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Langetermijneffecten van de 
behandeling voor borstkanker 
op de hartfunctie

SAMENVATTING 
Achtergrond: De behandeling voor borstkanker met 
chemotherapie en radiotherapie kan leiden tot cardi-
ale disfunctie. Het is echter niet bekend hoe vaak en 
in welke mate dit voorkomt bij overlevers van borst-
kanker. Methoden: Voor dit cross-sectionele onder-
zoek zijn bij 80 huisartsen 350 vrouwen geïncludeerd 
die meer dan vijf jaar geleden in opzet curatief zijn 
behandeld voor borstkanker met chemo- en/of radio - 
therapie. Daarnaast zijn 350 vrouwen zonder een 
voorgeschiedenis van kanker van dezelfde leeftijd en 
huisartspraktijk geïncludeerd. De primaire uitkomst-
maat was cardiale disfunctie, gedefinieerd als linker-
ventrikelejectiefractie (LVEF) <54% en een, voor leef-
tijd gecorrigeerde, diastolische disfunctie van het LV, 

beide gemeten met een echocardiogram. Secun-
daire uitkomstmaten waren NT-proBNP-waarden, 
nieuw gediagnostiseerde hart- en vaatziekten en 
cardiovasculaire medicatie. Resultaten: De mediane 
leeftijd ten tijde van de diagnose borstkanker was 63 
(‘interquartile range’ (IQR) 57-68) jaar. Mediane fol-
low-up na diagnose was 10 jaar (IQR 7-14). Een LVEF 
<54% was aanwezig bij 52 (15,3%) van de overlevers 
van borstkanker en bij 24 (7%) van de controles (OR 
2,4; 95%-BI 1,4-4,0). De prevalentie van LVEF van 
<50% of LV diastolische disfunctie toonden geen sig-
nificant verschil. Wel waren bij de overlevers van 
borstkanker de NT-proBNP-waarden verhoogd, wer-
den meer hart- en vaatziekten gediagnostiseerd en 
werd meer cardiovasculaire medicatie voorgeschre-
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INLEIDING
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen 
en treft in Europa jaarlijks ongeveer 0,5 miljoen vrouwen en 
in Nederland 15.000 vrouwen.1,2 Dankzij screening en ver-
beteringen in de behandeling van borstkanker is de vijfjaars-
overleving toegenomen tot 85% in Europa en 88% in Neder-
land.3,4 Hoewel adjuvante therapieën zeer effectief zijn, 
kunnen ze ook cardiale disfunctie veroorzaken, tot tiental-
len jaren na behandeling.5 Deze late cardiale disfunctie kan 
subklinisch blijven, omdat het langzaam ontstaat en zich 
vaak presenteert met vage klachten. De prevalentie van sub-
klinische cardiale disfunctie bij overlevers van borstkanker 
op de lange termijn is onbekend en er is nog geen passende 
interventie. Daarom zijn er ook nog geen specifieke aanbeve-
lingen voor de follow-up. Tijdige diagnose van cardiale dis-

functie is belangrijk, omdat vroege behandeling van cardiale 
risicofactoren verdere achteruitgang kan voorkomen en de 
prognose kan verbeteren.6 
Eerdere langetermijnstudies bij borstkankeroverlevers heb-
ben zich alleen gericht op gediagnostiseerde cardiale dis-
functie, wat wellicht de prevalentie van cardiale disfunctie 
onderschat.5,7-10 Daarentegen hebben studies in selecte zie-
kenhuispopulaties de prevalentie van cardiale disfunctie bij 
deze vrouwen mogelijk overschat.11-14 Er zijn geen langeter-
mijnstudies gedaan met een controlegroep, gemeten met 
echocardiografie in de algemene populatie.15 Daarom is in 
deze studie de prevalentie van cardiale disfunctie onder-
zocht bij overlevers van borstkanker behandeld met chemo-
therapie en/of radiotherapie en dit vergeleken met die van 
gekoppelde controles, uit de huisartspraktijk.

SUMMARY
Background: Chemotherapy and radiotherapy for 
breast cancer may lead to cardiac dysfunction, but 
the prevalence of long-term echocardiographic evi-
dence of cardiac dysfunction is unknown among 
survivors. Methods: In a cross-sectional study in pri-
mary care, we included 350 women who survived 
breast cancer for at least five years after diagnosis 
(treated with chemotherapy and/or radiotherapy) and 
350 matched women (age and primary care physici-
an). The primary outcome was cardiac dysfunction, 
defined as a left ventricular (LV) ejection fraction 
<54% and an age-corrected decreased LV diastolic 
function. Secondary outcomes included serum NT-
proBNP levels, newly diagnosed cardiovascular di-
seases, and cardiovascular medication. Results: The 
median age at diagnosis was 63 (interquartile range 
(IQR) 57-68) years for the breast cancer survivors. 
Median follow-up after diagnosis was 10 (IQR 7-14) 
years. LV ejection fraction <54% was present in 52  

 
(15.3%) survivors and 24 (7%) controls (OR 2.4; 95% 
CI 1.4-4.0), but there was no significant increased 
prevalence of either LV ejection fraction <50% or LV 
diastolic dysfunction. Serum NT-proBNP levels were 
increased, cardiovascular disease was more fre-
quently diagnosed, and cardiovascular medication 
use was more frequent among survivors compared 
with controls. The associations for LV ejection fracti-
on <54%, serum NT-proBNP levels and cardiovascu-
lar disease remained after adjustment for relevant 
covariates at diagnosis and at follow-up. Conclusion: 
In the long term, breast cancer survivors are at incre-
ased risk of mild LV systolic dysfunction, increased 
NT-proBNP levels, and cardiovascular disease com-
pared with matched controls, also after adjustment 
for cardiovascular risk factors. Previous breast can-
cer treatment with chemotherapy, radiotherapy, or 
both should be considered when assessing a pa-
tient’s cardiovascular risk profile.

