een situatie die toch al stressvol was [16]. 
We hebben deze studie verricht om de impact van spoed-erfelijkheidsonderzoek te onder-
zoeken op zowel beslissingen over de primaire operatie als op psychosociaal welbevinden.

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen
Zoals beschreven in hoofdstuk 2, hebben we de gegevens van vrouwen met een BRCA1- 
of BRCA2-gen mutatie bestudeerd bij wie borstkanker was vastgesteld tussen 1995 en 
2009 in het Erasmus Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum, Universitair 
Medisch Centrum Utrecht of Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Bij de meerderheid 
van deze vrouwen, namelijk 219/287 (76%), was de diagnose borstkanker gesteld voordat 
bij hen DNA-onderzoek was verricht, dus voordat ze wisten dat ze draagster waren. Zij 
ondergingen dus een diagnostisch DNA-onderzoek. Binnen dit cohort van diagnostisch 
geteste vrouwen nam de mediane tijd tussen borstkanker diagnose en DNA-onderzoek 
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af van 28 maanden bij de vrouwen gediagnosticeerd tussen 1995-2000 naar 14 maanden 
bij de vrouwen gediagnosticeerd tussen 2001-2009. Ook ondergingen vrouwen in dit 
cohort sneller een preventieve verwijdering van de andere borst wanneer ze de diag-
nose borstkanker hadden gekregen in 2001-2009 (mediaan 27 maanden) dan als ze de 
diagnose in 1995-2000 hadden gekregen (mediaan 77 maanden). De rest van de vrou-
wen beschreven in dit hoofdstuk (68/287, 24%) liet DNA-onderzoek verrichten vóórdat 
de diagnose borstkanker werd gesteld. Bij deze vrouwen werd dus presymptomatisch 
DNA-onderzoek verricht. Over de hele onderzoeksperiode van 1995-2009 kozen de pre-
symptomatisch geteste vrouwen vaker voor een gelijktijdige preventieve verwijdering van 
de andere borst wanneer bij hen borstkanker was vastgesteld dan de diagnostisch geteste 
vrouwen (34% versus 8%, p < 0.001). Uit de bevindingen van hoofdstuk 2 concludeerden 
wij dat er waarschijnlijk behoefte is aan spoed-erfelijkheidsonderzoek om de resultaten 
te kunnen betrekken bij beslissingen met betrekking tot borstkankerchirurgie.

Daarnaast hebben we, zoals beschreven in hoofdstuk 3, retrospectieve gegevens ver-
zameld over het effect van spoed-erfelijkheidsonderzoek bij 26 borstkankerpatiënten die 
spoed-erfelijkheidsonderzoek ondergingen bij de Polikliniek Familiaire Tumoren van Het 
Antoni Van Leeuwenhoek Ziekenhuis tussen 2004 en 2008. In deze pilot studie onderging 
56% van de vrouwen met eenzijdig borstkanker die een BRCA1- of BRCA2-gen mutatie 
bleek te hebben een directe bilaterale mastectomie, vergeleken met 20% van de vrouwen 
zonder mutatie (p = 0.07). Een vijfde van de patiënten (5/26, 19%) rapporteerde frequente 
zorgen over de terugkeer van kanker, maar bij geen van hen beïnvloedde dit hun dagelijks 
functioneren.

Om de medische en psychosociale gevolgen van spoed-erfelijkheidsonderzoek bij recent 
gediagnosticeerde borstkankerpatiënten verder te onderzoeken hebben we een ger-
andomiseerde gecontroleerde studie verricht, waarvan het ontwerp en de resultaten 
beschreven zijn in hoofdstuk 4 t/m 7. Twee derde van de deelnemende borstkanker-
patiënten werd gerandomiseerd in een interventiegroep die spoed-erfelijkheidsonderzoek 
kreeg aangeboden, en een derde werd gerandomiseerd in de controlegroep en kreeg 
de gebruikelijke zorg aangeboden. Allereerst bleek dat wanneer spoed-erfelijkheids- 
onderzoek wordt aangeboden aan pas gediagnosticeerde borstkankerpatiënten, een 
spoed-intake met een klinisch geneticus door vrijwel al deze patiënten wordt geaccep-
teerd. Van de 178 vrouwen die spoed-erfelijkheidsonderzoek kregen aangeboden, was er 
slechts één die geen intake bij een klinisch geneticus had binnen een jaar na diagnose. De 
mediane tijd tussen borstkankerdiagnose en intake was vier dagen. Slechts 40% van de 
vrouwen die spoed-erfelijkheidsonderzoek kreeg aangeboden, koos echter voor spoed-
DNA-onderzoek. De belangrijkste redenen om af te zien van spoed-DNA-onderzoek waren 
dat sommige vrouwen al een beslissing hadden genomen over het type operatie dat ze 
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zouden ondergaan, en dat sommige vrouwen vanwege psychologische stress de operatie 
niet wilden uitstellen om te wachten op de uitslag van het DNA-onderzoek. Bij een aantal 
patiënten was hun chirurg terughoudend met het uitstellen van de operatie vanwege 
zorgen over het niet behalen van kwaliteitscriteria (hoofdstuk 5). 

