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Opinie

 Het nut van massascreening naar borstkanker staat ter discussie. In oudere RCT’s moesten duizend 
vrouwen tien jaar worden gescreend en opgevolgd om één geval van borstkankersterfte te voorkomen. 
Dat ging wel ten koste van vijf overbodige kankerdiagnoses. Feitelijk worden deelnemende vrouwen 
echter misleid. Jaarlijks worden meer dan een miljoen vrouwen onderworpen aan een mogelijk schade-
lijk onderzoek, zonder enige vorm van informed consent.

SCHOOTHONDJES EN WOLVEN
De controverse rond de massascreening naar borstkanker 
is ouder dan deze vorm van bevolkingsonderzoek, die 
in 1990 in Nederland is ingevoerd. De interpretatie van 
de gegevens is nooit eenvoudig. Gescreende bevolkings-
groepen leven steeds langer na een kankerdiagnose dan 
niet gescreende. Dat komt omdat ze korter leven zonder 
kankerdiagnose, een gevolg van vroegere diagnose (lead 
time). Screening vindt daarbij gemakkelijk traag groeien-
de tumoren met een goede prognose (‘schoothondjes’), 
maar mist de kwaadaardige (‘wolven’) (length time).1 
Hoe vroeger opgespoord, hoe kleiner de kans dat deze 
tumoren ooit fataal waren geworden (overdiagnose).2 De 
gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) is de gouden 
standaard, maar RCT’s van kankerscreening zijn extra 
lastig. Het gezochte effect is een beperkte daling van een 
in het geheel van de sterfte beperkte doodsoorzaak.3 Dat 
vergt erg grote trials. De screeningarm bevat meer infor-
matie over de deelnemers die meer behandelingen on-
dergaan. Door complicaties van diagnose en behandeling 
kunnen andere doodsoorzaken borstkanker als doodsoor-
zaak verdringen (slippery bias).3 Door het minieme effect 
op de totale sterfte zou totale sterfte als eindpunt nog veel 
grotere trials vergen.

NUMBER NEEDED TO SCREEN
De meeste RCT’s zijn gestart in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw. De resultaten van deze trials zijn erg hetero-
geen. De grootste en in kwaliteit meest diverse verzame-
ling trialgegevens komt uit Zweden en werd gepubliceerd 
in 2002.4 Deze vond een relatieve sterftereductie door 
screening van 21%. Dat dit een absolute risicoreductie 
betekende van één geval van borstkankersterfte in 14.000 
jaar follow-up moest je zelf berekenen. De kwalitatief 

beste trial, een Canadese, uitgevoerd bij 40.000 vrou-
wen van 50 tot 59 jaar, vond geen enkel effect. Dat komt 
mogelijk door een effect van leeftijd.1 Volgens de gezag-
hebbende US Preventive Service Task Force  (USPSTF) is 
over een tijdshorizon van twintig jaar het number needed 
to screen 1340 voor vrouwen van 50 tot 59 jaar en 377 
voor vrouwen van 60-plus.1,6 Door de zeer lange tijdshori-
zon valt het gros van de baten op hogere leeftijd, waar de 
doodsoorzakenregistratie door veroudering en comorbi-
diteit nog minder betrouwbaar is. De USPSTF vindt het 
bewijs voor effectiviteit van mammografische screening 
maar matig (moderate). Uit de cochranereview over 
mammografische screening blijkt dat de totale kanker-
sterfte na screening niet daalt, ondanks het hoge aandeel 
van borstkankersterfte, wat een mogelijk gevolg is van 
misclassificatie.3,7

GEEN BEWIJS VOOR EFFECT
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de behan-
deling van borstkanker dramatisch verbeterd, wat de 
interpretatie van trends in sterfte niet makkelijk maakt. 
Het vergelijken van deelnemers met niet-deelnemers 
om een bepaalde interventie te evalueren is steeds fake 
science: nepwetenschap.8 Iedere interventie lijkt geweldig 
effectief, ook het nemen van een placebo. Sterfte in con-
trolegroepen uit RCT’s met een placebo is de helft lager 
onder personen die hun placebo goed nemen, dan onder 
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degenen die hun placebo niet goed nemen (na statistische 
controle voor alles wat belangrijke RCT’s opmeten).9 Dit heet 
het healthy adherer effect, is reeds lang bekend en wordt ver-
oorzaakt door onmeetbare en dus statistisch oncontroleerbare 
cognitieve karakteristieken.

We kunnen de borstkankersterftedaling vergelijken met die in 
bevolkingsgroepen waarin invoering van massascreening om 
de ene of andere reden anders verliep.10 Gescreende oudere 
leeftijdsgroepen kunnen we vergelijken met niet-gescreende 
jongere. In geen enkel land is er enig verschil in sterftedaling.10 

We kunnen vergelijkbare regio’s of landen onderzoeken waar 
screening later, niet, of met een lage compliance is geïntrodu-
ceerd met regio’s of landen waar screening vroeg is ingevoerd 
en de compliance hoog is. Invoering van efficiënte massascree-
ning op baarmoederhalskanker laat dan grote effecten zien. 

Het effect van de invoering van massascreening op borstkan-
ker is echter niet aantoonbaar, ook niet bij vergelijkingen tus-
sen Vlaanderen en Nederland.11,12 Borstkankerscreening zou 
ook gevorderde borstkanker voorkomen. Trends in incidentie 
van gevorderde borstkanker tonen nergens enig effect van 
de invoering van massascreening, ook niet in Nederland.13-15 
Observationele onderzoeken hebben tot nog toe geen enkel 
bewijs gevonden voor het effect van de invoering van massa-
screening op borstkanker.