ven in vergelijking met de controles. Deze associa-
ties zijn significant en bleven significant na correctie 
voor relevante variabelen ten tijde van de diagnose 
en ten tijde van de follow-up. Conclusie: Op lange 
termijn hebben overlevers van borstkanker behan-
deld met chemo- en/of radiotherapie in vergelijking 
met controles een hogere kans op milde LV systoli-

sche disfunctie, hogere NT-proBNP-waarden en 
hart- en vaatziekten, ook na correctie voor cardio-
vasculaire risicofactoren. Bij het opstellen van een 
cardiovasculair risicoprofiel bij deze vrouwen dient 
men bewust te zijn van de mogelijke invloed van eer-
dere chemo- of radiotherapie. 
(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:3-12)
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METHODEN
STUDIEOPZET
Er is een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd in een huis-
artsenpopulatie. Huisartsen coderen diagnoses volgens het 
‘International Classification of Primary Care’ (ICPC)-classifi-
catiesysteem en medicatie met de ‘Anatomical Therapeutic 
Chemical’ (ATC)-classificatiecodes.16,17 In huisartspraktijken 
die deelnemen aan dataregistratie konden we informatie over 
niet-deelnemers verzamelen. De medisch-ethische commis-
sie van het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) heeft de studie goedgekeurd en alle deelnemers 
hebben schriftelijk ‘informed consent’ gegeven. De studie 
staat geregistreerd bij clinicaltrials.gov (ID:NCT01904331).

DEELNEMERS
De 350 overlevers van borstkanker waren ten minste vijf jaar 
geleden gediagnosticeerd met borstkanker stadium I-III. De 
helft was behandeld met chemotherapie ± radiotherapie en de 
andere helft met alleen radiotherapie. Indien vrouwen waren 
gediagnosticeerd met een lokaal/locoregionaal recidief van 
borstkanker werden ze geïncludeerd als ze ten tijde van de in-
clusie ten minste vijf jaar ziektevrij waren. De overlevers van 
borstkanker en hun controles werden geïncludeerd vanuit de 
databases van 80 huisartsen in Noord-Nederland. De inclusie-
criteria waren behandeling voor borstkanker met chemothera-
pie, radiotherapie of beide. De exclusiecriteria waren metasta-
sen op afstand ten tijde van de diagnose borstkanker, 
behandeling voor borstkanker na 80-jarige leeftijd en behande-
ling voor andere kankersoorten. Voor elke geïncludeerde borst-
kankeroverlevende werd een random geselecteerde controle 
uitgenodigd van dezelfde huisarts en leeftijd (± 1 jaar), zonder 
een voorgeschiedenis van kanker of kankerbehandeling (che-
motherapie of radiotherapie). Vrouwen met ernstige mentale of 
fysieke beperkingen werden geëxcludeerd als ze volgens de 
huisarts niet in staat waren om naar het UMCG te komen. 

BEOORDELINGEN EN PROCEDURES
Van alle vrouwen werden bij de huisarts gegevens verzameld 
op basis van ICPC-codes betreffende cardiovasculaire (CV) 
risicofactoren en hart- en vaatziekten (HVZ), en ATC-codes 
betreffende CV-medicatie. Uit de ziekenhuisdossiers werden 
gegevens over de borstkankerbehandeling gehaald, zoals 
chemotherapieregime, cumulatieve doseringen, anti-hormo-
nale behandeling en de locatie van de radiotherapie. 
Ten tijde van de cross-sectionele meting werden de volgende 
onderzoeken uitgevoerd: een echocardiografie (volgens de 
richtlijnen van de ‘European Association of Echocardiograp-
hy’18,19), een ECG en plasma werd afgenomen om in een keer 
‘N-terminal pro B-type natriuretic peptide’ (NT-proBNP) te 
bepalen. Ten slotte is van alle deelnemers de ‘body mass 

index’ (BMI) bepaald en werd gevraagd naar de rookstatus 
en de mate van lichamelijke activiteit (‘Short Questionnaire 
to Assess Health-Enhancing Physical Activity’; SQUASH).20

STUDIE-UITKOMSTEN
De primaire uitkomsten waren linkerventrikel (LV) systoli-
sche en diastolische disfunctie. LV systolische cardiale dis-
functie werd gedefinieerd volgens de richtlijnen van de ‘Euro-
pean Association for CardioVascular Imaging/American 
Society of Echocardiography’ (EACVI/ASE) als een LV-ejec-
tiefractie (LVEF) <54%. Als de beeldkwaliteit te laag was om 
de endocardiale grens betrouwbaar te meten, werd een in-
schatting van de LVEF gegeven. LV diastolische disfunctie 
werd gedefinieerd als e’ lateraal of e’ septaal 2,5% onder de 
normale ‘range’ per leeftijdsgroep, volgens de EACVI/
ASE-aanbevelingen. Wanneer verminderde relaxatie werd ge-
zien met een toename van het volume van het linkeratrium 
(‘left atrium volume index’; LAVI, gedefinieerd als ≥34 ml/
m2), werd de LV diastolische disfunctie ernstig geacht.19 

De belangrijkste secundaire uitkomsten waren klinische 
LVEF-afkapwaarden (<45% en <50%), rechterventriculaire 
systolische disfunctie, klepdisfunctie (ten minste graad II/III 
insufficiëntie van een willekeurige klep), ECG-afwijkingen en 
toegenomen NT-proBNP-waarden (>125 ng/ml).21 Rechter-
ventrikel (RV) systolische disfunctie werd gemeten met be-
hulp van de ‘Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion’ 
(TAPSE <17 mm) en de snelheid van de laterale annulus van 
de tricuspidalisklep (S’ <9,5 cm/s) met behulp van doppler-
beeldvorming. Andere secundaire uitkomsten waren nieuw 
gediagnosticeerde HVZ en CV-medicatie door de huisarts. 