Ten tweede bleek dat spoed-erfelijkheidsonderzoek invloed had op het type primaire oper-
atie, maar alleen bij die vrouwen die de uitslag van het DNA-onderzoek vóór de operatie 
kregen. Van de vrouwen die spoed-erfelijkheidsonderzoek kregen aangeboden èn de uit-
slag van het DNA-onderzoek vóór de primaire operatie kregen, onderging 22% een directe 
bilaterale mastectomie, in vergelijking met 9% van de vrouwen die de gebruikelijke zorg 
kregen aangeboden (OR 3.09, CI 1.15-8.31, p = 0.03, hoofdstuk 5). Deze bevinding wordt 
gesteund door data die door de patiënten zelf werden gerapporteerd: vrouwen die de 
uitslag van het DNA-onderzoek voor hun primaire operatie kregen rapporteerden signifi-
cant vaker dat het spoed-erfelijkheidsonderzoek hun beslissingen omtrent de behandeling 
beïnvloedde dan vrouwen die de uitslag van het DNA-onderzoek na hun primaire operatie 
kregen (p < 0.01) (hoofdstuk 7). Ook hadden meer vrouwen die spoed-erfelijkheidsonder-
zoek kregen aangeboden het gevoel dat ze actief betrokken waren bij beslissingen over 
de behandeling dan vrouwen die de gebruikelijke zorg kregen aangeboden (67% versus 
48%, p = 0.06).

Ten derde vonden we geen significante psychosociale verschillen 6 en 12 maanden na 
diagnose tussen vrouwen die spoed-erfelijkheidsonderzoek kregen aangeboden en vrou-
wen die de gebruikelijke zorg kregen aangeboden (hoofdstuk 6). We hebben een extra 
analyse gedaan die niet gerapporteerd is in hoofdstuk 6: We hebben de niveaus van 
gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven, angst en depressie vergeleken van de deel-
nemers aan de studie 12 maanden na diagnose met die van een groep vrouwen afkomstig 
uit de algemene Nederlandse bevolking (data afkomstig van het Profiles Register [17]) van 
vergelijkbare leeftijd en opleidingsniveau. De studiedeelnemers rapporteerden significant 
hogere angst-niveaus en lagere niveaus van gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven 
in de meeste onderzochte domeinen, behalve lichamelijk functioneren, misselijkheid/
braken, pijn en seksueel functioneren. Deze hoge stress niveaus zijn een normale reactie 
op een kanker diagnose en zijn eerder gevonden bij borstkankerpatiënten die geen ver-
hoogd risico op een erfelijke aanleg voor borstkanker hadden [18-21].

Als onderdeel van onze gerandomiseerde studie hebben we ook de houding ten opzichte 
van spoed-erfelijkheidsonderzoek en de ervaringen hiermee van zowel patiënten als 
betrokken medische professionals onderzocht. De meerderheid van de deelnemende 
chirurgen en gespecialiseerde borstkankerverpleegkundigen (n = 29) vond spoed-erfelijk- 
heidsonderzoek belangrijk, toen hen dit gevraagd werd voorafgaand aan het rekruteren 
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van patiënten (89%), en na afloop hiervan nog meer (96%) (hoofdstuk 7). Ondanks dat 
een substantiële minderheid (39%) van de professionals spoed-erfelijkheidsonderzoek 
belastend vond voor patiënten, vonden de meesten dat de voordelen opwegen tegen 
de nadelen voor zowel patiënten als professionals (respectievelijk 70% en 75%). Ook was 
72% van de professionals het eens met de stelling dat spoed-erfelijkheidsonderzoek aan 
elke pas gediagnosticeerde hoog-risico borstkankerpatiënt moet worden aangeboden. Bij 
navraag welke discipline het meest geschikt zou zijn om patiënten hiervoor te verwijzen, 
bleek dat de meerderheid van zowel patiënten (74%) als professionals (85%) vond dat dit 
de chirurg was.

Als laatste hebben we de niveaus van angst en depressie van de pas gediagnosticeerde 
hoog-risico borstkankerpatiënten uit onze studie vergeleken met die van Noorse pas 
gediagnosticeerde borstkankerpatiënten zonder (kennis van) zo’n verhoogd risico. De 
patiënten in onze studie wisten dat ze een verhoogd risico op een erfelijke aanleg voor 
borstkanker hadden, maar hadden nog geen erfelijkheidsonderzoek ondergaan. Bij de 
Noorse patiënten was niet nagegaan of ze wel of geen verhoogd risico op een erfe- 
lijke aanleg voor borstkanker hadden. In beide groepen werden de niveaus van angst 
en depressie gemeten kort na diagnose, nog voor de primaire operatie. Gemiddeld rap-
porteerden de hoog-risico borstkankerpatiënten hogere niveaus van depressie dan de 
niet-hoog-risico patiënten, terwijl de angst niveaus vergelijkbaar waren. In de hoog-risico 
groep waren het hebben van kinderen en een recente voorgeschiedenis van psycholo- 
gische problemen significant geassocieerd met zowel depressie als angst kort na de diag-
nose borstkanker.

