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Instructie Pubmed
(toegevoegde dia door Peter Flach)

• Deze presentatie bevat veel verwijzingen 
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• Om deze literatuur snel te vinden, ga naar
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Voer in het zoekvenster de naam en de 

paginanummers is, bv (sheet 7):
De Boer 1342-7
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Opbouw

• Indicaties voor systemische therapie
• Patientengroepen die systemische

therapie hebben gehad die de bedrijfsarts 
ziet

• Bijwerkingen van chemotherapie, 
hormoontherapie en targeted therapy

• Langetermijn consequenties voor de 
werkhervatting
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Indicaties voor
systemische therapie

• Curatief
– Als enige behandelingsmodaliteit bv. 

leukemie, kiemceltumor
– In combinatie met radiotherapie of chirurgie

• Neoadjuvant
• Adjuvant
• Gelijktijdig 

• Palliatief
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Belangrijkste patientgroepen die chemotherapie 
ondergaan in context  UWV arts:

In opzet curatief behandelde patienten:
• Mammacarcinoom
• Coloncarcinoom en andere maagdarmkankers
• Cervixcarcinoom
• Blaascarcinoom 
• M. Hodgkin/NHL
• Longkanker 
• Kiemcel- en trofoblasttumoren



Het merendeel van de 
kankerpatienten wordt met       
meer dan één modaliteit

behandeld

Dit heeft belangrijke 
consequenties voor de 

bijwerkingen en het herstel
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Chemotherapie heeft grote 
invloed op werkhervatting

Behandeling met (o.a.) Behandeling met (o.a.) Behandeling met (o.a.) Behandeling met (o.a.) 
chemotherapiechemotherapiechemotherapiechemotherapie

n = 195
In opzet curatieve behandeling

De Boer et al. Br J Cancer 2008;98:1342-7.
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Bijwerkingen van chemotherapie 
-korte termijn

– Moeheid, malaise
– Haaruitval
– Misselijkheid/braken
– Slijmvliestoxiciteit (diarree, stomatitis, 

conjunctivitis)
– Beenmergsuppressie

• Anemie
• Leukopenie met infectierisico
• Thrombopenie
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Bijwerkingen van chemotherapie -
lange termijn

– Moeheid, malaise, concentratieproblemenMoeheid, malaise, concentratieproblemenMoeheid, malaise, concentratieproblemenMoeheid, malaise, concentratieproblemen: frequent
– NeuropathieNeuropathieNeuropathieNeuropathie: cisplatin/oxaliplatin, vinca-alkaloiden, 

taxanen
• Kan verergeren na einde behandeling
• Slechts gedeeltelijk reversibel

– OtotoxiciteitOtotoxiciteitOtotoxiciteitOtotoxiciteit: cisplatin 
• Slechts gedeeltelijk reversibel
• Zowel oorsuizen als gehoorsverlies

– Hartschade:Hartschade:Hartschade:Hartschade: zeldzaam [anthracyclines]
– NierschadeNierschadeNierschadeNierschade: zeldzaam [vooral cisplatin]
– LongschadeLongschadeLongschadeLongschade: zeldzaam [bleomycine, mitomycine]
– InfertiliteitInfertiliteitInfertiliteitInfertiliteit: redelijk frequent 
– Tweede primaire tumorenTweede primaire tumorenTweede primaire tumorenTweede primaire tumoren: zeldzaam
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Cognitieve belemmeringen na
chemotherapie bij mammacarcinoom

3%21%28%32%Geheugenstoornissen
6%31%31%38%Concentratiestoornissen

Geen
chemo
n=34

CMF

n=39

FEC
n=36

CTC

n=34

Zelfgerapporteerde
cognitieve stoornissen
2 2 2 2 jaarjaarjaarjaar na laatste
chemotherapie

• Onafhankelijk van angst, depressie, moeheid
• Onafhankelijk van hormonale therapie

Van Dam et al. J Natl Cancer Inst 1998;90:210-8
Schagen et al. Cancer 1999;85:640-50
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Cognitieve belemmeringen
na chemotherapie bij mammacarcinoom

2 vs. 4 jaar na einde behandeling

11%26%9%13%4 jaar
4%26%13%23%2 jaar

Geen
chemo

CMFFECCTCCognitive impairment

• Gedefinieerd op basis van afwijkingen op 
neuropsychologische gevalideerde tests

• (Nog) kleinere groepen door recidief/overlijden
• Duidelijke verbetering in 3e en 4e jaar na

chemotherapie! 
Van Dam et al. J Natl Cancer Inst 1998;90:210-8

Schagen et al. Cancer 1999;85:640-50
Schagen et al. Ann Oncol 2002;13:1387-97
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Aspecten van hormonale 
therapie bij mammacarcinoom
– De behandeling wordt gedurende 5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar

voortgezet 
– Premenopauzale vrouwen komen vaak 

vervroegd in de overgang
– Vormen van hormonale therapie:

• Ovariectomie: chirurgisch/chemisch (Zoladex®)