STATISTIEK
De uitgangskarakteristieken werden beschreven ten tijde van 
de diagnose borstkanker of de corresponderende indexdatum 
voor de gekoppelde controles: leeftijd, follow-uptijd en de ge-
gevens over de diagnose en behandeling. Naast het vergelij-
ken van alle overlevers van borstkanker en controles op de 
verschillende uitkomsten, hebben we ook de chemotherapie 
± radiotherapiegroep en de alleen-radiotherapiegroep met 
hun respectievelijke controles vergeleken. Met logistische re-
gressieanalyse werd de prevalentie van langetermijn- cardiale 
disfunctie en secundaire uitkomsten tussen de overlevers en 
controles vergeleken met behulp van oddsratio’s (OR’s) en 
95%-betrouwbaarheidsintervallen (95%-BI). Met een multi-
variabele logistische regressie werd bekeken of een mogelijke 
associatie tussen de behandeling voor borstkanker en de pre-
valentie van cardiale disfunctie werd vertekend door cardiale 
risicofactoren. De multivariabele regressieanalyse gaf een ge-
corrigeerde OR voor de LV-disfunctie, toegenomen NT-
proBNP en het voorkomen van HVZ na borstkanker. In mo-
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del 1 werd gecorrigeerd voor uitgangskarakteristieken en in 
model 2 voor karakteristieken ten tijde van de echocardiogra-
fie. Tevens werden uitkomsten vergeleken tussen hoge dosis 
anthracyclinetherapie (zoals doxorubicine-dosis >240 mg/m2 
of epirubicine- dosis  >450 mg/m2) met lage dosis anthracy-
cline, en linkszijdige met rechtszijdige bestraling. Daarnaast 

werden de leeftijden en HVZ van deelnemers vergeleken met 
niet-deelnemers van huisartsen die meedoen aan dataregi-
straties. Hiermee willen we de impact van mogelijke selectie-
bias op de prevalentie van gediagnosticeerde HVZ evalueren 
door middel van een sensitiviteitsanalyse. Alle analyses wer-
den gedaan met IBM SPSS versie 23. 

TABEL 1. Kenmerken van de overlevers van borstkanker die zijn behandeld met chemotherapie ± radiotherapie, 
alleen radiotherapie en hun gekoppelde controles.*

Chemotherapie 
± radiotherapie

(n=175)

Controles 
chemotherapie 
± radiotherapie 

(n=175)

Radiotherapie

(n=175)

Controles
radiotherapie

(n=175)

Leeftijd ten tijde van de diagnose 
borstkanker of de indexleeftijd voor de 
gekoppelde controles 
Jaren, mediaan (IQR)

49 (42-54) 49 (42-55) 54 (49-59) 53 (48-58)

n (%) n (%) n (%) n (%)

Behandeling borstkanker zoals geregistreerd in de ziekenhuis- en huisartsdossiers

Chemotherapie – – –

Anthracycline
Cumulatieve anthracyclinedosis;  
mg/m2, mediaan (IQR)**

142 (81,1)

238 (228-240)

–

–

–

–

–

–

Trastuzumab 13 (7,4) – – –

Anti-hormonale behandeling 109 (62,3) – 37 (21,1) –

Radiotherapie 120 (68,6) – 175 (100) –

Zijde: bilateraal of links 84 (48,0) – 89 (51,5) –

Risicofactoren hart- en vaatziekten 20 (11,4) 18(10,3) 25 (14,3) 32 (18,3)

Dyslipidemie
Hypertensie
Diabetes mellitus

7 (4,0)
17 (9,7)
2 (1,1)

8 (4,6)
13 (7,4)
2 (1,1)

5 (2,9)
19 (10,9)
8 (4,6)

11 (6,3)
27 (15,4)
3 (1,7)

Gediagnosticeerde hart- en vaatziekten 5 (2,9) 2 (1,1) 3 (1,7) 5 (2,9)

Hartfalen
Ischemische hartziektena

Atriumfibrilleren
Andere hart- en vaatziektenb

0 (0)
3 (1,7)
0 (0)

2 (1,1)

0 (0)
1 (0,6)
0 (0)

1 (0,6)

0 (0)
2 (1,1)
1 (0,6)
1 (0,6)

0 (0)
0 (0)

2 (1,1)
3 (1,7)

Cardiovasculaire medicatie 14 (8,0) 10 (5,7) 15 (8,6) 10 (5,7)

ACE-remmer
Antistolling
Bètablokkers
Diuretica
Statines

5 (2,9)
3 (1,7)
5 (2,9)
6 (3,4)
3 (1,7)

2 (1,1)
0 (0)

3 (1,7)
4 (2,3)
3 (1,7)

8 (4,6)
4 (2,3)
4 (2,3)
6 (3,4)
5 (2,9)

5 (2,9)
0 (0)

3 (1,7)
2 (1,1)
1 (0,6)