Methodologische overwegingen
Ons onderzoek heeft verschillende methodologische issues. Allereerst onderging een 
aantal vrouwen (10/87) uit de controlegroep (die de gebruikelijke zorg kreeg aange-
boden) toch spoed-erfelijkheidsonderzoek. Spoed-erfelijkheidsonderzoek werd binnen 
de gebruikelijke zorg niet routinematig geadviseerd of aangeboden, maar was wel beschik-
baar. Al deze tien vrouwen vroegen zelf om spoed-erfelijkheidsonderzoek, of werden door 
een andere arts dan hun chirurg verwezen. Daarnaast koos slechts 40% van de vrouwen 
die spoed-erfelijkheidsonderzoek kreeg aangeboden ervoor om ook het DNA-onderzoek 
met spoed te laten verrichten, en slechts 33% van de vrouwen in de interventiegroep kreeg 
de uitslag van het DNA-onderzoek voor hun primaire operatie. Dit verklaart waarschijnlijk 
waarom de intention to treat analyse geen significant verschil in operatiekeuze tussen 
beide onderzoeksgroepen liet zien, terwijl de per protocol analyse wel een significant 
verschil liet zien. Ten tijde van de studie schreven nationale richtlijnen voor dat de primaire 
behandeling van borstkanker moest beginnen binnen drie weken na de diagnose [22]. 
Destijds vonden wij wachten op de DNA-uitslag een gegronde reden om de behandeling 
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uit te stellen. Men zou zelfs kunnen beargumenteren dat een DNA-uitslag onderdeel zou 
moeten zijn van het geheel aan diagnostische tests. In onze studie waren echter niet 
alle patiënten en chirurgen bereid om de operatie uit te stellen, waarbij chirurgen zich 
soms zorgen maakten om negatieve consequenties van het overschrijden van het voor- 
geschreven maximale interval van 3 weken [23]. Tijdens onze studie was de uitslagtermijn 
van spoed DNA-onderzoek ongeveer vier weken. Sindsdien is de uitslagtermijn verkort 
naar 2 à 3 weken voor spoed-uitslagen, wat het makkelijker maakt om DNA-uitslagen te 
betrekken bij beslissingen over de chirurgische behandeling zonder negatieve gevolgen 
ten aanzien van klinische kwaliteitscriteria. Bovendien is een spoed DNA-uitslag minder 
noodzakelijk wanneer vrouwen met borstkanker eerst met chemotherapie worden behan-
deld voordat ze worden geopereerd, aangezien er dan meer tijd is tot de operatie of het 
eventueel aanpassen van de gekozen chemotherapeutische middelen. Ook bij dergelijke 
patiënten die met neo-adjuvante chemotherapie worden behandeld is een snelle ver-
wijzing echter van belang, zodat de uitslag van het erfelijkheidsonderzoek ruim voor de 
operatie beschikbaar is.

Ten tweede werden veel patiënten in meer of mindere mate beïnvloed door hun chirurg 
ten aanzien van beslissingen rondom de behandeling, ondanks dat de meeste patiënten 
(73% bij de eerste meting) actief betrokken wilden zijn bij het besluitvormingsproces. Na 
6 maanden rapporteerde 68% van de patiënten in de interventiegroep dat ze daadwer-
kelijke een actieve rol hadden gespeeld bij dit besluitvormingsproces, tegenover 48% in 
de controlegroep. Dit verschil was niet statistisch significant (p=0.06) maar suggereert 
wel dat spoed-erfelijkheidsonderzoek gedeelde besluitvorming (shared decision-making) 
faciliteert. Deze bevinding kan echter enigszins zijn beïnvloed door verschillen in de mate 
waarin chirurgen gedeelde besluitvorming stimuleren. In onze studie werden patiënten 
voor randomisatie gestratificeerd per ziekenhuis, maar was het niet mogelijk om te stratifi-
ceren per chirurg. Hierdoor hebben we niet kunnen corrigeren voor potentiële verschillen 
tussen de onderzoeksgroepen in communicatieve vaardigheden, counseling stijl of per-
soonlijke voorkeuren van de betrokken chirurgen. Hetzelfde geldt voor de mammacare 
verpleegkundigen en nurse practitioners met wie de meeste patiënten contact hadden. 
Tegelijkertijd zullen eventuele verschillen tussen chirurgen en gespecialiseerde verpleeg- 
kundigen zijn afgezwakt omdat in vrijwel alle ziekenhuizen voorgestelde behandelingen 
worden besproken in multidisciplinaire besprekingen.

