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Meer bewustwording 
erfelijke aanleg borstkanker

Door marjolein Straatman

Vrouwen met eierstokkanker worden behandeld in zowel het 
eigen ziekenhuis als speciale expertisecentra. “Dat is nodig om 
optimale zorg te kunnen bieden”, stelt dr. Jacqueline Tromp, 
internist-oncoloog bij het AMC. 

De huisarts
Eierstokkanker wordt vaak pas in een laat stadium 
ontdekt. “In een vroeg stadium is nauwelijks sprake 
van lichamelijke klachten”, vertelt dr. Tromp. “Soms 
heeft iemand last van buikpijn of bloedverlies maar 
doorgaans gaan vrouwen naar hun huisarts met als 
klacht een boller wordende buik. Als de huisarts daar-
voor na een lichamelijk onderzoek geen verklaring 
kan vinden, stuurt hij zijn patiënte door naar het zie-
kenhuis voor onderzoek van mogelijk vocht in de buik 
en bloedonderzoek.”

De gynaecoloog 
Wordt gedacht aan eierstokkanker, dan komt de gy-
naecoloog in beeld. “Deze doet inwendig onderzoek 
en zal onder meer een CT-scan en aanvullend bloed-
onderzoek laten uitvoeren waarbij ook wordt gezocht 
naar tumormarkers, stoffen die het lichaam aan-
maakt als reactie op de kanker of die door de kanker 
zelf worden aangemaakt. Zo kan een inschatting wor-
den gemaakt hoe groot de kans is dat er sprake is van 
eierstokkanker, waar de tumor zich bevindt en of deze 
goed chirurgisch is te verwijderen.”

Oncoloog en gynaecologisch oncoloog
Als de diagnose eierstokkanker eenmaal is gesteld, 
wordt het behandelplan opgesteld. “De behandeling 
hangt onder meer af van het stadium van de tumor”, 
legt Tromp uit. “Als de tumor in een vroeg stadium 
is ontdekt, is het advies eerst opereren. Bij een tu-
mor in een verder gevorderd stadium kan de arts ad-
viseren te opereren maar het komt ook voor dat eerst 
chemotherapie wordt gegeven om de tumor te doen 
slinken. Ook chemotherapie na de operatie wordt 
veel toegepast om een maximaal resultaat te beha-
len. De chemotherapie voor en na de operatie kun-
nen doorgaans in het ziekenhuis in de directe omge-
ving worden verzorgd.” 

Verschillende specialisten en ziekenhuizen
Bij de behandeling van eierstokkanker zijn niet al-
leen verschillende specialisten maar ook verschillen-
de ziekenhuizen betrokken. “Wij willen in Nederland 
de beste zorg bieden”, vertelt Tromp. “In de kleinere 
ziekenhuizen zijn gynaecologen en oncologen uitste-
kend in staat om de diagnose te stellen en de chemo-
therapie te verzorgen. Maar de operatie is complex en 
eierstokkanker is relatief zeldzaam. Daarom wordt de 
operatie alleen uitgevoerd in speciale expertisecentra 
waar alle kennis en vaardigheid bijeen is. Soms wor-
den patiënten voor specifieke medicijnen ook weer te-
rugverwezen naar een expertisecentrum.” 

Ook erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij de di-
agnose eierstokkanker. Hierom worden patiënten 
niet alleen voor behandeling, maar ook voor erfelijk-

heidsonderzoek doorverwezen naar een expertise-
centrum, waar erfelijkheidsonderzoek wordt gedaan 
door een klinisch geneticus. 

Erfelijke eierstokkanker
Bij tien tot vijftien procent van de vrouwen met  
eierstokkanker is de ziekte erfelijk, vaak is er dan spra-
ke van een BRCA mutatie. “Weten dat je een erfelij-
ke vorm hebt, is enorm belangrijk”, stelt dr. Margreet 
Ausems, klinisch geneticus bij het UMC Utrecht. “Van 
vrouwen met de erfelijke vorm van eierstokkanker 
weten wij dat zij in de regel beter en langer reageren 
op bepaalde soorten medicijnen. Voor vrouwen die er-
felijk belast zijn, is de kans op borstkanker vaak ook 
verhoogd. Wij adviseren daarom extra controles op 
borstkanker. Daarnaast is de kennis belangrijk voor 
de familie. Als een vrouw met eierstokkanker een gen-
mutatie heeft, is de kans dat haar kind drager is vijftig 
procent.

