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Mijn werkplek:  
Het Antoni van Leeuwenhoek 

Ziekenhuis (AVL) en Onderzoek (NKI) samen 
  

Research heeft 12 divisies, o.a.: 
• Moleculaire genetica 
• Gen regulatie 
• Cel biologie 
• Moleculaire carcinogenese 
• Biochemie 
• Psychosociaal Onderzoek en  

Epidemiologie (PSOE) 
----------------------------------------- 
• Radiotherapie 
• Heelkunde 
• Medische Oncologie 



Psycho-Onco-Genetica 

Ψ 
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Onderwerpen  
1) Kanker, epidemiologie 

2) Stress  Kanker? 

3) Kanker  Stress? 

4) Kwaliteit van Leven 

5) Genetica: ‘facts and figures’ van erfelijke kanker 

6) Psychosociale kanten van erfelijkheidsonderzoek 

7) Een casus 

8) Preventieve opties voor BRCA1/2 mutatie dragers 

9) Pre-implantatie genetische diagnose (PGD) 
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QUIZ!  

Ψ 
Ja, waar Nee, niet waar 
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QUIZ: oefening  

Ψ 
Ja  Nee 

Begeleidt u regelmatig mensen die 
behandeld zijn voor kanker? 
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QUIZ: oefening  

Ψ 
Ja  Nee 

Bent u psycholoog? 
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Wat is kanker? 
Er zijn wel 100 soorten, maar allen hebben 1 eigenschap: 
Ongeremde groei van cellen, met 
 - doorgroei in ander weefsel, en  
 - mogelijkheid van uitzaaiingen (metastase) naar andere 

locaties in het lichaam 

Goedaardig gezwel  Kwaadaardig gezwel = 
Kanker  



Epidemiologie 

Hoe vaak komt een ziekte voor? 
(incidentie, prevalentie) 
 
Wat zijn oorzaken/ risicofactoren? 



Epidemiologie 

Bij vrouwen:  
 

• Welke vorm van kanker komt het 
meeste voor in de wereld? 

borst baarmoederhals 



Estimated age-standardised incidence and mortality 
rates in the world, 2012 : women 



Estimated Breast Cancer Incidence Worldwide in 2012  



Epidemiologie 

Bij mannen: 
 

• Welke vorm van kanker komt het 
meeste voor in de wereld? 

long darm 



Estimated age-standardised incidence and mortality 
rates in the world, 2012: men 

 



Leeftijd bij nieuwe kanker in NL 
in 2011, bij mannen 

Source: Netherlands Cancer Registry 
www.iknl.nl 

47.3% 



Oorzaak van kanker 

Meer dan 50% van alle kankers zijn te 
wijten aan leefstijl en omgevingsfactoren 

waar niet waar 



Oorzaak van kanker 

Ongeveer 90% van alle kankers zijn te wijten 
aan leefstijl en omgevingsfactoren 

 
* in combinatie met zwakke gevoelige genen 
 
[ een uitdaging voor psychologen!] 



Proportions of cancer deaths attributed to 
various factors in industrial countries* 

Highly penetrant genes 5% 
Tobacco 30% 
Alcohol 4-6% 
Diet 10-50% 
Food additives (salt) 1% 
Obesity 6-8% 
Reproductive factors 5-10% 
Occupation 3-5% 
Radiation (ionizing, UV) 3-4% 
Medicines -5 - +5% 
Viruses, Bacteria 5-8% 
Physical inactivity 2-4% 
Environmental pollution 1-4% 
Unknown ?** 

*   From Doll and Hill, 1981; Peto, 1985; Trichopoulos et al, 1996; Doll 1999 
** Grand total may exceed 100% since one cancer may have two or more causes 



Proportions of cancer deaths attributed to 
various factors in industrial coutries* 

Highly penetrant genes 5% 
Tobacco 30% 
Alcohol 4-6% 
Diet 10-50% 
Food additives (salt) 1% 
Obesity 6-8% 
Reproductive factors 5-10% 
Occupation 3-5% 
Radiation (ionizing, UV) 3-4% 
Medicines -5 - +5% 
Viruses, Bacteria 5-8% 
Physical inactivity 2-4% 
Environmental pollution 1-4% 
Unknown ?** 

*   From Doll and Hill, 1981; Peto, 1985; Trichopoulos et al, 1996; Doll 1999 
** Grand total may exceed 100% since one cancer may have two or more causes 

Aanpassen van 
gedrag helpt! 
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VRAAG 

Wat denkt u:  
Is stress een risico factor voor borstkanker? 