Ten derde bleek de studie onvoldoende power te hebben om in de intention to treat 
analyse een significant verschil tussen beide onderzoeksgroepen te detecteren in het 
aantal vrouwen dat koos voor een directe bilaterale mastectomie, ondanks dat we vooraf-
gaand aan de studie power berekeningen hadden gedaan gebaseerd op het verwachte 
aantal mutatiedraagsters en de verwachte aantallen draagsters versus niet-draagsters 
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die voor zo’n operatie zouden kiezen. Bovendien was het aantal deelnemers te klein om 
relevante subgroep analyses te doen. Ondanks dat er op groepsniveau geen significante 
verschillen werden geobserveerd tussen beide onderzoeksgroepen in angst, depressie, 
zorgen over kanker of gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, betekent dit bijvoor-
beeld niet dat spoed-erfelijkheidsonderzoek geen negatieve impact zou kunnen hebben 
op deze uitkomsten in individuele patiënten of specifieke subgroepen. Het zou in het 
bijzonder interessant zijn om de psychosociale impact van spoed-erfelijkheidsonderzoek 
in draagsters te onderzoeken, aangezien deze vrouwen door de DNA-uitslag niet alleen 
met gevolgen voor hun eigen gezondheid maar ook voor die van hun familieleden worden 
geconfronteerd. Onderzoek heeft aangetoond dat het krijgen van afwijkende DNA-uitsla-
gen (bijvoorbeeld een BRCA mutatie) voor vrouwen met borst- en/of eierstokkanker in de 
reguliere klinisch genetische setting een negatief effect heeft op hun psychologisch wel-
bevinden gedurende minimaal het eerste half jaar na de uitslag [24]. Het zou interessant 
zijn om na te gaan of er verschillen zijn in welbevinden en behoefte aan psychosociale zorg 
tussen draagsters die spoed-erfelijkheidsonderzoek hebben ondergaan tussen diagnose 
en operatie, en draagsters die regulier erfelijkheidsonderzoek hebben ondergaan na de 
primaire behandeling, om indien nodig de zorg voor deze subgroep op aan te passen. 
Daarnaast is bekend dat het lastig kan zijn voor vrouwen die een BRCA-gen mutatie blijken 
te hebben om familieleden te informeren over een erfelijke aanleg voor kanker [25;26]. 
Het is niet ondenkbaar dat dit nog moeilijker is voor een vrouw die op dat moment wordt 
behandeld voor borstkanker. Dit onderwerp zou dan ook verder onderzocht moeten 
worden.

Ook konden we in onze studie niet nagaan of er relevante factoren zijn als leeftijd, gezins- 
samenstelling en opleidingsniveau, die invloed hebben op de mate waarin vrouwen het 
aanbod van spoed-erfelijkheidsonderzoek accepteren, of voor wie spoed-erfelijkheids- 
onderzoek extra belastend is. We weten dat 23% van de benaderde vrouwen niet wilde 
deelnemen aan de studie, en dat degenen die weigerden gemiddeld ouder waren dan 
de deelnemers (53 versus 45 jaar, p<0.001). Veel vrouwen die weigerden deel te nemen 
meldden dat het ondergaan van spoed-erfelijkheidsonderzoek en/of deelname aan een 
studie op dat moment als te belastend werden ervaren. Toekomstig onderzoek is nodig 
om na te gaan of er specifieke subgroepen patiënten zijn die minder geneigd zijn voor 
spoed-erfelijkheidsonderzoek te kiezen en/of spoed-erfelijkheidsonderzoek als onderdeel 
van het diagnostisch proces extra belastend vinden.

Daarnaast heeft onze studie een aantal sterke punten. Allereerst is dit, voor zover ons 
bekend, de eerste gerandomiseerde klinische studie die de impact heeft onderzocht van 
spoed-erfelijkheidsonderzoek op zowel behandelkeuze als psychologisch welbevinden. 
Ten tweede zijn weinig patiënten uitgevallen gedurende de studie, en werden deelne-
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mers geworven in zowel universitaire als perifere ziekenhuizen, wat de interne en externe 
validiteit van onze bevindingen verhoogt. Ten slotte hebben we niet alleen de houding ten 
opzichte van spoed-erfelijkheidsonderzoek en de ervaring ermee van patiënten onder-
zocht, maar ook die van de betrokken professionals. 