* Tussen de groepen werden geen statistische verschillen gezien, getest met de chi-kwadraattest, ** doxorubicine isotoxische dosis, ge-

gevens beschikbaar voor 108 patiënten (76%), a stabiele en onstabiele angina pectoris, coronair sclerose, acuut myocardinfarct, ‘transacute 

myocardial infarction’, ‘transient ischemic attack’, cerebrovasculair accident, b paroxysmale tachycardie (supraventriculair en ventriculair), 

non-reumatische klepdisfunctie, Wolff-Parkinson-White-syndroom, atrioventriculair blok, cardiomyopatie, verlengd QT-syndroom.
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RESULTATEN
Van de 741 overlevers van borstkanker die volgens de 80 
deelnemende huisartsen voldeden aan de in- en exclusiecri-
teria, werden 668 benaderd voor deelname. Hiervan hebben 
22 een lokaal/locoregionaal recidief gehad. De deelnemende 
overlevers van borstkanker waren vergeleken met de overle-
vers die niet deelnamen (gegevens van 58 huisartsen) ge-
middeld vier jaar jonger (p<0,05). De deelnemende contro-
les waren gemiddeld twee jaar jonger dan de controles die 
niet deelnamen (p<0,05). Deelnemende overlevers van 
borstkanker hadden even vaak HVZ als de niet-deelnemen-
de overlevers. Deelnemende controles hadden echter wel 
minder vaak HVZ (OR 0,5; 95%-BI 0,3-0,8) dan niet-deelne-
mende controles, waarschijnlijk door de lagere prevalentie 
van ischemische HVZ (OR 0,3; 95%-BI 0,3-0,6). Bij de sen-
sitiviteitsanalyse met alle vrouwen die aan de criteria volde-
den (deelnemende en niet-deelnemende overlevers en con-
troles) zagen we geen verschil in aantal diagnoses HVZ, 
behalve voor atriumfibrilleren, wat meer voorkwam bij over-
levers van borstkanker dan bij de controles. 

BASISGEGEVENS
Ten tijde van de diagnose borstkanker hadden vrouwen die 
werden behandeld met chemotherapie ± radiotherapie een 
mediane leeftijd van 49 jaar, vrouwen die werden behandeld 
met alleen radiotherapie hadden een mediane leeftijd van 54 
jaar (zie Tabel 1). In de chemotherapie ± radiotherapiegroep 
werd 81,1% behandeld met anthracyclines (doxorubicine 
[n=53] of epirubicine [n=89]) en 68,8% met aanvullende 
radiotherapie. De mediane cumulatieve anthracyclinedosis 
(doxorubicine isotoxische dosis) was 238 mg/m2 en geen 
van de vrouwen kreeg hoog-gedoseerde doxorubicine (>400 
mg/m2) of epirubicine (>900 mg/m2).22 Van de overlevers 
van borstkanker kreeg 97% radiotherapie na 1990. Ten tijde 
van de diagnose waren statistisch geen verschillen in aan-
tallen voor dyslipidemie, hypertensie, diabetes, gediagnosti-
ceerde HVZ en het gebruik van CV-medicatie tussen de che-
motherapie ± radiotherapiegroep en hun controles én de 
radiotherapiegroep en hun controles (zie Tabel 1). 

UITKOMSTEN TEN TIJDE VAN CROSS-
SECTIONELE BEOORDELING
De mediane follow-up na diagnose borstkanker was 10 jaar 
(zie Tabel 2, pagina 8). Ten tijde van de metingen verschilden 
de overlevers van borstkanker niet significant van de contro-
les ten aanzien van CV-risicofactoren. In vergelijking met de 
controles hadden de borstkankeroverlevers een significant 
groter risico op een LVEF <54% (OR 2,4; 95%-BI 1,4-4,0) en 
er was een niet-significante trend op het risico van een LVEF 
<50%, maar slechts enkele vrouwen hadden een LVEF 

<45% (n=4; zie Tabel 2). Daarnaast was de prevalentie van 
LV diastolische disfunctie ook hoger bij overlevers van borst-
kanker dan bij controles, maar niet statistisch significant 
(OR 1,2; 95%-BI 0,9-1,6; zie Tabel 2). Sommige vrouwen had-
den een ernstige diastolische disfunctie (17 overlevers van 
borstkanker en 12 controles).
Overlevers van borstkanker hadden een hoger risico op een 
verhoogde NT-proBNP-waarde (OR 1,5; 95%-BI 1,1-2,1), 
nieuw gediagnosticeerde HVZ (OR 2,0; 95%-BI 1,2-3,3) en 
voorgeschreven CV-medicatie (OR 1,4; 95%-BI 1,0-2,0) dan 
controles. Wat betreft HVZ was er een hoger risico op ische-
mische HVZ, ook werden ACE-remmers, antistolling en bè-
tablokkers vaker voorgeschreven. 
Bij de chemotherapie ± radiotherapiegroep werd een signifi-
cant hoger risico op LV systolische disfunctie (LVEF <54%) 
gezien, in vergelijking met hun controles (OR 2,5; 95%-BI 
1,2-5,4; zie Tabel 3, pagina 9). Deze groep had ook een twee 
keer zo groot risico op HVZ (OR 2,3; 95%-BI 1,0-4,9) en dan 
met name ischemische HVZ. ACE-remmers en antistolling 
werden significant vaker voorgeschreven bij overlevers van 
borstkanker dan bij controles (zie Tabel 3). De vrouwen die 
werden behandeld met anthracyclines hadden hetzelfde ver-
hoogde risico op LV systolische disfunctie als de andere groe-
pen. Tussen de vrouwen met hogere en lagere gedoseerde 
anthracyclines werd geen verschil gezien. 
De radiotherapiegroep was geassocieerd met een verhoogd 
risico op LV systolische disfunctie (LVEF < 54%; OR 2,3; 
95%-BI 1,1-4,6) en verhoogd NT-proBNP (OR 1,6; 95%-BI 
1,0-2,4) dan de radiotherapie-controlegroep, maar er werd 
geen significant verhoogd risico op HVZ gezien (zie Tabel 3). 
In deze studie werd geen significant verschil in LV-functie 
tussen links- en rechtsbestraling gevonden, ook niet na ex-
clusie van vrouwen die chemotherapie hadden ontvangen. 
Wel was bij vrouwen die links werden bestraald de NT-
proBNP-waarde vaker verhoogd (OR 1,6; 95%-BI 1,0-2,6).