JA NEE 



VRAAG 

Is er bewijs dat stress een risico factor is 
voor borstkanker? 

JA NEE 



Psychologische factoren op het 
onstaan  & beloop van kanker 

Ontstaan van kanker vooral door: 
Type C-persoonlijkheid: 
 cooperatief, niet-assertief, emoties onderdrukken 

Interventies die het beloop van kanker gunstig 
zouden beinvloeden: 
‘Positief denken’, ‘Fighting spirit’ 

Onderzoek in jaren ’80 en ‘90 



Psychologische factoren op het 
ontstaan & beloop van kanker 

Spiegel et al, 1989, Lancet  
Effect of psychosocial treatment on survival of 
patients with metastatic breast cancer. 
 

Onderzoek: psychologische interventies niet richten 
op kwantiteit van leven (langere overleving) maar op: 
kwaliteit van leven 
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VRAAG 

Wat denkt u:  
Is kanker een risicofactor voor stress? 

JA NEE 



1. ACUTE FASE: 
Inslaan van ‘onbekend pad’: ‘overleven’ 
 
2. CHRONISCHE FASE: 
Verder leven met kanker: ‘ontdooien’ 
 
3. PALLIATIEF-TERMINALE FASE: 
Leven met zicht op de dood 

 
© Christien de Jong, 2015 

Kanker  stress ! 



Welke behandelingen zijn er? 

- Operatie  
 
- Radiotherapie (bestraling) 

 
- Chemotherapie (systemische th.) 

 
- Hormonale therapie  

 
- Immunotherapie (nog experimenteel) 

http://www.google.nl/url?url=http://www.hoewerktmijnlichaam.nl/antwoord/hoe-werkt-chemotherapie&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Nqb9VPiDHYusPbPhgagO&ved=0CDwQ9QEwEw&sig2=It4o9tCd130jOL7y8Ut5aQ&usg=AFQjCNHNFgJicvceeIxDc1Rw_KInd8bp5w
https://www.google.com/url?url=https://www.vsn.nl/weblog/blog.php/MarloesKleijn/blog/entry.php%3FentryID%3D359&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uaf9VMqKPMPYPJChgLAL&ved=0CBwQ9QEwAw&sig2=uBM1jHfOfEpUbMd3a8WQdw&usg=AFQjCNE_zOwaZZyj86XvoXk7ntFbVkXYwg


Gevolgen operatie 

• Verminkend lichaamsbeeld 
– Bijvoorbeeld bij borst chirurgie 
 

• Functies aangetast  
– Bijv. bij Hoofd-hals chirurgie 
– Bijv. bij darm of maag chirurgie  
– Bijv. bij prostaat chirurgie 

 

• Oedeem  
– Bijv. bij wegnemen lymfeklieren bij borstkanker 

 

 

Deze gevolgen zijn 
vaak blijvend 
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Gevolgen radiotherapie 

• Aantasting huid (rood, pijnlijk; later 
slechte doorbloeding) 
 

• Vermoeidheid 
 

• Late gevolgen:  
– bij bestraling hart: mogelijk hartschade 
– bij bestraling hersenen (jonge leeftijd)   

Deze gevolgen zijn 
deels van 
voorbijgaande aard 



Gevolgen chemotherapie 

• haaruitval 
• bloedarmoede -> conditie verminderd 
• diarree, verstopping 
• misselijkheid en overgeven 
• mondproblemen 
• reuk- en smaakverandering  
• vermoeidheid 
• aandacht- en concentratie problemen 
• menstruatiestoornissen -> vruchtbaarheid verminderd 
• Late gevolgen: bij bepaalde typen chemo: hartschade 

 

Bijwerkingen zijn 
meestal van 
voorbijgaande aard 
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Wie heeft ondersteunde 
zorg nodig? 