Betekenis voor de kliniek
Spoed-erfelijkheidsonderzoek wordt in Nederland in toenemende mate aangeboden aan 
pas gediagnosticeerde borstkanker patiënten. De bevindingen uit dit proefschrift geven 
aan dat spoed-erfelijkheidsonderzoek veilig routinematig kan worden aangeboden aan 
alle pas gediagnosticeerde hoog-risico borstkankerpatiënten, en dat dit hen de mogelijk-
heid biedt om de DNA-uitslag te betrekken bij hun beslissing ten aanzien van de primaire 
behandeling. We hebben geen bewijs gevonden dat spoed-erfelijkheidsonderzoek te 
belastend is voor de gemiddelde patiënt, zoals eerder wel door sommige auteurs werd 
verwacht. Ten aanzien van de operatiekeuze kan spoed-erfelijkheidsonderzoek vrouwen 
steunen die een BRCA1- of BRCA2-gen mutatie blijken te hebben en die een directe bila- 
terale mastectomie willen ondergaan. Spoed-erfelijkheidsonderzoek kan echter ook die 
vrouwen steunen bij wie geen erfelijke aanleg wordt aangetoond en die ervoor willen 
kiezen om alleen de aangedane borst te laten opereren. Het feit dat de uitslagtermijn van 
spoed DNA-onderzoek is teruggebracht naar ongeveer twee weken, en in de toekomst 
waarschijnlijk nog korter zal worden, vergroot de kans dat spoed-erfelijkheidsonderzoek 
een belangrijke en relevante rol zal spelen in het maken van een goed geïnformeerde 
beslissing die door de patiënt en chirurg samen wordt gemaakt.

Verder is het de verwachting dat borstkankerpatiënten met BRCA1- of BRCA2-gen mutaties 
baat kunnen hebben bij specifieke chemotherapeutische middelen zoals PARP-remmers, 
die momenteel worden onderzocht in diverse studies [27;28]. Kennis over het al dan niet 
aanwezig zijn van een mutatie zal dus in toenemende mate bij borstkankerpatiënten van 
belang zijn voor beslissingen ten aanzien van de meest geschikte adjuvante systemische 
behandeling [29;30]. Daarbij willen we opmerken dat (spoed)erfelijkheidsonderzoek in het 
bijzonder van belang kan zijn voor borstkankerpatiënten die een verhoogd risico hebben 
op een erfelijke aanleg voor borstkanker, maar niet persé voor alle borstkankerpatiënten 
die met chemotherapie behandeld zullen worden. 

Om te voorkomen dat spoed-erfelijkheidsonderzoek onnodige stress veroorzaakt of de 
kwaliteit van leven onnodig negatief beïnvloedt, is het echter essentieel dat vrouwen de 
keus blijven hebben of ze spoed-erfelijkheidsonderzoek willen ondergaan of niet, en dat ze 
voldoende informatie ontvangen over de voor- en nadelen hiervan. Wanneer spoed-erfelijk-
heidsonderzoek routinematig aan alle hoog-risico borstkankerpatiënten wordt aangeboden, 
bestaat het gevaar dat vrouwen het gevoel krijgen dit aanbod niet te kunnen weigeren. 
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Ondanks dat het bewijs toeneemt [10], is er op dit moment onvoldoende overtuigend bewijs 
dat aanvullende preventieve chirurgie bij vrouwen met borstkanker de overleving in het 
algemeen positief beïnvloedt [31]. Daarom is het belangrijk dat chirurgen en klinisch genetici 
patiënten gebalanceerde informatie geven, en dat ze proberen om die vrouwen die gevoelig 
zijn voor negatieve psychsociale gevolgen van spoed-erfelijkheidsonderzoek te identificeren. 
Ook is het van belang om te beseffen dat een directe bilaterale mastectomie niet noodzake-
lijk de beste keus is voor alle draagsters. Omdat het risico op contralaterale borstkanker 
kleiner wordt bij een hogere leeftijd ten tijde van de eerste borstkankerdiagnose [4;6] zijn 
het naar verwachting met name de jonge borstkankerpatiënten met een BRCA-mutatie en 
een goede prognose die baat zullen hebben bij een directe bilaterale mastectomie [10;32]. 
Daarom moeten leeftijd en prognose mee worden genomen bij beslissingen rondom aanvul-
lende preventieve chirurgie, die bij voorkeur binnen een multidisciplinaire setting genomen 
moeten worden. Ten slotte willen we benadrukken dat het van belang is om bij alle patiënten 
die spoed-erfelijkheidsonderzoek ondergaan na te gaan of ze behoefte hebben aan profes-
sionele psychosociale hulp, en dit laagdrempelig aan te bieden.