• Anti-oestrogenen: tamoxifen (Nolvadex®)

• Aromataseremmers: anastrozol (Arimidex®), letrozol
(Femara®), exemestaan (Aromasin®),fulvestrant (Faslodex®)

• Progestagenen: megestrol (Megace®)
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Bijwerkingen van hormonale 
therapie bij mammacarcinoom
– Overgangsklachten
– Moeheid, malaise
– Bij aromataseremmers: 

• Gewrichts- en spierklachten in 40%, bij 15-20% 
leidend tot staken behandeling. 
Behandeling: paracetamol, NSAIDs

• Osteoporose: BMD -6 à 7% na 5 jaar in 
vergelijking met tamoxifen (+1 à 2%)
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Crew, K. D. et al. J Clin Oncol; 25:3877Crew, K. D. et al. J Clin Oncol; 25:3877Crew, K. D. et al. J Clin Oncol; 25:3877Crew, K. D. et al. J Clin Oncol; 25:3877----3883 20073883 20073883 20073883 2007

Ernst en plaats van aromatase inhibitor (AI) –
gerelateerde gewrichtsklachten
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Fysiologische veranderingen bevestigen 
subjectieve symptomen na 6 m AI!

• Grip strength test
• Reumatologische evaluatie
• MRI van handen en polsen

-23,9-6,1230,16-3,205Tam

-73,4-4,84101-9,51-16,2812AI

rangeAantal met 
verslechtering

Aantal met 
verbetering

Median
change

%

Mean
change

%

nR/

Morales et al. J Clin Oncol 2008;26:3147-52
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MRI veranderingen 
na 6 m AI

A: voor begin van 
behandeling (T2)

B: na 6 m aankleuring
pols synovium (T1)

C: toename intra-
articulair vocht (T2)
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Conclusie AI bijwerkingen

• Steeds meer in adjuvant setting gebruikt
• Steeds meer informatie over de 

bijwerkingen van deze relatief nieuwe 
middelen

• Belangrijke minderheid staakt behandeling 
vanwege bijwerkingen

• Nog onvoldoende mogelijkheden om de 
bijwerkingen te behandelen



Wat is targeted therapy?

Wat is het verschil met 
chemotherapie?

(wat is het target van chemotherapie?)
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Targeted therapy bij kanker
• Gericht op genetische afwijking van de kankercel 

(bv. overactieve groeifactor) 
• Specifieker dan chemotherapie

– Effectiever
– Minder bijwerkingen
– Vaak langdurig (chronisch) gebruik

• Antilichaam (‘ab’) of tyrosine kinase remmer (‘ib’)
• Intraveneus (ab) of oraal (ib)
• Bekendste voorbeeld: trastuzumab (Herceptin ®)
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Trastuzumab (Herceptin®)
• 25% van de borstkankerpatiënten toont overexpressie HER2-neu.
• Reductie van recidiefkans met 30%
• Gemiddeld 12 maanden lang toegepast, IV 1x/3 weken in adjuvant 

setting
• Bijwerkingen: meerderheid geen!

– Tot 10%: moeheid, gevoel van algehele 
malaise, milde pijnklachten, 
griepachtige verschijnselen zoals 
rillingen en koorts

– <5%: misselijkheid en braken, buikpijn, 
diarree, hoofdpijn, duizeligheid, 
huiduitslag

– 3-4%: hartfalen (reversibel),vooral in 
combinatie met anthracyclines. Meest 
goed behandelbaar, vaak 
asymptomatisch
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Wat is nu de belangrijkste klacht na 
in opzet curatieve chemotherapie?



AMW 3-2-11 22

Wat speelt nu de belangrijkste rol 
bij werkhervatting na 

chemotherapie?
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Wat speelt nu de belangrijkste rol 
bij werkhervatting na 

chemotherapie?

moeheid
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Relatie tussen moeheid en 
werkhervatting

• n = 235
• In opzet curatief 

behandelde 
patienten

Spelten et al. Eur J Cancer 2003;39:1562-7.
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Moeheid na kanker

• Als meest belastend symptoom ervaren

• 1e jaar na behandeling 80 – 100 % moe 

• Aan het einde van het eerste jaar 60 % 
herstel

• Na 3 – 4 jaar nog eens 15% herstel

• 25 % blijft chronisch moe na kanker
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Definitie en kenmerken
langdurige moeheid na kanker

• Geen verbetering optredend een jaar ná het afsluiten van de laatste 
behandeling

• Minder energie, zodanig dat normale alledaagse activiteiten veelal 
niet meer mogelijk zijn

• De vermoeidheid is niet of niet goed te relateren aan een activiteit

• Plots opkomend, ook in rust

• Abnormaal lange herstelperiode na een aanval

• Geheugen- en concentratieproblemen

• Stemmingswisselingen en emotionele labiliteit

• Prikkelbaarheid 

• Soms gaan de klachten gepaard met andere lichamelijke klachten 
zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, etc.
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Vermoeidheid na kanker
causale relaties en correlaties