 
Screenen 
op distress  
en 
problemen 
 

Wordt opgevangen 
door artsen en 
verpleging 

20%: matige 
emotionele 
reactie   

70 %: normale 
emotionele  
reactie  

10%: ernstige 
emotionele 
reactie  

Wordt opgevangen 
door 
gespecialiseerde 
psychosociale 
hulpverleners 

Ondersteuning Distress Signalering 





Waar letten we op in de 
ondersteunde zorg? 



‘Window of tolerance’ 
Ogden & Minton, 2000 

TIJD 

E 
M 
O 
T 
I 
E 
S 

© Christien de Jong, 2015 



1. ACUTE FASE: 
Inslaan van ‘onbekend pad’: ‘overleven’ 
 
2. CHRONISCHE FASE: 
Verder leven met kanker: ‘ontdooien’ 
 
3. PALLIATIEF-TERMINALE FASE: 
Leven met zicht op de dood 

 
© Christien de Jong, 2015 

Kanker  stress ! 



Aantal ‘survivors’ neemt toe 

• Ziektevrije overleving van > 5 jaar 
 

Estimated number of cancer survivors in the United States from 1971 to 2007 

Altekruse SF, Kosary CL, Krapcho M, et al., eds. SEER cancer statistics review, 1975--2007. Bethesda, MD: National 
Cancer Institute; 2010 (based on November 2009 data submission). Available at http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007.  

http://seer.cancer.gov/csr/1975_2007


Trends in Cancer Incidence & Mortality (Women) 
Trends in incidence of cancer in selected countries: age-standardised rate per 100,00 women 

Trends in mortality of cancer in selected countries: age-standardised rate per 100,00 women 

Source: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 



Trends in Cancer Incidence & Mortality (Men) 
Trends in incidence of cancer in selected countries: age-standardised rate per 100,00 men 

Trends in mortality of cancer in selected countries: age-standardised rate per 100,00 men 

Source: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx 



Onderwerpen  
1) Kanker, epidemiologie 

2) Stress  Kanker? 

3) Kanker  Stress? 

4) Kwaliteit van Leven 

5) Genetica: ‘facts and figures’ van erfelijke kanker 

6) Psychosociale kanten van erfelijkheidsonderzoek 

7) Een casus 

8) Preventieve opties voor BRCA1/2 mutatie dragers 

9) Pre-implantatie genetische diagnose (PGD) 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://brabantsdagblad.typepad.com/.a/6a0105359bb6b8970c01676165eeae970b-800wi&imgrefurl=http://brabantsdagblad.typepad.com/duivestein/2012/01/hack-jezelf.html&usg=__y7MTAmM6cLuhggzQeLMKWP16-zQ=&h=450&w=300&sz=31&hl=nl&start=22&zoom=1&tbnid=svXRz8xi4NNOiM:&tbnh=127&tbnw=85&ei=V-LIT8a9NMrAhAeOtsDVDw&prev=/images?q=dna&start=21&hl=nl&sa=N&rlz=1T4ADFA_enNL441NL442&tbm=isch&itbs=1


Kwaliteit van leven 

• Wat is dat? 
• Kan je dat objectief meten? 