MULTIVARIABELE ANALYSE
Correctie voor CV-risicofactoren ten tijde van de diagnose 
borstkanker (Model 1) en ten tijde van de follow-up (Model 
2), had geen effect op de risico’s op LV systolische disfunctie 
(LVEF <54%), toegenomen NT-proBNP of nieuw gediag-
nosticeerde HVZ (zie Tabel 4, pagina 10). 

DISCUSSIE
SYSTOLISCHE DISFUNCTIE VAN DE 
LINKERVENTRIKEL
In deze studie was het risico op milde LV systolische dis-
functie (LVEF <54%) hoger bij langetermijnoverlevers (me-
diaan 10 jaar na diagnose borstkanker; 15,3%) vergeleken 
met controles (7,0%; OR 2,4; 95%-BI 1,4-4,0). Dit verhoogde 
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TABEL 2. Vergelijking tussen de uitkomsten van de overlevers van borstkanker en controles, ten tijde van het 
onderzoek.

Overlevers van borstkanker
(n=350)

Controles
(n=350)

Follow-upduur 
Jaren, mediaan (IQR) 10 (7-14) 10 (8-14)

Leeftijd ten tijde van het onderzoek 
Jaren, mediaan (IQR) 63 (57-68) 63 (57-68)

n (%) n (%) OR (95%-BI)

Linkerventrikeldisfunctie

Systolische disfunctiea

LVEF <54%
LVEF <50%
LVEF <45%

 
52 (15,3)
15 (4,4)
2 (0,6)

 
24 (7,0)
9 (2,6)
2 (0,6)

 
2,4 (1,4-4,0)
1,7 (0,7-4,0)
1,0 (0,1-7,2)

Diastolische disfunctieb 147 (43,4) 133 (39,5) 1,2 (0,9-1,6)

Diastolische disfunctie met LAVI ≥34 ml/m2 c 17 (5,5) 12 (3,9) 1,4 (0,7-3,0)

Rechterventrikeldisfunctie

Systolische disfunctie
Verlaagde TAPSE
Verlaagde S’

4 (1,2)
7 (2,3)

6 (1,8)
9 (2,8)

0,7 (0,2-2,4)
0,8 (0,3-2,2)

Klepdisfunctied 3 (0,9) 5 (1,4) 0,6 (0,4-2,5)

Abnormaliteit op het ECG 83 (24,1) 68 (19,7) 1,3 (0,9-1,9)

Verhoogde NT-proBNP (≥125 pg/ml)e 125 (36) 95 (27,1) 1,5 (1,1-2,1)

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ), nieuw gediagnosticeerde HVZ en gebruik van cardiovasculaire 
medicatie, zoals geregistreerd in de huisartsdossiers, ten tijde van het onderzoek

Risicofactoren HVZ 139 (39,7) 135 (38,6) 1,0 (0,8-1,4)

Dyslipidemie
Hypertensie
Diabetes mellitus

54 (15,4)
108 (30,9)
29 (8,3)

58 (16,6)
106 (30,3)

16 (4,6)

0,9 (0,6-1,3)
1,0 (0,7-1,4)

1,9 (0,99-3,5)

Gediagnosticeerde HVZ 49 (14,0) 26 (7,4) 2,0 (1,2-3,3)

Hartfalen
Ischemische HVZ f

Atriumfibrilleren
Andere HVZg

1 (0,3)
26 (7,4)
11 (3,1)
20 (5,7)

3 (0,9)
13 (3,7)
4 (1,1)
9 (2,6)

0,3 (0,03-3,2)
2,1 (1,1-4,1)
2,8 (0,9-8,9)
2,3 (1,0-5,1)

Cardiovasculaire medicatie 132 (37,7) 104 (29,7) 1,4 (1,0-2,0)

ACE-remmers
Antistolling
Bètablokkers
Diuretica
Statines

65 (18,6)
29 (8,3)
54 (15,4)
33 (9,4)
54 (15,4)

42 (12,0)
12 (3,4)
34 (9,7)
39 (11,1)
40 (11,4)

1,7 (1,1-2,5)
2,5 (1,3-5,1)
1,7 (1,1-2,7)
0,8 (0,5-1,4)
1,4 (0,9-2,2)

a Gemeten met ‘Simpson’s biplane’ (61,8%) of ‘BiPQ/estimate’ (38,2%), niet beschikbaar voor vrouwen met atriumfibrilleren gedurende 

de meting (n=6) en voor vrouwen bij wie geen LVEF kon worden gemeten (n=14), b verlaagde e’ lat of e’ sept, niet beschikbaar voor 

vrouwen met atriumfibrilleren gedurende de meting (n=6), klepvervanging (n=4) en voor vrouwen met een niet te meten e’ lat en e’ 

sept (n=14), c niet beschikbaar voor vrouwen met atriumfibrilleren gedurende de meting (n=6), klepvervanging (n=4) en voor vrouwen 

met een niet te meten e’ lat en e’ sept (n=14), d minimale II/III klepdisfunctie van een van de vier hartkleppen, e niet beschikbaar bij drie 

vrouwen, f stabiele en onstabiele angina pectoris, coronair sclerose, acuut myocardinfarct, ‘transacute myocardial infarction’, ‘transient 

ischemic attack’, cerebrovasculair accident, g paroxysmale tachycardie (supraventriculair en ventriculair), non-reumatische klepdis-

functie, Wolff-Parkinson-White-syndroom, atrioventriculair blok, cardiomyopatie, verlengd QT-syndroom.
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TABEL 3. Vergelijking tussen de uitkomsten van de overlevers van borstkanker en controles ten tijde van het 
onderzoek, per type behandeling. 