Kan op herstel
Omdat de tumor vaak pas in een laat stadium wordt 
ontdekt, komt de ziekte na behandeling heel vaak 
weer terug. Patiënten die na een eerdere chemothera-
pie vrij lang klachtenvrij zijn gebleven en/of een  
BRCA-mutatie hebben, reageren vaak ook goed op vol-
gende behandelingen. 

Diagnose eierstok-
kanker, en dan?

Door Petra lageman

dr. jacqueline Tromp
Internist-oncoloog bij het AMC

Er moet meer bewustwording komen rondom erfelijke aanleg voor borst- 
en eierstokkanker, vindt oncologisch chirurg Marjolein de Jong. Ook is het 
belangrijk dat vrouwen hun borsten beter kennen. Zo kan er, indien nodig, zo 
tijdig mogelijk met een behandeling worden gestart.

Of iemand erfelijke aanleg heeft voor 
borst- of eierstokkanker ligt beslo-
ten in de genen. Afwijkingen hierin 
bepalen uiteindelijk of er een sterk 
verhoogd risico is op het krijgen van 

een bepaald type kanker. In het geval van borstkan-
ker leiden afwijkingen in een van de BRCA-genen 
bij vrouwen tot een 60 tot 80 procent kans om deze 
ziekte te krijgen voor hun zeventigste. In ongeveer 
vijf tot tien procent van alle diagnoses is er sprake 
van erfelijke aanleg.

Erfelijkheid en familiair
Kanker op zichzelf is niet erfelijk, maar de genoem-
de aanleg wel. Marjolein de Jong, oncologisch chi-
rurg en bestuurder bij het Alexander Monro Zieken-
huis, verduidelijkt: “Mensen met een genafwijking 
kunnen deze doorgeven aan hun nageslacht. Hier-
door kan dit nageslacht ook te maken krijgen met 
deze erfelijke aanleg en bijbehorende risico’s.”

Naast erfelijke aanleg bestaat er ook familiaire 
aanleg. Dit houdt in dat iemand een vergrote kans 
kan hebben op een kankersoort omdat deze vaker 
dan gemiddeld voorkomt in de familie. Hier spe-
len genafwijkingen in ‘hoog-risico genen’ meestal 
geen rol.

Erfelijkheidsonderzoek
Moeten we ons meteen zorgen maken als er kan-
ker voorkomt in de familie? “Dat niet”, zegt De Jong. 
Maar ze pleit wel voor alertheid. “Het is echt heel be-
langrijk om na te gaan of en welke familieleden wel-
ke vorm van kanker hebben (gehad), om vervolgens 
te kijken of dit bepaalde consequenties kan hebben. 
Niet alleen in het geval van borstkanker maar bij-
voorbeeld ook bij prostaatkanker. Als er vaker dan 
gemiddeld kanker voorkomt in je familie of als er een 
of meerdere familieleden jonger dan 40 jaar de ziek-
te hebben gekregen, kom je mogelijk in aanmerking 
voor een erfelijkheidsonderzoek. Als er een reden is 
om DNA-onderzoek te laten doen, kan worden on-
derzocht of je de erfelijke aanleg hebt. Hiervoor zijn 
duidelijke richtlijnen.”

“Maak het bespreekbaar”
Het is heel belangrijk om een eventuele erfelijke aan-
leg bespreekbaar te maken in de familie, zegt De Jong. 
Hoe lastig dat soms ook is. “De huisarts kan je zeggen 
of een erfelijkheidsonderzoek wenselijk is. Sommige 
mensen vergeten dat je ook de mannelijke lijn in de 
familie mee moet nemen als je kanker in de familie 
in kaart brengt, dus hier is ook aandacht voor nodig.”

Je borsten kennen
Is de kans op kanker groter, dan kun je ernaar han-

delen met onderzoek en eventuele vervolgstappen 
met de specialisten bespreken. Om borstkanker in 
een zo vroeg mogelijk stadium te helpen ontdek-
ken, kunnen vrouwen zelf ook veel doen. Zij moe-
ten hun borsten goed kennen, zegt De Jong. “Het 
betekent dat je goed weet hoe ze er in normale doen 
uitzien en voelen. Voorheen werd zelfonderzoek 
door het regelmatig bevoelen van de borsten gepro-
moot. Dat wordt nu niet meer standaard geadvi-
seerd omdat het onbetrouwbaar is en daarbij ook 
zorgt voor veel onrust, zonder dat er iets aan de 
hand hoeft te zijn. Kijken is veel belangrijker en 
moet je wel regelmatig doen. Zo zijn eventuele ver-
anderingen tijdig op te merken. Ga bij twijfel over 
een verandering naar de huisarts en laat het onder-
zoeken. Het is van levensbelang om er in een vroeg 
stadium bij te zijn. Des te groter is de kans dat we 
met een behandelplan kunnen zorgen voor gene-
zing van de ziekte.” 