Aaronson et al., JNCI 1993  



Kwaliteit van leven: EORTC QLQ-C301 

5 Functionele schalen: 
• Fysiek functioneren  
• Rol functioneren  
• Cognitief functioneren  
• Emotioneel functioneren  
• Sociaal functioneren 

3 Symptoom schalen:  
• Fatigue 
• Pijn 
• Misselijkheid/overgeven 

2 vragen over: algehele gezondheid en kwaliteit van leven 

6 losse vragen over: kortademigheid, slapeloosheid, verlies 
van eetlust, verstopping, diarree, financiële problemen 

1Aaronson et al., JNCI 1993  



• QLQ-C30 + ziekte-specifieke modules 
 

• In trials (bij uittesten nieuwe medicijnen) 
–  kwantiteit van leven en kwaliteit van leven 

 
• In het ziekenhuis (bij communicatie) 

– Want psychosociale problemen worden vaak niet 
gezien door de artsen 

Gebruik van KvL lijsten 



EORTC Modular system for quality of life 
assessment 

Bone Marrow 
Transplantation 

Body Image 

Peripheral 
Neuropathy 

Head and Neck Ovarian 

Prostate 

Colon 

Lung 

Breast 

Core Questionnaire 
QLQ-C30 

• QLQ-C30 has 
been translated 
and validated 
into 81 
languages  

• is used in more 
than 3,000 
studies 
worldwide. 

 19 modules 
completed 

 17 modules phase 
III completed 

 12 modules in 
phase I-III 
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“Angelina Jolie liet beide borsten 
preventief amputeren” 

UPDATE Angelina Jolie heeft haar 
beide borsten preventief laten 
amputeren. Dat onthulde ze zelf in 
een essay dat staat gepubliceerd in 
de krant The New York Times. De 
37-jarige actrice heeft dat naar 
eigen zeggen laten doen omdat ze 
drager is van een gen waardoor ze 
een verhoogd risico heeft om borst- 
en eierstokkanker te krijgen. Haar 
moeder overleed op 56-jarige 
leeftijd aan eierstokkanker.  
 

NY Times, Mei 2013 



“Angelina Jolie laat preventief 
eierstokken verwijderen” 

NY Times, Maart 2015 

UPDATE Angelina Jolie heeft haar eierstokken en 
eileiders operatief laten verwijderen. De 39-jarige 
actrice koos voor de operatie nadat artsen een 
beginstadium van kanker vermoedden. Jolie vertelt in 
de Amerikaanse krant New York Times openhartig over 
de aanloop naar de moeilijke beslissing die ze heeft 
moeten nemen. 



“Het Angelina Jolie –effect” 

Meer verwijzingen voor 
‘familiaire borstkanker’ naar de 
genetica: 2012 vs 2013 (UK)* 

NY Times, Mei 2013 

* Evans et al,  
  Breast Ca Res, 2014 

Ook signf. toename  
- prev. mastectomie  
- verwijzing psych. 

 



Wat erven wij van onze ouders? 
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Historisch Perspectief: 
Genetica 

• Sinds wanneer kan er erfelijkheidsonderzoek 
voor kanker worden verricht? 

Ψ 

“Sinds ongeveer de 1970 kunnen we erfelijkheidsonderzoek 
voor kanker uitvoeren” 

Ja, waar Nee, niet waar 



Genetische counseling, gebaseerd op  
DNA-diagnostiek 

Syndroom  Risicogebied  Identificatie  
p53/ Li-Fraumeni (o.a. bot, borst)  1990  
FAP   (darm)   1993 
VHL   (o.a. hersenen, nier) 1993   
NF2   (hersenen )  1993   
MEN-2   (schildklier)  1993 
FAMMM   (huid)   1994 
Lynch   (darm)   1993 - 1994 
HBOC   (borst/eierstok)  1994 - 1995 
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Historical Perspective: genetics 
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August 1994,  
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Jaarlijkse groei van publicaties over de  invloed van erfelijkheidsonderzoek 
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JNCI March Vol 88, March 6, 1996 



  
 

Medewerkers van het multi-disciplinaire team van de PFT 
augustus 1996 

 1995: polikliniek familiaire tumoren NKI-AVL 



Polikliniek Familiaire Tumoren NKI-AVL 1995-2013: 
toename in aantal Counselingen en DNA-tests 
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Erfelijkheidsonderzoek 

Voor welke vorm van kanker wordt het meeste 
erfelijkheidsonderzoek aangevraagd? 