1. Geen somatische oorzaken

2. Geen causaal verband met depressiviteit

3. Geen samenhang met 
persoonlijkheidsstructuur of 
persoonlijkheidspathologie

4. Geen samenhang met de specifieke aard 
van de tumor

5. Geen samenhang met een begrijpelijke 
vorm van ziektewinst
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Vermoeidheid na kanker 
Instandhoudende factoren

• Verwerkingsproblematiek (incl. existentiële vragen) 

• Angst voor recidief

• Cognities omtrent vermoeidheid: ineffectieve coping:

• catastroferen, self-efficacy, verzet, hoge eisen

• Verstoord slaap-waak-ritme

• Activiteitenpatroon niet aangepast (te hoog- te laag/ 
fysiek/mentaal/sociaal)

• Gebrek aan sociale steun (veranderende focus van 
anderen, vermijding)
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Vermoeidheid na kanker 
Interventies

Het doel van behandelinterventies is het
versterken van het herstel

• Behoefte: circa 30% vd vermoeiden (10% krijgt het ook)

• Herstel & Balans (?)

• Fysieke training (?)

• Psychosociale begeleiding (IPSO, maatschappelijk werk, 
medische psychologie)

• Aandachtgerichte cognitieve therapie (ACT)

• Cognitieve gedragstherapie (CGT)
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Vermoeidheid na kanker 
Wetenschappelijke literatuur: Wat helpt niet?

• Acupunctuur
• Yoga
• Medicatie bv. ritalin
• Meeste bewegingsprogramma’s, behalve 

Home Based Activity Program (Pinto)
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Vermoeidheid na kanker 

De effectiviteit van behandelinterventies

• Meta-analyse Cramp (2008): Sommige fysieke 
training lijkt te helpen, veel echter niet. 

• Meta-analyse Gielissen (2008): alleen fysieke 
training bij VNK is onvoldoende; CGT erbij werkt 
in 70 % van de gevallen.

• Training ‘minder moe bij kanker’ via internet
(n=138, 80% is minder moe, 50 % is niet meer moe, 
klanttevredenheid: 8,4) 

www.mindermoebijkanker.nl
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Werkhervatting kankerpatienten

• Hoeveel weken na chemotherapie mag 
gestart worden met reïntegratie?

• Hoeveel weken na chemotherapie mag 
een patiënt starten met oefentherapie?

• Mag een patient tijdens behandeling 
werken of oefenen?
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Werkhervatting kankerpatienten
tijdens en na behandeling

• Wat kan, mag.
– Geen verslechtering van de prognose bij 

vroege werkhervatting/oefentherapie 
– Geen verslechtering van de prognose bij 

werken/oefenen tijdens chemotherapie
• Voor merendeel der patienten niet haalbaar
• Als het lukt verbetert het algemeen welbevinden
• Meta-analyse suggereert dat fitheid en moeheid 

positief beïnvloed worden door oefentherapie
• Maatwerk!
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Conclusies 
• Toenemende kankerincidentie en 

effectievere behandelingen leiden tot meer 
kankeroverlevers op de arbeidsmarkt

• Moeheid/malaise komt veel voor na in 
opzet curatieve behandeling en heeft grote 
invloed op de werkhervatting
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Conclusies 
• Orgaanspecifieke lange termijn 

bijwerkingen spelen veel minder grote rol
• Hormonale adjuvant therapie bij 

borstkanker bepaalt de symptomatologie 
gedurende vele jaren maar daarna 
verbeteren de klachten alsnog

• De huidige arbeidsongeschiktheids-
wetgeving lijkt voor deze patiëntengroep 
niet flexibel genoeg 



Tenslotte:

Aarzel niet om met de 
behandelend oncoloog te 

overleggen bij vragen over 
klachten na kankerbehandeling!

(Soms werkt een telefoontje beter dan een 
standaardbrief met verzoek om informatie)

a.m.westermann@amc.nl
020 566 5955



Als de tijd het toelaat:

Late gevolgen van 
kankerbehandeling bij kinderen (5 

slides)
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Late gevolgen van 
kankerbehandeling bij kinderen

• Vaak langdurig chemotherapie
• Vaak gecombineerde behandelingen

� Landelijk follow-up protol
- cognitie
- musculoskeletaal
- endocrinologie
- nierfunctie
- groei
- cardiovasculaire risicofactoren
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Late gevolgen van 
kankerbehandeling bij kinderen

• 75% ≥ 1 adverse events
• 24.6% ≥ 5 adverse events
• 40% minstens 1 ernstige of levensbedreigende 

of invaliderende complicatie
• Alleen RT: 55%
• Alleen chemotherapie: 15%
• Alleen chirurgie: 25%

Geenen et al. JAMA 2007;297:2705-15 
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Meest voorkomende adverse events
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Psychosociale en cognitieve 
adverse events
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Implicaties voor werk

• Verminderde arbeidsparticipatie

• Belemmeringen in 
arbeidsmogelijkheden (risk ratio 5.9)

• Regelmatige ziekenhuis controles en 
onderzoeken waardoor ziekteverzuim