Chemo therapie 
± radiotherapie

 (n=175)

Controles  
chemotherapie 
± radiotherapie

 (n=175)

Radio-
therapie

(n=175)

Controles
radio-

therapie
(n=175)

Tijd sinds diagnose 
borstkanker
Jaren, mediaan (IQR) 10 (7-13) 10 (8-14) 10 (8-15) 10 (7-15)

Leeftijd ten tijde van het 
onderzoek
Jaren, mediaan (IQR) 60 (53-66) 60 (53-66) 65 (61-70) 66 (61-70)

n (%) n (%) OR (95%-BI) n (%) n (%) OR (95%-BI)

Linkerventrikeldisfunctie

Systolische disfunctiea

LVEF <54%
LVEF <50%
LVEF <45%

 
25 (14,8)

7 (4,1)
1 (0,6)

 
11 (6,4)
5 (2,9)
0 (0)

 
2,5 (1,2-5,4)
1,4 (0,4-4,6)

-

 
27 (15,9)
8 (4,7)
1 (0,6)

 
13 (7,7)
4 (2,4)
2 (1,2)

 
2,3 (1,1-4,6)
2,1 (0,6-6,9)

-

Diastolische disfunctieb 79 (46,7) 65 (38,7) 1,4 (0,9-2,1) 68 (40,0) 68 (40,2) 1,0 (0,6-1,5)

Diastolische disfunctie 
met LAVI ≥34 ml/m2 c

10 (6,6) 6 (4,0) 1,7 (0,6-4,7) 7 (4,4) 6 (3,8) 1,2 (0,4-3,5)

Rechterventrikel-
disfunctie

Systolische disfunctie
Verlaagde TAPSE
Verlaagde S’

2 (1,2)
4 (2,5)

3 (1,8)
6 (3,6)

0,7 (0,1-4,1)
0,7 (0,2-2,5)

2 (1,2)
3 (1,9)

3 (1,8)
3 (1,9)

0,7 (0,1-4,1)
1,0 (0,2-5,0)

Klepdisfunctied 1 (0,6) 3 (1,7) 0,3 (0,03-3,2) 2 (1,1) 2 (1,1) 1,0 (0,1-7,2)

Abnormaliteit op het 
ECG 

39 (22,7) 36 (20,8) 1,1 (0,7-1,9) 48 (27,9) 41 (23,8) 1,2 (0,8-2,0)

Verhoogde NT-proBNP 
(≥125 pg/ml)e

56 (32,7) 44 (25,1) 1,5 (0,9-2,3) 68 (39,1) 51 (29,1) 1,6 (1,0-2,4)

Nieuw gediagnosticeerde HVZ en gebruik van cardiovasculaire medicatie, zoals geregistreerd in de huisarts-
dossiers, ten tijde van het onderzoek

Gediagnosticeerde HVZ 21 (12,0) 10 (5,7) 2,3 (1,0-4,9) 28 (16,0) 16 (9,1) 1,9 (0,98-3,6)

Hartfalen
Ischemische HVZ f

Atriumfibrilleren
Andere HVZg

1 (0,6)
12 (6,9)
4 (2,3)
7 (4,0)

1 (0,6)
7 (4,0)
1 (0,6)
3 (1,7)

1,0 (0,06-16)
1,8 (0,7-4,6)

4,1 (0,5-36,8)
2,4 (0,6-9,4)

0 (0)
14 (8,0)
7 (4,0)
13 (7,4)

2 (1,1)
6 (3,4)
3 (1,7)
6 (3,4)

-
2,4 (0,9-6,5)
2,4 (0,6-9,4)
2,3 (0,8-6,1)

Cardiovasculaire  
medicatie

57 (32,6) 44 (25,1) 1,4 (0,9-2,3) 75 (42,9) 60 (34,3) 1,4 (0,9-2,2)

ACE-remmers
Antistolling
Bètablokkers
Diuretica
Statines

39 (22,3)
16 (9,1)

26 (14,9)
19 (10,9)
26 (14,9)

21 (12,0)
6 (3,4)
17 (9,7)
16 (9,1)
16 (9,1)

2,1 (1,2-3,8)
2,8 (1,1-7,4)
1,6 (0,8-3,1)
1,2 (0,6-2,4)
1,7 (0,9-3,4)

40 (22,9)
13 (7,4)
37 (21,1)
26 (14,9)
35 (20,0)

29 (16,6)
6 (3,4)

24 (13,7)
29 (16,6)
28 (16,0)

1,5 (0,9-2,5)
2,3 (0,8-6,1)

