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SAMENVATTING  

Als gevolg van de behandeling voor borstkanker hebben jonge vrouwen een verhoogd risico op fysieke 

en mentale klachten waaronder vroegtijdige overgangsklachten. Opvliegers en nachtzweten zijn de 

vaakst voorkomende overgangsklachten. In Hoofdstuk 1 beschrijven we de relatie tussen de 

behandeling van borstkanker en het ontstaan van vroegtijdige overgangsklachten.  Opvliegers kunnen 

de kwaliteit van leven van deze vrouwen negatief beïnvloeden. Ook zijn er vrouwen die door de ervaren 

last, ervoor kiezen om de anti-hormonale behandeling af te breken. De noodzaak voor een 

laagdrempelige effectieve behandeling van deze klachten is daarom hoog. In dit hoofdstuk geven we 

inzicht in  de bestaande medische en niet-medische behandelingen gericht op het afnemen en/of 

verlichten van met name opvliegers.  

Een veelbelovende therapeutische behandeling, waarvoor meerdere (inter)nationale studies de 

werkzaamheid hebben aangetoond, betreft cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze therapie, gegeven 

als groepstherapie, resulteerde in een sterke verlichting van de overgangsklachten. Het bleek, echter, 

lastig voor jonge vrouwen om deze groepssessies bij te wonen. Om deze vrouwen toch de juiste zorg 

te kunnen bieden, hebben we het CGT programma vertaald naar een Internet format (hierna iCGT 

genoemd). In het huidige proefschrift staan de werkzaamheid en de kosteneffectiviteit van deze 

therapeutische behandeling centraal en beantwoorden we  de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat is het effect van iCGT, aangeboden met en zonder professionele begeleiding, op het 

verlichten van overgangsklachten en andere psychosociale problemen van vrouwen die door 

de behandeling voor borstkanker vervroegd in de overgang zijn gekomen? 

2. Wat is de kosten-utiliteit, kosteneffectiviteit en budget impact van iCGT, aangeboden met en 

zonder professionele begeleiding, op het verlichten van overgangsklachten van vrouwen die 

door de behandeling voor borstkanker vervroegd in de overgang zijn gekomen?  

3. Welke factoren modereren en welke werkmechanismen mediëren de effecten van de iCGT bij 

vrouwen die door de behandeling voor borstkanker vervroegd in de overgang zijn gekomen? 

In Hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van het iCGT programma beschreven en de uitkomsten van een 

kleinschalige pilot studie naar de werkzaamheid van het programma gepresenteerd. Tevens wordt de 

tevredenheid van deelnemers met het iCGT programma, aangeboden onder begeleiding van medisch 

maatschappelijk werkers, en de ervaringen van deze professionals besproken. Het iCGT programma 

is gebaseerd op een bestaand face-to-face programma en met enige aanpassingen geschikt gemaakt 

voor aanbieding via het Internet. De deelneemsters waren erg tevreden over het programma en de 

begeleiding. De meeste vrouwen hebben het gehele programma doorlopen en ervaarden een 

verlichting van opvliegers en andere overgangsklachten. Zowel de deelneemsters als de begeleiders 

hebben enkele suggesties ter verbetering benoemd, welke hebben geleid tot een doorontwikkeling van 

het programma.  

Hierop volgend hebben we een grootschalige studie opgezet om deze iCGT te evalueren. Dit 

beschrijven we in hoofdstuk drie. We beschrijven de aanleiding en opzet van deze gerandomiseerde 

gecontroleerde  studie waarin we de werkzaamheid van iCGT, aangeboden met en zonder 

professionele begeleiding, in het verlichten van overgangsklachten bij vrouwen die door de behandeling 

van borstkanker vroegtijdig in de overgang zijn gekomen. Uit twaalf ziekenhuizen in Nederland werden 

(ex)borstkankerpatiënten uitgenodigd voor deelname. De deelnemende vrouwen werden middels loting 



toegewezen aan een begeleide iCGT groep, een onbegeleide iCGT groep of een wachtlijst-

controlegroep. Vrouwen die het programma volgden, met of zonder professionele begeleiding, kregen 

toegang tot het 6 weken durende iCGT programma. De nadruk binnen het programma lag op de ervaren 

opvliegers, maar andere aandachtsgebieden, zoals stress-management en slaap problematiek, 

kwamen ook aan bod. De vrouwen in de begeleide iCGT groep kregen daarnaast ook een telefonisch 

kennismakingsgesprek met een begeleider. Deze begeleider gaf daarna wekelijkse online feedback op 

hun voortgang. Alle vrouwen werden verzocht om op drie momenten, namelijk voor de start van de 

studie, na 10 weken en 24 weken na de randomisatie een set aan vragenlijsten in te vullen. De primaire 

uitkomstmaten waren een verlichting van de ernst van opvliegers en van andere overgangsklachten. 

De overige uitkomstmaten betroffen de kwaliteit van slaap, seksueel functioneren, frequentie van 

opvliegers, psychische distress en gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven.  