marjolein de jong
Bestuurder Alexander Monro Ziekenhuis 

Oncologisch chirurg 

“Denk ook aan de 
mannelijke lijn bij kanker in 

de familie”

Feiten en cijfers over    eierstokkanker

Ongeveer 1350 vrouwen 
krijgen per jaar eierstokkanker 
brOn: IKnL, www.cijfersOverKanKer.nL

Symptomen bij 
eierstokkanker 
vage klachten, zoals buikpijn, 
waardoor het veelal pas laat herkend 
wordt. Hierom wordt eierstokkanker 
ook wel ‘the silent killer’ genoemd. 

780+220
78% 
gevorderd stadium bij diagnose eierstokkanker 
brOn: IKLn rappOrt januarI 2014

150+850
15% 
van alle vrouwen met eierstokkanker is erfelijk 
belast met een brca-mutatie. 

Erfelijke 
belasting 
is de meest 
bekende 
risicofactor

bij 7% van alle 
vrouwen met 
eierstokkanker 
treedt een brca-
mutatie spontaan 
op, zonder dat er 
sprake is van een 
erfelijke aanleg. 

Deze mutatie kan alleen gevonden worden 
middels een test op tumorweefsel i.p.v op 

bloed, zoals dit bij de erfelijke variant gebeurt 
via de klinisch geneticus. 
Zowel een erfelijke als een 
spontane brca mutatie kan 
van betekenis zijn voor de 
behandeling.

7% 

Behandeling
De behandeling van eierstokkanker is 
afhankelijk van het stadium. Meestal 
vindt er in eerste instantie een operatie 
(debulking) plaats gevolgd door 
chemotherapie. tijdens de operatie 
wordt geprobeerd om de tumor 
volledig weg te halen. chemotherapie 
wordt vervolgens gegeven om het 
risico op terugkeer van kanker te 
verminderen of voorkomen. 

volgens de IKNL-richtlijn 
moeten alle vrouwen met 
eierstokkanker getest 
worden op de erfelijke 
BRCA mutatie.
brOn: www.IKnL.nL

Deze pagina is financieel mogelijk gemaakt door astraZeneca | astraZeneca heeft hierbij geen redactionele betrokkenheid.

Tips bij het kijken naar je borsten

Kijk in de spiegel hoe je borsten eruit zien. Zijn ze  
      gelijk? Is de ene groter dan de ander?

Doe hetzelfde bij de tepels.

 Check je borsten op vormveranderingen 
(deuken, huidputjes, bulten).

Zie je ongebruikelijke vormen, kleuren of 
zwellingen of is de huidstructuur anders op de 
ene borst ten opzichte van de andere?

Check daarnaast of er vocht uit de tepel(s) komt. 

dr. margreet ausems
Klinisch geneticus bij het UMC Utrecht en het 

Alexander Monro Ziekenhuis

het belang van testen

Vrouwen met een BRCA-mutatie hebben 
een verhoogd risico op het ontwikkelen van 
eierstokkanker en borstkanker. 

“Borstkanker kan door regelmatig preventief 
onderzoek vaak tijdig worden ontdekt”, vertelt 
klinisch geneticus dr. Margreet Ausems. “In 
die gevallen is de behandeling dan ook vaak 
succesvol. Vrouwen die drager zijn, kunnen 
ook kiezen voor een preventieve borstoperatie. 
Preventief controleren op de ontwikkeling van 
eierstokkanker leidt meestal niet tot een eerdere 
opsporing. Artsen adviseren volgens de landelijke 
richtlijn dan ook om bij een BRCA-mutatie te kiezen 
voor het preventief verwijderen van de eierstokken 
en de eileiders.”

 “Via bloedonderzoek kan worden aangetoond 
of een BRCA-mutatie in het DNA aanwezig is. 
Een BRCA-mutatie is echter niet altijd erfelijk en in 
die gevallen kunnen de mutaties niet in het bloed 
worden gevonden. Om een spontane mutatie 
te vinden, kan daarom ook een stukje weefsel 
afgenomen en onderzocht worden. Bespreek 
daarom altijd met je arts wat voor jou van belang is.” 

Meer informatie is te vinden op de website  
www.brca-mutatie.nl en op www.brca.nl

“Juist omdat de operatie zo 
complex is, is gekozen voor 

centralisatie van de zorg”

“Onderzoek kan aantonen of 
het gaat om een erfelijke vorm 

van eierstokkanker”

Ken je borsten: “Kijken 
moet, voelen mag”
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