1,7 (0,96-3,0)
0,9 (0,5-1,6)
1,3 (0,8-2,3)

a Gemeten met ‘Simpson’s biplane’ (61,8%) of ‘BiPQ/estimate’ (38,2%), niet beschikbaar voor vrouwen met atriumfibrilleren gedurende 
de meting (n=6) en voor vrouwen bij wie geen LVEF kon worden gemeten (n=14), b verlaagde e’ lat of e’ sept, niet beschikbaar voor 
vrouwen met atriumfibrilleren gedurende de meting (n=6), klepvervanging (n=4) en voor vrouwen met een niet te meten e’ lat en e’ 
sept (n=14), c niet beschikbaar voor vrouwen met atriumfibrilleren gedurende de meting (n=6), klepvervanging (n=4) en voor vrouwen 
met een niet te meten e’ lat en e’ sept (n=14), d minimale II/III klepdisfunctie van een van de vier hartkleppen, e niet beschikbaar bij 
drie vrouwen, f stabiele en onstabiele angina pectoris, coronair sclerose, acuut myocardinfarct, ‘transacute myocardial infarction’, 
‘transient ischemic attack’, cerebrovasculair accident, g paroxysmale tachycardie (supraventriculair en ventriculair), non-reumatische 
klepdisfunctie, Wolff-Parkinson-White-syndroom, atrioventriculair blok, cardiomyopatie, verlengd QT-syndroom.
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risico bleef ook na correctie voor CV-risicofactoren ten tijde 
van de borstkankerdiagnose en follow-up. Twee andere stu-
dies met overlevers van borstkanker, behandeld met chemo-
therapie (± radiotherapie), vonden een lagere prevalentie 
dan in de huidige studie (14,8%), namelijk 11,5% en 5% 
voor LV systolische disfunctie na respectievelijk 6 en 14 
jaar.13,23 Ten aanzien van een LVEF <50% vonden andere 
studies een prevalentie tussen 1,4% en 8%, over 5-14 jaar, 
passend bij de 4,1% uit de huidige studie.11,13,24,25 Het ver-
schil tussen deze studies en de huidige studie kan worden 
verklaard door de verschillen in inclusiecriteria (bijv. leef-
tijd) en door ‘missing data’ voor cardiale functie. 

De prevalentie van systolische disfunctie bij overlevers van 
borstkanker behandeld met alleen radiotherapie was 15,9% 
in deze studie. Er zijn geen eerdere studies die de LVEF ge-
meten met echocardiografie bekijken bij vrouwen die zijn 
behandeld met radiotherapie, zonder chemotherapie. Bij de 
vergelijking tussen links- en rechtszijdige radiotherapie za-
gen we geen significante verschillen. Dit resultaat komt niet 
overeen met eerdere studies, die wel een verschil toon-
den.26-28 Een mogelijke verklaring is het gebruik van moder-
ne radiotherapie, waardoor een lagere dosis op het hart 
komt, met name bij linkszijdige borstkanker.5 

TABEL 4. Multivariabele modellen, niet-gecorrigeerd en gecorrigeerd voor metingen ten tijde van de diagnose 
borstkanker (Model 1) en ten tijde van het onderzoek (Model 2).

Niet-gecorrigeerd Gecorrigeerd Model 1a Gecorrigeerd Model 2b

Linkerventriculaire systolische disfunctie (LVEF <54%)

Alle patiënten 

Overlevers van borstkanker versus controles 2,4 (1,4-4,0) 2,5 (1,5-4,1) 2,3 (1,4-3,9)

Chemotherapie ± radiotherapie

Overlevers van borstkanker versus controles 2,5 (1,2-5,4) 2,5 (1,2-5,4) 2,5 (1,2-5,3)

Alleen radiotherapie

Overlevers van borstkanker versus controles 2,3 (1,1-4,6) 2,3 (1,2-4,8) 2,2 (1,1-4,4)

Verhoogd NT-proBNP (afkapwaarde ≥125 pg/ml)

Alle patiënten 

Overlevers van borstkanker versus controles 1,5 (1,1-2,1) 1,5 (1,1-2,1) 1,5 (1,1-2,1)

Chemotherapie ± radiotherapie

Overlevers van borstkanker versus controles 1,5 (0,9-2,3) 1,4 (0,9-2,3) 1,5 (0,9-2,4)

Alleen radiotherapie

Overlevers van borstkanker versus controles 1,6 (1,0-2,4) 1,6 (1,0-2,5) 1,5 (0,9-2,3)

Nieuw gediagnosticeerde HVZ (na diagnose borstkanker)

Alle patiënten 

Overlevers van borstkanker versus controles 2,0 (1,2-3,3) 2,1 (1,3-3,4) 1,9 (1,2-3,2)

Chemotherapie ± radiotherapie

Overlevers van borstkanker versus controles 2,3 (1,0-4,9) 2,3 (1,0-5,0) 2,3 (1,0-5,1)

Alleen radiotherapie

Overlevers van borstkanker versus controles 1,9 (0,98-3,6) 2,1 (1,1-4,1) 1,7 (0,9-3,3)

a Model 1: gecorrigeerd voor metingen ten tijde van de diagnose borstkanker: cardiovasculaire risicofactoren (dyslipidemie, hyperten-

sie, diabetes mellitus), eerdere HVZ- en CV-medicatie ten tijde van de diagnose borstkanker, b Model 2: gecorrigeerd voor metingen 

ten tijde van het onderzoek: cardiovasculaire risicofactoren uit de huisartsdossiers (dyslipidemie, hypertensie, diabetes mellitus), huidig 

roken (ja/nee), ‘body mass index’ (continu) en fysieke fitheid: percentage vrouwen dat voldeed aan de Nederlandse richtlijn (≥5 dagen 

per week ten minste matige training gedurende 30 minuten; SQUASH).
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DIASTOLISCHE DISFUNCTIE VAN HET 
LINKERVENTRIKEL
Er werd geen significant verhoogd risico op LV diastolische 
disfunctie gevonden. De prevalentie was hoog bij zowel de 
overlevers van borstkanker (43,4%) als bij de controles 
(39,5%). Dit komt overeen met resultaten van twee andere 
studies.29,30 In een van deze studies, een systematische re-
view, is de prevalentie van diastolische disfunctie 36,0% 
(‘range’ 15,8%-52,8%) voor vrouwen van 60 jaar of ouder.30 