Toen het onderzoek dat beschreven is in dit proefschrift werd opgezet en uitgevoerd, 
werd bij de meeste hoog-risico borstkankerpatiënten alleen DNA-onderzoek verricht van 
het BRCA1- en BRCA2-gen. Sinds 2014 wordt in alle Nederlandse klinisch genetische centra 
ook onderzoek verricht naar aan- of afwezigheid van de 1100delC mutatie in het CHEK2-
gen, en in 2017 zijn veel centra gestart met de implementatie van kleine next generation 
sequencing (NGS) genpanels. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst grotere gen 
panels beschikbaar zijn en gebruikt worden bij DNA-diagnostiek voor borstkanker [33;34]. 
Het is nog onduidelijk hoe dit de counseling zal beïnvloeden. Waarschijnlijk zullen de grotere 
panels kankergenen bevatten die geassocieerd zijn met een lagere penetrantie, waardoor 
het essentieel is om pas gediagnosticeerde borstkankerpatiënten ook te counselen over het 
risico op een tweede primaire tumor in geval een pathogene mutatie in een dergelijk gen 
wordt aangetoond. Patiënten moeten geïnformeerd worden over de kans op een tweede 
primaire tumor, en of aanvullende preventieve chirurgie een significante invloed heeft op 
de kanker-gerelateerde overleving en de overleving in het algemeen. Borstkanker chirur-
gen, internist-oncologen en klinisch genetici dienen ervoor te waken dat niet alle positieve 
uitslagen van grotere gen panels automatisch worden beschouwd als een reden voor pre-
ventieve chirurgie, zeker gezien het feit dat met grotere gen panels naar verwachting ook 
meer varianten zullen worden aangetoond waarvan de betekenis niet duidelijk is [34].

Mogelijkheden voor toekomstig onderzoek
Uit bovenstaande vloeit voort dat het interessant zou zijn om de impact van spoed-erfelijk- 
heidsonderzoek bij borstkanker te onderzoeken wanneer grote(re) gen panels worden 
gebruikt. Aangezien spoed-erfelijkheidsonderzoek in toenemende mate onderdeel is 
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geworden van de borstkankerzorg, zou het echter onethisch zijn om dit door middel van 
een gerandomiseerde studie na te gaan, wat ook geldt voor een studie naar de impact 
van (spoed-)erfelijkheidsonderzoek op chemotherapie. Observationele studies naar de 
impact van een (pathogene of onzekere) variant in een gen geassocieerd met een lager 
(borst)kanker risico zullen echter wel mogelijk zijn.

Daarnaast is de rol van spoed-erfelijkheidsonderzoek binnen mainstreaming genetics [35;36] 
het onderzoeken waard. Zowel in Nederland als elders zijn er projecten waarbij borstkanker 
chirurgen DNA-onderzoek kunnen aanvragen voor hun patiënten. Mogelijke voordelen zijn 
minder afspraken voor patiënten, een kortere tijd voor de DNA-uitslag bekend is en meer 
efficiëntie, aangezien bij ongeveer 90% van de patiënten geen mutatie zal worden aange-
toond. Ook voor patiënten zonder mutatie kan er echter reden zijn voor het counselen 
van hun eigen kans en die van hun familieleden op (een tweede) borstkanker. Daarnaast 
kan de diagnose van een zeldzaam tumorsyndroom worden gemist wanneer kleinere gen 
panels binnen mainstreaming worden gebruikt. Bovendien zal het een uitdaging zijn om 
ervoor te zorgen dat chirurgen voldoende kennis hebben om patiënten voorafgaand aan de 
test te counselen en om de uitslagen te interpreteren. Ervaringen uit de Verenigde Staten, 
waar zowel bij patiënten met een pathogene mutatie als bij patiënten met een variant van 
onduidelijke betekenis veelvuldig voor een directe bilaterale mastectomie wordt gekozen 
[37], maken duidelijk dat het essentieel is om zowel patiënten met een pathogene mutatie 
als patiënten met zo’n onduidelijke variant te verwijzen naar een klinisch genetisch centrum. 
En vooral wanneer het gaat om grotere gen panels zal betrokkenheid van een klinisch 
geneticus essentieel zijn bij de juiste interpretatie van de DNA-uitslag en het betrekken 
hiervan bij het behandelplan. Daarom moeten de ervaringen van patiënten en chirurgen 
met mainstreaming genetics goed gemonitord worden om potentiële problemen op te 
sporen. Gerandomiseerde studies waarbij voor en/of na het DNA-onderzoek verschillende 
manieren van counselen worden onderzocht, bijvoorbeeld folders, video’s of gesprekken 
met chirurgen en/of klinisch genetici, kunnen bijdragen aan meer kennis op dit gebied.

