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V an alle borstkankerpati-
enten heeft ongeveer 75 
procent een oestrogeenre-
ceptor-positieve tumor. Dit 
betekent dat tumorcellen 

onder invloed van het hormoon oestrogeen 
kunnen gaan groeien. Ook als de tumor pro-
gesteronreceptor-positief is, zegt dat iets 
over de gevoeligheid voor antihormonale 
therapie. Om te weten of een borsttumor 
hormoongevoelig is, onderzoekt een patho-
loog het tumorweefsel. 
Als meer dan 10 procent van de tumorcel-
len op het oppervlak oestrogeen- of pro-
gesteronreceptoren heeft, dan spreken 
we van een oestrogeenreceptor-positieve 
(ER+) of progesteronreceptor-positieve 
(PR+) tumor. Zijn er minder cellen met re-
ceptoren aanwezig, dan is de tumor hor-
moonreceptor-negatief. 
Alle patiënten met een hormoonrecep-
tor-positieve tumor kunnen adjuvant (na 
de operatie) behandeld worden met anti-
hormonale therapie. Dat is een preventieve 
behandeling om de kans op terugkeer van 
borstkanker te verkleinen. Meestal duurt 
een behandeling vijf jaar. Patiënten met 
een hoog risico op terugkeer krijgen het  
advies de medicijnen vaak langer dan vijf 
jaar te nemen, soms zeven of tien jaar of 
zelfs nog langer. Het beleid hierover volgt 
wetenschappelijke inzichten, die voortdu-
rend in ontwikkeling zijn.

Antihormonale behandeling heet ook wel 
hormoontherapie of endocriene medicatie. 
In dit artikel hanteren we de term ‘antihor-
monale therapie’. De medicijnen moeten 
voorkomen dat het geslachtshormoon oes-
trogeen nieuwe tumorgroei stimuleert. Er 
zijn verschillende soorten antihormonale 
therapie: de behandeling kan of de werking 
van aanwezige hormonen tegengaan of de 
productie van hormonen verhinderen.  

Oestrogeenwerking tegengaan
Anti-oestrogenen en oestrogeenrecep-
tor-blokkers zoals tamoxifen blokkeren de 
oestrogeenreceptoren die op het celopper-
vlak van de kankercel zitten door zich eraan 
te hechten en zo het effect van oestrogeen 
op de cel te verhinderen. Tamoxifen en ver-
gelijkbare middelen zijn geschikt voor man-
nen en vrouwen en kunnen zowel vóór als na 
de overgang worden gebruikt. Meestal duurt 
een behandeling vijf jaar. Bij patiënten met 
een hoger risico op terugkeer van de kanker 
wordt soms overwogen om de medicijnen 
langer dan vijf jaar te gebruiken. De voor- en 
nadelen daarvan worden samen met een on-
coloog afgewogen.

Oestrogeenproductie blokkeren of  
verhinderen
Deze behandeling is erop gericht de pro-
ductie van oestrogeen te blokkeren of te 
verhinderen. Bij vrouwen die nog niet in de 
overgang zijn en jonger dan 35 jaar gebeurt 
dat door de hormoonproducerende eierstok-
ken stil te leggen. Dat kan tijdelijk door de 
functie ervan met injecties te onderdrukken 
(bijvoorbeeld met Suprefact®, Lucrin® of 
Zoladex®) of definitief door de eierstokken 
operatief te verwijderen. Bij mannen wordt 
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•  uitschakeling functie eierstokken (eventueel LHRH-agonist 5 jaar)  
plus 5 jaar tamoxifen of 

•  5 jaar tamoxifen 

•  2-3 jaar tamoxifen, gevolgd door 3-2 jaar aromataseremmer of 
omgekeerde volgorde 

•  5 jaar aromataseremmer 
•  extended (na 5 jaar tamoxifen) 2 jaar aromataseremmer bij hoog 

restrisico (uitzaaiingen naar lymfklieren) 

• Bij mannen: 5 jaar tamoxifen

ook oestrogeen aangemaakt in het vetweef-
sel, net als bij vrouwen na de overgang. En 
ook in de bijnieren worden hormonen aan-
gemaakt, die in vetweefsel weer worden om-
gezet in oestrogeen. Dit omzettingsproces 
wordt geregeld door het enzym (lichaam-
seiwit) aromatase. Die aanmaak van oestro-
geen kan worden onderdrukt door middelen 
die de aromatase remmen zoals anastrozol 
of letrozol. In principe worden deze aro-
mataseremmers vijf jaar geadviseerd. Er 
is geen verschil vastgesteld in effectiviteit 
tussen letrozol of anastrozol. Het effect is 
ook even goed als de hieronder beschreven  
switchbehandeling. 