NT-proBNP
Bij de overlevers van borstkanker waren de NT-proBNP-
waarden vaker verhoogd (36%) dan bij de controles (27,1%; 
OR 1,5; 95%-BI 1,1-2,1). In een ander onderzoek werd een 
prevalentie van 71% van verhoogde NT-proBNP-waarden ge-
vonden, echter de analysemethode was anders en is daarom 
niet met dit onderzoek te vergelijken.23 In de huidige studie 
hadden vrouwen die linkszijdig met radiotherapie zijn be-
handeld een hogere NT-proBNP-waarde dan vrouwen die 
rechtszijdig waren behandeld. Eerder onderzoek toonde dat 
hogere post-radiotherapie-NT-proBNP-waarden worden ge-
zien bij bestraling op een groter hartvolume.31 

HVZ
Overlevers van borstkanker hadden een hoger risico op HVZ 
na borstkankerdiagnose dan controles (OR 2,0; 95%-BI 1,2-
3,3). Dit risico bleef ook na correctie voor cardiale risicofac-
toren, maar werd niet gevonden als vrouwen met atriumfi-
brilleren werden geëxcludeerd. Subgroepanalyse liet zien 
dat het verhoogde risico ligt bij de vrouwen die zijn behan-
deld met chemotherapie ± radiotherapie. In de huidige stu-
die werd met name een verhoogd risico op ischemische HVZ 
gevonden, waar andere studies een verhoogd risico op hart-
falen vonden, maar de getallen in de huidige studie waren 
klein en de betrouwbaarheidsintervallen breed.8,10,12 De 
vrouwen in genoemde studies kregen hoge doseringen che-

motherapie. Een verhoogde incidentie van ischemische HVZ 
wordt vooral gezien na behandeling met radiotherapie.32 

KRACHT
Zover bekend is dit de eerste studie die langetermijn- cardiale 
disfunctie met echocardiografie meet bij overlevers van borst-
kanker en dit vergelijkt met controles uit de algemene populatie. 
In de huidige studie werden duidelijke in- en exclusiecriteria 
gebruikt en de controles gekoppeld op leeftijd en huisarts, om 
een vergelijkbare sociaaleconomische status te garanderen en 
‘bias’ door het codeergedrag van de huisarts te verkleinen. Zo-
wel de echocardiografie als de bepaling van de NT-proBNP 
werd uitgevoerd in een universitair medisch centrum, zodat alle 
metingen volgens een strak, gestandaardiseerd protocol werden 
uitgevoerd. Tevens was er en hoge participatiegraad (67% van 
de overlevers van borstkanker en 48% van de controles).

BEPERKINGEN
Gezien de studie is gericht op de langetermijneffecten, zijn 
alleen vrouwen geïncludeerd die de eerste vijf jaar na diag-
nose van borstkanker hebben overleefd. Hoewel deze vrou-
wen wellicht gezonder worden geacht, met minder cardiale 
disfunctie, is deze groep voor deze onderzoeksvraag ade-
quaat. Dit zorgt er echter wel voor dat de resultaten mis-
schien een onderschatting zijn van het absolute risico op 
cardiale disfunctie.
Na de eerste selectie van overlevers van borstkanker en con-
troles hebben de huisartsen sommige vrouwen om verschei-
dene redenen geëxcludeerd. Vrouwen die niet deelnamen 
waren significant ouder en in de controlegroep hadden 
niet-deelnemers vaker HVZ. Om een inschatting te maken 
van de impact van deze selectiebias werd een sensitiviteits-
analyse gedaan op de relatieve prevalentie van HVZ bij alle 
aanvankelijk geselecteerde vrouwen. Hieruit concludeerden 
we dat er mogelijk sprake is van een overschatting op het ri-
sico op het krijgen van HVZ door overlevers van borstkanker.

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Overlevers van borstkanker hebben meer risico op milde systolische disfunctie na chemo- of radiotherapie.

2 Overlevers van borstkanker kunnen vaker hart- en vaatziekten hebben na chemo- of radiotherapie.

3 De toegenomen risico’s zijn onafhankelijk van traditionele cardiovasculaire risicofactoren.

4 Overlevers van borstkanker hebben geen toegenomen risico op diastolische disfunctie na chemo- of 
radiotherapie.

5 Bij het opstellen van het cardiovasculaire risicoprofiel moet men alert zijn op een eerdere behandeling 
met chemo- of radiotherapie.
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CONCLUSIE
Bij overlevers van borstkanker is op de lange termijn een 
verhoogd risico op het krijgen van milde LV systolische dis-
functie en verhoogd NT-proBNP in vergelijking met gekop-
pelde controles. Ze hebben mogelijk ook een verhoogd risico 
op het krijgen van HVZ. Deze verhoogde risico’s zijn onaf-
hankelijk van cardiale risicofactoren ten tijde van de diagno-
se borstkanker of bij follow-up. Er zijn vooralsnog geen kli-
nische implicaties. Desondanks is het belangrijk om te 
informeren naar de borstkankerbehandeling met chemo- of 
radiotherapie wanneer een cardiovasculair risicoprofiel 
wordt opgesteld. 
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