Verder stel ik voor om psychologische stress niveaus te bepalen bij een groep opeenvolgende  
patiënten met pas vastgestelde borstkanker; niet alleen bij vrouwen met een verhoogd risico 
op een erfelijke aanleg, maar ook bij vrouwen zonder zo’n verhoogd risico, van dezelfde 
ziekenhuizen. Wanneer deze vrouwen een vragenlijst invullen nadat met hen besproken 
is of ze in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek, maar nog voordat eventueel 
erfelijkheidsonderzoek en behandeling hebben plaatsgevonden, kan worden opgehelderd 
of borstkankerpatiënten met een verhoogd risico op een erfelijke aanleg inderdaad meer 
stress ervaren als ze over de mogelijkheid van deze aanleg zijn geïnformeerd. Ook kan dan 
worden onderzocht op welk gebied (bijvoorbeeld eigen gezondheid of die van kinderen) de 
meeste zorgen leven, en of er behoefte is aan extra hulp.
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Conclusies en aanbevelingen
Spoed-erfelijkheidsonderzoek is in toenemende mate opgenomen in de zorg voor borst-
kankerpatiënten. De bevindingen van onze studie ondersteunen de uitvoerbaarheid en 
potentiële voordelen ervan, evenals de beperkte psychosociale nadelen van spoed-erfelijk-
heidsonderzoek. Wij adviseren medische professionals om spoed-erfelijkheidsonderzoek 
aan te bieden aan alle hoog-risico borstkankerpatiënten. De beslissing om al dan niet op dit 
aanbod in te gaan, ligt echter bij de patiënt. Het besluitvormingsproces moet gebaseerd zijn 
op de juiste informatie en begrip van de mogelijke impact van zowel spoed-erfelijkheids-
onderzoek zelf, als van daaruit volgende keuzes voor operatie en adjuvante behandeling. 
Spoed-erfelijkheidsonderzoek moet aangeboden worden binnen een multidisciplinaire 
setting, waaronder chirurgen, klinisch genetici, gespecialiseerde verpleegkundigen en 
maatschappelijk werkers en/of psychologen.
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mij is dat uiteraard niet anders. Er zijn dus heel veel mensen die ik wil bedanken. Bekruipt 
mij bij het indienen van een artikel bij een wetenschappelijk tijdschrift altijd het gevoel 
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over de Waal dat je er ook in had moeten staan.
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haalbaar project was.
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zelfs regelmatig vanaf exotische congres- en vakantieadressen.

Margreet, als vaste begeleider in Utrecht hield jij de vinger aan de pols, was je uiterst 
snel met reacties (regelmatig midden in de nacht) en hield je naast de wetenschappelijke 
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energie zijn een voorbeeld.

Senno, tijdens onze NKI-AVL tijd kon ik altijd bij je binnenlopen om even te sparren, en 
had je vaak een verfrissende blik op voorstellen en problemen. Emiel, jouw kennis vanuit 
de praktijk was van groot belang voor de opzet van het onderzoek en interpretatie van 
de resultaten.  
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die wel een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan mijn promotietraject. Mocht dat het 
geval zijn: sorry! Zodra dit boekje bij de drukker ligt, bedenk ik waarschijnlijk op de fiets 
over de Waal dat je er ook in had moeten staan.

Allereerst wil ik alle deelnemers aan de TIME-trial bedanken, die tijdens de periode van 
hun borstkankerdiagnose en -behandeling bereid waren om zich te laten randomiseren 
en tijd vrij te maken voor het invullen van vragenlijsten. Daarnaast de patiënten die buiten 
de trial om hun ervaringen met spoed-erfelijkheidsonderzoek met mij hebben willen delen 
(via Oncogen).

Minstens zo belangrijk zijn mijn promotoren en copromotoren geweest. Voor jullie allemaal 
geldt: dank voor jullie jarenlange begeleiding, ondanks de lange tijd die dit promotietra-
ject uiteindelijk heeft geduurd. Dank ook dat jullie mij altijd het gevoel gaven dat het een 
haalbaar project was.

Neil, jouw methodologische kennis was voor mij, als niet-psycholoog, van onschatbare 
waarde. Jouw editing skills evenzeer; als native speaker en ervaren schrijver wist jij altijd de 
tekst beter te laten lopen en die laatste paar woorden te schrappen om netjes onder de 
woordlimiet te komen. Ook was het prettig dat je bijna altijd bereikbaar was voor overleg, 
zelfs regelmatig vanaf exotische congres- en vakantieadressen.

Margreet, als vaste begeleider in Utrecht hield jij de vinger aan de pols, was je uiterst 
snel met reacties (regelmatig midden in de nacht) en hield je naast de wetenschappelijke 
kant ook in de gaten hoe het met mij persoonlijk ging. Jouw betrokkenheid, efficiëntie en 
energie zijn een voorbeeld.

Senno, tijdens onze NKI-AVL tijd kon ik altijd bij je binnenlopen om even te sparren, en 
had je vaak een verfrissende blik op voorstellen en problemen. Emiel, jouw kennis vanuit 
de praktijk was van groot belang voor de opzet van het onderzoek en interpretatie van 
de resultaten.  
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Leden van de promotiecommissie: dr. C.M. Aalfs, dr. T. van Dalen, prof. dr J.C.J.M. de Haes, 
prof. dr. J.H.G. Klinkenbijl, prof. dr. E.J Meijers-Heijboer, prof. dr. S. Siesling en prof. dr. A. 
Tibben. Dank voor het beoordelen van mijn manuscript, en dat u zitting heeft willen nemen 
in mijn promotiecommissie.