In hoofdstuk 4 worden de resultaten met betrekking tot de effectiviteit van iCGT, met en zonder 

professionele begeleiding, in het verlichten van overgangsklachten en andere klachten bij vrouwen die 

door de behandeling van borstkanker vroegtijdig in de overgang zijn gekomen, gepresenteerd. Er deden 

in totaal 254 vrouwen mee aan de studie. De gemiddelde leeftijd was 47 jaar en er was gemiddeld drie 

jaar verstreken sinds de borstkanker diagnose. Een meerderheid van de vrouwen in de begeleide en 

onbegeleide iCGT groep heeft het gehele programma doorlopen. Op de korte termijn en vergeleken 

met de vrouwen in de controlegroep, rapporteerden de vrouwen in beide iCGT groepen een sterkere 

verlichting van opvliegers en een betere kwaliteit van slaap. Daarnaast rapporteerden de vrouwen in 

de begeleide iCGT groep ook een verlichting van andere overgangsklachten en minder nachtelijke 

opvliegers. Op lange termijn bleven de uitkomsten nagenoeg gelijk. Op deze termijn hadden de 

vrouwen in de iCGT groepen ook minder opvliegers dan vrouwen in de controlegroep. Meer vrouwen 

in de begeleide en onbegeleide  iCGT groepen ervaarden een klinisch significante verbetering van 

klachten dan vrouwen in de controlegroep, m.b.t. verlichting van opvliegers (43%, 35%, 17.5% 

respectievelijk) en overige overgangsklachten (44%, 31%, 23% respectievelijk). Deze percentages 

bleven nagenoeg gelijk op de lange termijn. Er werd geen significant verschil tussen de iCGT groepen 

en de controlegroep waargenomen voor seksueel functioneren, psychische distress en gezondheids-

gerelateerde kwaliteit van leven.  

In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van de economische evaluatie gepresenteerd. Hiervoor werden 

een kosten-utiliteit, kosteneffectiviteit en budget impact analyse uitgevoerd. De kosten-utiliteiten ratio’s 

waren € 23.331 / ‘quality adjusted life year’ (QALY) en € 11.277 / QALY voor de begeleide en 

onbegeleide iCGT respectievelijk. Beide bedragen zijn lager dan het veelal aangehouden maximum 

van  € 30.000 / QALY. Een klinisch significante verlichting van overgangsklachten ging gepaard met 

incrementele kosten van gemiddeld € 1.500 voor de begeleide en € 625 voor de onbegeleide iCGT. De 

jaarlijkse budget impact werd geschat op € 192.990 en € 74.592 voor de begeleide en onbegeleide 

iCGT respectievelijk. Dit is in vergelijking met de budget impact van medische behandelingen voor 

kanker triviaal. De resultaten van alle drie de analyses wijzen op een betere verhouding tussen de 

kosten en de werkzaamheid voor de onbegeleide iCGT dan voor de begeleide iCGT.  

In Hoofdstuk 6 wordt er dieper ingegaan op de vraag welke vrouwen het meeste baat hebben bij het 

volgen van het iCGT programma en welke werkmechanismen bijdragen aan het positieve effect van 

het programma. Uit de resultaten blijkt dat opleidingsniveau, maar niet leeftijd, tijd sinds diagnose, een 

eierstokverwijdering, huidige anti-hormonale therapie, de frequentie van opvliegers en psychische 

distress, het effect van iCGT modereren. Vrouwen die de middelbare school of middelbaar 

beroepsonderwijs hebben afgerond hebben meer baat bij het iCGT programma dan vrouwen die HBO 



of universiteit hebben afgerond. In vergelijking met de controlegroep, leidde het volgen van iCGT tot 

gezondere overtuigingen over het ervaren van opvliegers in het bijzijn van anderen, de impact van 

nachtelijke opvliegers op slaap en overtuigingen m.b.t. controle en omgang met opvliegers. Deze 

verbeterde overtuigingen droegen bij aan het positieve effect van de iCGT. De iCGT leidde ook tot 

gedragsveranderingen, deze droegen echter niet significant bij aan het behandel-effect.  

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen en de methodologische overwegingen m.b.t. het 

design van de studie, de aard en kwaliteit van de metingen en het iCGT programma beschreven. Tot 

slot volgt er een drietal aanbevelingen om de nationale implementatie van het huidige en soortgelijke 

programma’s te bespoedigen. Alles bij elkaar genomen komen we tot de conclusie dat iCGT, 

aangeboden met en zonder professionele begeleiding, resulteerde in een verlichting van opvliegers en 

andere overgangsklachten, een verbeterde kwaliteit van slaap en een vermindering van het aantal 

opvliegers, zowel overdag als ’s nachts. Daarnaast blijkt het programma kosteneffectief. Dit alles pleit 

voor opname in het reguliere zorgaanbod voor vrouwen die door de behandeling van borstkanker 

vervroegd in de overgang zijn gekomen. Om implementatie te bespoedigen, onderschrijven wij in dit 

hoofdstuk het belang van een user-centered design en identificatie van een set van karakteristieken 

die de werkzaamheid van een programma via het Internet vergroten, zodat er niet herhaaldelijk 

grootschalige studies uitgevoerd hoeven te worden. Daarnaast adviseren wij om bestaande 

programma’s te integreren, zodat er, indien gewenst, een groter scala aan problemen geadresseerd 

kan worden. Hiermee is het ook waarschijnlijk dat er efficiënter gebruik gemaakt wordt van (financiële) 

middelen. Afsluitend, onderstrepen wij het belang van samenwerking tussen experts op het gebied van 

onderzoek, praktijk en organisatie van zorg, zodat er tijdig aandacht is voor randvoorwaarden die 

uitzicht op succesvolle landelijke beschikbaarheid van evidence-based interventies vergroten.  

 