Switchtherapie (na de overgang)
Bij vrouwen na de overgang wordt in plaats 
van vijf jaar een aromataseremmer (letrozol 
of anastrozol) ook vaak de switchtherapie 
toegepast. Je slikt dan eerst een aantal jaren Veel borstkankerpatiënten 

krijgen aanvullend op een 
operatie en andere behandelingen 
antihormonale therapie. Hoewel 
velen de medicatie redelijk tot goed 
verdragen kan de behandeling 
ook vervelende bijwerkingen 
geven. Om die reden stopt een 
deel van de patiënten voortijdig 
met de behandeling. Is er betere 
ondersteuning mogelijk bij het 
volhouden van de antihormonale 
therapie en zo ja hoe?  

Tekst: Arnoud Kluiters, redactie BVN

‘Wat kwaliteit van 
leven is, weet je pas als 

je het verliest’
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Bijzondere groepen patiënten

•  Jaarlijks wordt borstkanker bij ongeveer 
honderd mannen vastgesteld. Zij krijgen 
tamoxifen; aromataseremmers zijn bij mannen 
minder werkzaam. Zij ervaren voor een 
groot deel dezelfde klachten als vrouwen die 
antihormonale therapie volgen. 

•  Vrouwen met een BRCA-1 of -2-genafwijking 
laten soms preventief hun eierstokken 
verwijderen vanwege een verhoogde kans op 
eierstokkanker, naast die op borstkanker. Of 
ze in geval van een borsttumor baat hebben 
bij antihormonale therapie hangt in eerste 
instantie af van de vraag of de patholoog een 
hormoongevoelige tumor vindt – net als bij alle 
andere patiënten.

een aromataseremmer en daarna enkele ja-
ren tamoxifen, of in omgekeerde volgorde. 
Meestal gaat het om twee tot drie jaar het 
ene middel en drie of twee jaar het andere. 

Het belang van antihormonale therapie
Het doel van de medicatie is om de kans op 
terugkeer van borstkanker te verkleinen. 
Factoren als de grootte en gradering van 
de tumor, het aantal uitzaaiingen naar de  
lymfklieren, het aantal gevonden recep-
toren en de aanwezigheid van het HER2-
neu-eiwit, maar ook de leeftijd en de aan-
wezigheid van andere ziekten bepalen hoe 
groot de kans is dat de tumor terugkomt. 
Op basis van die kans geeft een arts ad-
vies over de noodzaak en duur van aan-
vullende antihormonale therapie. In ver-
schillende computerprogramma’s zoals  
Adjuvantonline.nl kan de arts de kans op 
terugkeer van de ziekte berekenen. Blijkt 
de uitkomst bijvoorbeeld 10 procent, dan 
wijst statistisch onderzoek vervolgens uit 
dat met de inzet van hormoontherapie 
de kans op recidive halveert tot 5 procent 
in dit voorbeeld. Wat je wilt weten is: wat 
draagt die behandeling, per individu, bij 
aan de ziektevrije en algehele overleving. 
Individuele keuzes worden in samenspraak 
tussen de arts en de patiënt gemaakt, on-
der andere op basis van de verwachte effec-
tiviteit van de medicatie. Zekerheid dat de 

‘Het geeft mij een 
veilig gevoel om de 

antihormonale medicatie 
te nemen’
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antihormonale therapie definitief ervoor 
zorgt dat de borstkanker nooit terugkomt, 
is helaas niet te geven per individu. Het 
blijft een kansberekening. 

Vroegtijdig stoppen 
Helaas heeft een deel van de mensen die 
antihormonale therapie krijgen last van  
bijwerkingen. In veel gevallen lijken de ver-
schijnselen op typische overgangsklachten 
zoals prikkelbaarheid en opvliegers, min-
der of geen zin om te vrijen, of slaapstoor-
nissen. Ook is er kans op stemmingswis-
selingen, gewichtstoename, huidklachten, 
vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen, 
lusteloosheid, concentratiestoornissen en 
darmklachten. Deze klachten kunnen erg 
hinderlijk zijn en het algemene welbevin-
den en de kwaliteit van leven ernstig beïn-
vloeden. Tussen de 15 tot 50 procent van de 
patiënten ervaart de klachten als zo hevig 
dat zij voortijdig stoppen met de behan-
deling. Omdat uiteenlopende studies ver-
schillende invalshoeken hanteren, variëren 
de percentages.
In hoeverre patiënten de therapie volhou-
den, hangt sterk af van de voor- en nadelen 
van de behandeling per individu. De last die 
iemand ervaart van de bijwerkingen maakt 
daar onderdeel van uit. Sommige mensen 
vinden antihormonale therapie moeilijker 
te verdragen dan chemotherapie. Ook ge-
brek aan (h)erkenning van die last door de 
omgeving helpt niet om de behandeling vol 
te houden. 
De antihormonale therapie loopt parallel 
aan het revalidatieproces. Dit is zowel een 
lichamelijk als psychisch proces en kent 
bij iedereen een ander verloop. Daarnaast 
speelt mee dat veel vrouwen vroegtijdig in 
de overgang zijn gekomen. Het is moeilijk 
vast te stellen welke klachten waardoor ko-
men. Komt bijvoorbeeld vermoeidheid door 
de chemotherapie, de antihormonale thera-