Daarnaast mag ik natuurlijk de anderen die bij de opzet en uitvoering van de TIME-trial 
betrokken waren niet vergeten. Marianne en Jacoline, als onderzoeksassistenten waren 
jullie van onschatbare waarde bij het rekruteren van deelnemers en de vele praktische 
zaken die bij een trial komen kijken. Jacoline, ook veel dank dat je mijn paranimf wil zijn! 
Daniela, altijd geïnteresseerd en betrokken, Titia, Rob en Frans voor de spoed-diagnostiek 
en goede onderlinge afstemming van het DNA-onderzoek, Arjen Witkamp, Richard van 
Hillegersberg, Heiddis Valdimarsdottir, Marijke Bolhaar. Eveline, ook jouw ervaring met 
psychosociaal onderzoek heeft mij erg geholpen, en niet te vergeten zorg jij altijd voor 
de persoonlijke touch bij het PSO-deel van de PSOE. Eerst Chad en daarna Jacobine, veel 
dank voor het meedenken bij de statistische analyses. Marjanka en Matti, veel dank voor 
jullie hulp bij hoofdstuk 2.

Alle chirurgen en gespecialiseerde verpleegkundigen in de deelnemende ziekenhuizen, in 
het bijzonder naast prof. Rutgers, prof. Van Hillegersberg en dr. Witkamp ook dr. Borgstein 
dr. Van Dalen, drs. Huisman, dr. Vriens, dr. Koelemij, drs. Theunissen, dr. Bouma, dr. Van 
Overbeeke, dr. Van Ooijen, dr. Rijna, drs. Rütter, dr. De Roos, dr. Steller, dr. Vrouenraets 
en dr. Vente.

De collega’s van de afdelingen waar ik heb gewerkt tijdens de duur van dit project: uiter-
aard de PSOE en de AMG, maar ook clinical genetics in Sheffield en de afdeling klinische 
genetica van het Radboudumc: veel dank dat jullie belangstelling bleven tonen in het 
onderzoek. Meerdere kamergenoten en in het bijzonder, Kirsten, Willem en Grace, dank 
voor de praktische adviezen, de muzikale ondersteuning bij het submitten op de vrijdag-
middag, het aanhoren van mijn klaagzangen over alles wat tegen heeft gezeten maar ook 
het delen in de vreugde van de successen. Andere collega’s van PSOE en AMG veel dank 
voor de gezelligheid! Fijn dat er meer mensen zijn die van waterschoenen en bowlingge-
luidjes houden, en dat er ten minste één persoon is die mijn enthousiasme over Attack of 
the Unsinkable Rubber Ducks enigszins deelt.

Vrienden en familie, jullie hebben vooral bijgedragen aan gezelligheid en mooie momenten 
in de spaarzame tijd naast het onderzoek. Dank daarvoor! Lieve Sas, wat fijn dat jij mijn 
paranimf wil zijn, het wordt een mooi jaar! Lieve ouders, zonder al jullie extra oppasbeur-
ten had het nog veel langer geduurd. Jullie bleven tot het einde betrokken. Heel veel dank 
hiervoor! 
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Ten slotte lieve Bart, je kritische opmerkingen van buiten het vakgebied hielpen me een 
en ander weer met frisse blik te bekijken en je spoorde me aan om op mezelf te vertrou-
wen. Veel dank ook voor ons mooie avontuur in Yorkshire en Devon, dat had ik zonder 
jou niet beleefd! Lieve Jet en Suzie, jullie helpen me altijd weer te relativeren. Het is zo fijn 
dat jullie er zijn!
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Curriculum vitae

Marijke Wevers was born on December 24, 1978 in Nijmegen, the Netherlands. In 1997, 
she obtained her high school diploma at the Christelijk Gymnasium Utrecht. After obtain-
ing a propaedeutic examination in biology at the University of Groningen, she started 
studying medicine at the same university in 1998. During her study, she did a research 
internship at the Mayo Clinic in Rochester (MN), USA, and a clinical internship at the Sumve 
Designated District Hospital in Tanzania. She obtained her medical degree in 2005.

After having worked as a resident not in training (ANIOS) at the Department of Clinical 
Genetics at the University Medical Center Groningen in 2005 and 2006, she started her 
residency clinical genetics at the Department of Medical Genetics at the University Medical 
Center Utrecht, under subsequent supervision of prof. Beemer, prof. Lindhout and prof. 
Knoers. She interrupted her residency for the PhD project that is the subject of this thesis 
at the Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, under the supervision of prof. Aaron-
son (NKI-AVL) and dr. Ausems (UMCU). Since 2015, she has been registered as a clinical 
geneticist. She subsequently lived in England for more than a year, where she worked as 
a locum consultant in clinical genetics at the Sheffield Children’s NHS Foundation Trust. 
Since August 2016, she has been working as a clinical geneticist at the Department of 
Clinical Genetics at the Radboudumc in Nijmegen. 

Marijke currently lives in Lent with her husband Bart and their two daughters Jet and Suzie.
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