Borstkanker Darmkanker 



Soorten tumor-syndromen: 



Soorten tumor-syndromen: 

Van de 1295 counseling-verzoeken in 2013 (NKI-AVL): 
 
        N        %      
 borst-eierstok kanker (HB(O)C) 964  73 %  
  darm kanker (HNPCC)    164  13 % 
 FAMMM (melanoom)       50    4 % 
 maag/ pancreas kanker    40    3 % 
 Li-Fraumeni Syndroom    10    1 % 
 darmkanker (FAP)       7     1 % 
 overig (nier, ‘mixed fam.syndr’)   60     6 % 



Borstkanker 

Ψ 

“In ongeveer de helft van alle vrouwen met borstkanker 
kunnen we een erfelijke aanleg aantonen” 

Ja, waar Nee, niet waar 
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Erfelijke Borstkanker 

• 90 - 95 % sporadisch 
 
• BRCA1/2 dragers: 

– 43-87% risico borst ca. 
 

– 40-60% risico eierstok ca. 
(BRCA1) 

– 15-20% risico eierstok  ca. 
(BRCA2) 

 
• jonge leeftijd (m = 40 jr.) 
 
• dubbelzijdig borstkanker 

 
• meerdere generaties erfelijk sporadisch
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Erfelijke Borstkanker 

“De aanleg voor borstkanker kan een generatie 
overslaan” 

Waar Niet waar 

A 
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• de erfelijk aanleg kan geen generatie ‘overslaan’ 
 

• De erfelijke aanleg voor borstkanker kan via mannen 
en vrouwen worden doorgegeven 
 

• maar, .. vrouwen hebben wel een grotere kans om 
borstkanker te krijgen dan mannen  
 
 dit geldt overigens niet voor andere kankers zoals 

darmkanker 

Erfelijke Borstkanker: overerving 



• 80 - 85 % sporadisch 
 (1 geval in de familie) 
 
• 15% FCRC ‘familiair’ 
 
• Lynch syndroom (5%):  

– 20-75% risico dikke darm ca 
– 20-70% risico baarmoeder ca 
– jonge leeftijd (m= 45 jr.) 

 
• FAP (1%) 

– 100% risico dikke darm k. 
– jonge leeftijd (m= 35 jr.) 
– controles en DNA vanaf10 jr 

Erfelijke Darmkanker 



Onderwerpen  
1) Kanker, epidemiologie 

2) Stress  Kanker? 

3) Kanker  Stress? 

4) Kwaliteit van Leven 

5) Genetica: ‘facts and figures’ van erfelijke kanker 

6) Psychosociale kanten van erfelijkheidsonderzoek 

7) Een casus 

8) Preventieve opties voor BRCA1/2 mutatie dragers 

9) Pre-implantatie genetische diagnose (PGD) 
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Wat zit er achter ‘stress’:  
6 probleemgebieden 

Emotionele problemen  
Erfelijke aanleg    
Kinderen    
Familie & sociale omgeving  
Praktische zaken   
Leven met kanker   

 
   

 Wat zijn de meest genoemde problemen?? 

Eijzenga et al, Psycho-Oncol 2013 



Signaal-vragenlijst 
(N= 139) 

1. Leven met kanker  84%  
2. Erfelijke aanleg  46%  
3. Familie & soc.omgeving 45%  
4. Kinderen   42%  
5. Emotionele problemen 29%  
6. Praktische zaken  19%  

 
   

Eijzenga et al, submitted 2014 



Leven met kanker-vragen 
 

1). Hoe emotioneel belastend is het voor u dat familieleden kanker 

hebben 

2). Hoe emotioneel belastend is het verlies van familieleden door kanker 

3). Hoe emotioneel belastend is uw eigen diagnose of behandeling van 

kanker 

4)  Maakt u zich zorgen over de kans op het (opnieuw) krijgen van kanker 

5) Maakt u zich zorgen over de kans op kanker bij uw familieleden 

 



Wat is de rol van de psycholoog? 