DE SCHADE
Er zijn diverse groepen die baat hebben bij het invoeren, 
voortzetten en uitbreiden van kankerscreening. Dat zijn 
enerzijds de academische en ambtelijke onderzoeksgroe-
pen, wier carrière wordt gevormd door kankerscreening, 
en anderzijds beroepsgroepen voor welke screening, (over)
diagnose en (over)behandeling beroepsactiviteit en daarmee 
inkomen genereren. Om burgers te bewegen tot deelname 
worden de kansen op kanker overschat, met de bedoeling om 
de vrees voor borstkanker te vergroten.16 Vervolgens worden 
de baten van deelname rooskleurig voorgesteld door relatie-
ve afnamen te gebruiken in plaats van absolute baten. Een 
schatting op basis van de RCT’s stelt dat je ongeveer duizend 
vrouwen moet screenen en tien jaar moet opvolgen om één 
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sterfgeval aan borstkanker te voorkomen.7 In Nederland had 
iets meer dan 1% van de deelnemende vrouwen een correct 
idee van de juiste omvang van de baten van deelname aan het 
bevolkingsonderzoek. Drie kwart overschatte de baten tien- 
en honderdvoudig.17 Hoe meer informatie ze hadden gezocht, 
hoe meer vrouwen ernaast zaten: vrouwen werden opzettelijk 
misleid.17,18 
Kankerscreening veroorzaakt schade gedurende het hele 
proces van het bevolkingsonderzoek. Een mammografie bij 
een gezonde vrouw is niet zo gemakkelijk te interpreteren. 
Fout-negatieve resultaten kunnen vrouwen ten onrechte 
geruststellen, waardoor ze bij problemen vaak consultatie uit-
stellen. Bijna de helft van alle invasieve tumoren kan worden 
gemist.1 Dat leidt tot rechtszaken, waardoor de lezing minder 
specifiek wordt. Daardoor neemt het aantal fout-positieve 
testresultaten toe, ook in Nederland. Bij tien opeenvolgende 
mammografieën van een vrouw die het bevolkingsonderzoek 
doorloopt, neemt de kans op een fout-positieve uitslag toe 
tot 25% bij een specifieke lezing en 60% bij een sensitieve.19 
Vrouwen kunnen lang last ondervinden van een dergelijk 
fout-positief testresultaat.20 
De grootste schade treedt op door overdiagnose: grote tu-
moren zijn ooit klein geweest, maar daarom worden kleine 
tumoren nog niet groot. Volgens schattingen betreft de helft 
van alle in Nederland bij massascreening ontdekte tumoren 
een overdiagnose.15 Eigen onderzoek vond voor Nederland 
op duizend vrouwen die we over tien jaar opvolgden, drie tot 
zeven extra kankerdiagnoses.10 Dat komt mooi overeen met 
de middenschatting van de cochranereview: vijf.7 Bij over-
diagnose door screening denken vrouwen een mogelijk fatale 
vorm van borstkanker te hebben. Zonder screening was dit 
onbekend gebleven en waren ze nooit nodeloos verontrust. Ze 
lopen schade op door angst, heelkundige ingrepen en toxische 
behandelingen.

DE MISLEIDING
De RIVM-website over het nut van het bevolkingsonderzoek 
vermeldt geen interpreteerbaar cijfer over de sterftereductie, 
uitgedrukt in termen van number needed to screen, noch 
een interpreteerbaar cijfer over de schade door overdiagnose, 
uitgedrukt in numbers needed to harm.8 Vermelden van het 
aantal voorkómen sterfgevallen door borstkankerscreening 
(850) zonder enige noemer (het aantal deelnemende vrouwen) 
is zinloos. Het aantal wordt voorgesteld als een feit, maar is 
een dubieuze overschatting.11 De website herhaalt regelmatig 
de schaamteloze leugen dat bevolkingsonderzoek de borstkan-
kersterfte halveert. Het aangehaalde cijfer van 850 door het 
bevolkingsonderzoek voorkomen sterfgevallen zou dan dub-
bel zo hoog moeten zijn: het RIVM gelooft dit zelf niet. Op 
de site is nergens te lezen dat massascreening met mammo-
grafie erg controversieel is. Een nadeel noemt het RIVM wel: 
10% van de bij screening gedetecteerde borstkanker betreft 
overdiagnose. Dat is het laagste cijfer uit de literatuur. Volgens 
onafhankelijke onderzoekers is het eerder 50%.15 

CONCLUSIE
Over de juiste omvang van baten en schade van het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker valt te debatteren. Wat 
vaststaat is dat vrouwen die deelname overwegen opzettelijk 
worden misleid.17,18 Bij gebrek aan correcte en interpreteerbare 
informatie is er geen sprake van informed consent. Huisartsen 
moeten hun patiënten correct en in absolute termen informe-
ren over de voor- en nadelen van deelname. Op de duizend 
deelnemende vrouwen, tien jaar opgevolgd, kan één geval van 
borstkankersterfte worden vermeden, ten koste van vijf over-
bodige kankerdiagnoses. Het bewijs voor enig gunstig effect 
van massascreening met mammografie blijft erg mager. Door 
de steeds beter wordende behandeling van borstkanker wordt 
de meerwaarde van massascreening daarbij steeds onzeker-
der. ■
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