pie, door de emotionele verwerking van de 
ziekte en behandelingen of gewoon omdat 
iemand te veel hooi op zijn vork neemt? 
Patiënten vragen zich vaak af of de be-
handeling nog wel enige werking heeft als 
men eerder dan de (meestal) vijf jaar stopt. 
Hier is onderzoek naar gedaan. De 'winst' 
is na één van de vijf jaar 20 procent van de 
'winst' die na vijf jaar antihormonale thera-
pie wordt bereikt, na twee jaar 40 procent, 
enzovoort. Beter in verband met het risico 
op terugkeer van de borstkanker is het ui-
teraard om de behandeling volledig af te 
maken. Er zijn verschillende manieren om 
patiënten met bijwerkingen hierbij te on-
dersteunen.
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Beter volhouden
Hoe kunnen we patiënten met veel last 
(mede) door de aanvullende antihormona-
le therapie ondersteunen bij het volhouden 
voor minimaal vijf jaar? Hoe verklein je de 
kans op vroegtijdig stoppen? Patiënten zelf 
pleiten vooral voor meer aandacht voor de 
zorg rond antihormonale therapie. Voor 
chemo- en radiotherapie ervaren zij die 
zorg namelijk veel meer en vaker. Patiënten 
wensen meer erkenning voor de problemen 
als gevolg van antihormonale therapie, en 
meer begrip als zij de therapie eventueel 
toch vroegtijdig staken. 
Uit onderzoek blijkt dat alles valt of staat 
met goede gedeelde besluitvorming rond 

‘Bij hormoontherapie 
wordt alleen gezegd dat 
je blij moet zijn dat je die 

kans krijgt’

‘Ik stopte zes weken 
met tamoxifen, maar 

mijn overgangsklachten 
verminderden niet. Ik slik 

dus weer lekker door!’

de start van de therapie waarbij de zorg-
verlener duidelijk maakt dat er een keuze 
is. Idealiter bespreken patiënt en behan-
delaar de effectiviteit van de therapie en 
wegen ze de baten en de verwachte lasten 
tegen elkaar af. Het is ook belangrijk dat de 
zorgverlener inzicht krijgt in de afwegin-
gen die belangrijk zijn voor een individuele 
patiënt. Als dit met tijd en aandacht gedaan 
wordt, zijn patiënten zich er voor aanvang 
bewuster van wat de behandeling met zich 
mee brengt. De kans is daarmee groter dat 
ze het ervaren als een bewuste keuze waar-
door ze vaak beter kunnen omgaan met 
bijwerkingen. Het persoonlijke gesprek en 
het opbouwen van een goede relatie tussen 
patiënt en professional blijken essentieel. 
Veel patiënten geven aan behoefte te heb-
ben aan een vaste contactpersoon waarbij 
ze tijdens de therapie terechtkunnen met 
vragen of zorgen over lichamelijke klach-
ten. Uit onderzoek is gebleken dat voorlich-
ting over en begeleiding bij deze klachten 
helpen om de behandeling vol te houden. 
De begeleiding kan er onder andere uit be-
staan dat de zorgverlener tijdens de thera-
pie in gesprek blijft met de patiënt en, even-
tueel door het invullen van de zogenaamde 
lastmeter, inzicht houdt in hoe de medica-
tie wordt ervaren. De behandelaar kan dan 
in voorkomende gevallen voorstellen om de 
medicatie een aantal weken niet te nemen. 
Uit ervaring blijkt dat dit sommige pati-

Meer informatie
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enten enorm helpt om de therapie daarna 
weer langdurig voort te zetten. 
Verder is kennis bij zorgprofessionals over 
de mogelijke effecten van de overgang in 
het algemeen cruciaal; het effect van de 
overgang verschilt per vrouw. Niet alle 
klachten worden namelijk alleen door de 
antihormonale therapie veroorzaakt. Het 
kan patiënten helpen om te weten dat hun 
klachten verschillende oorzaken hebben. 
In steeds meer ziekenhuizen komen hulp-
middelen en programma’s beschikbaar om 
patiënten en hun naasten beter voor te lich-
ten en te begeleiden. En ook inloophuizen 
bieden activiteiten aan die zich specifiek op 
deze problematiek richten. Verpleegkun-
digen, verpleegkundig specialisten, artsen 
en lotgenoten kunnen allen een positieve 
bijdrage leveren en het volhouden van de 
therapie en het welbevinden van de patiënt 
bevorderen. 