Lid van het team (MDO= Multi Disciplinair Overleg) 
 

• Ondersteuning van de counselors 
• Signalering van problemen 
• Begeleiding van de adviesvragers bij: 
 verwerking van verliezen 
 familie communicatie 
 ‘decisional counseling’: 

•  wel/ geen DNA onderzoek 
•  wel/ geen preventieve operaties 
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Een levensgevaarlijk gen 
 
“Toen zijn dochter ziek werd, ontdekte Aad 
Klaassen dat zijn familie erfelijk belast is met een 
gen dat borstkanker kan uitlokken. Het ziekenhuis 
wist dat al lang, zijn gezin niet.” 
  

NRC next, 27 aug. 2015 



Onderwerpen  
1) Kanker, epidemiologie 

2) Stress  Kanker? 

3) Kanker  Stress? 

4) Kwaliteit van Leven 

5) Genetica: ‘facts and figures’ van erfelijke kanker 

6) Psychosociale kanten van erfelijkheidsonderzoek 

7) Een casus 

8) Preventieve opties voor BRCA1/2 mutatie dragers 

9) Pre-implantatie genetische diagnose (PGD) 
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Casus: Anna 

2 

Tante 
O 42 
d 42 

Oom 

Oma 
B ?  
d 41 

Anna 
31 

B =borstkanker   
O= eierstok kanker  
B 32= 32 jaar bij diagnose 
d 34= overleden op 34 jaar  
 
        = man 
 
       = vrouw  

Julia 
29 

Vader 
64 

Moeder 
B 32 
d 34 

2 

11 6 5 3 

Nichtje 
25 



Vraag:  
 

Stel, er komt veel borstkanker in uw familie 
voor. 

“Zou u erfelijkheidsonderzoek aanvragen/ willen 
weten of u een verhoogd risico hebt? 

Ja Weet 
niet 

Nee 



Redenen om een DNA-test te vragen 

 

1) Redenen voor DNA-testen 

2) Reden tegen DNA testen 



Meest genoemde redenen voor 
DNA onderzoek 

 

- Om zekerheid te verkrijgen   60 % 
- Om preventieve acties te ondernemen 58 % 
- Om het risico op kanker bij hun kind in te  
     schatten      50 %  
- Voor toekomst planning      8 % 
- Voor gezinsplanning      8 % 



Redenen om een DNA-test te vragen 

 

1) Redenen voor DNA-testen 

2) Reden tegen DNA testen 



Redenen om DNA onderzoek niet 
door te zetten 

Studie van 48 vrouwen (HBOC) die erfelijkheidsonderzoek hebben 
aangevraagd, maar toch geen DNA onderzoek wilden 

 
• .. moeilijk om de gevolgen te overzien  28% 
• .. zorgen dat ik niet goed met een ongunstige  
        uitslag kan omgaan    20% 
• .. zorgen over spanning binnen het gezin  17% 
• .. zorgen over de mogelijk gevolgen voor verkrijgen  
        van hypotheek of levensverzekering    9% 



Onderwerpen  
1) Kanker, epidemiologie 

2) Stress  Kanker? 

3) Kanker  Stress? 

4) Kwaliteit van Leven 

5) Genetica: ‘facts and figures’ van erfelijke kanker 

6) Psychosociale kanten van erfelijkheidsonderzoek 

7) Een casus 

8) Preventieve opties voor BRCA1/2 mutatie dragers 

9) Pre-implantatie genetische diagnose (PGD) 
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Risico-reducerend gedrag 

= acties om het risico op kanker te verminderen 

Wegen de voordelen van preventie wel op 
tegen de fysieke en mentale nadelen?? 
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Preventieve mogelijkheden bij 
een hoog risico op borstkanker 

Borst-controles 
nadelen: 
• risico kanker neemt niet af 
• diagnose kan te laat zijn 
• psychologische impact?? 

Preventieve mastectomie 
nadelen: 
• (verminkende) operatie 
• klein risico op kanker blijft 
• psychologische impact?? 



Vraag: 
 wel/ niet borsten weghalen? 

 
Stel, u bent drager van een BRCA1 mutatie:  
 
“Zou u uw borsten preventief laten verwijderen?” 

Ja Nee 
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