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B afstandsmetastasen (stadium IV).1

De meeste patiënten met borstkanker ondergaan een opera-
tie, waarvan iets meer dan de helft borstsparend is. Het aantal 
patiënten dat daarnaast aanvullende medicatie krijgt, is ge-
stegen van 34% in 1989 naar 70% in 2009.

Personalized medicine
In vergelijking met twintig jaar geleden is het voor leeftijd ge-
corrigeerde sterftecijfer met bijna een derde gedaald. De tien-
jaarsoverleving bij borstkanker is 75% (94% voor stadium I en 9% 
voor stadium IV). Op 1 januari 2010 leefden in Nederland naar 
schatting 150.000 vrouwen die ooit de diagnose borstkanker 
hadden gehad, dat is 2,5% van de volwassen vrouwelijke bevol-
king. Het aantal nog levende mannen bij wie ooit borstkanker 
werd geconstateerd is thans ongeveer 700. En de overlevings-
kans van vrouwen met borstkanker neemt nog steeds toe met 
jaarlijks ongeveer 1%.1

 Voor een deel komt deze ontwikkeling voor rekening van 
de screening en de verbeterde diagnostiek, waardoor de ziekte 
vaker in een vroeg stadium wordt ontdekt, maar waarschijn-
lijk is de toegenomen overleving vooral te danken aan de 
steeds effectievere behandeling. Ongeveer 90% van de borst-
kankerpatiënten ondergaat een locoregionale chirurgische 
ingreep, al dan niet in combinatie met radiotherapie. Steeds 
meer patiënten krijgen daarnaast aanvullende hormoon- en/
of chemotherapie, die steeds effectiever wordt door het be-
schikbaar komen van nieuwe, ‘targeted’ middelen die speci-
fiek gericht zijn tegen bepaalde tumoreigenschappen.
 De behandeling van borstkanker is dan ook sterk multi-
disciplinair en per patiënt verschillend, men spreekt van ‘per-
sonalized medicine’. Voor iedere individuele patiënt bepalen 

Inleiding
Borstkanker heeft longkanker van de eerste plaats verdrongen 
en is nu de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. 
Eén op de acht in Nederland geboren vrouwen krijgt in de 
loop van haar leven borstkanker. De diagnose werd in 2009 
bij 13.500 vrouwen gesteld en de incidentie stijgt nog steeds: 
naar verwachting zullen het er in 2017 meer dan 17.000 zijn.1 
Borstkanker komt overwegend, maar niet uitsluitend bij 
vrouwen voor. In 2009 kregen 100 mannen borstkanker en ook 
bij hen stijgt de incidentie, zij het minder snel dan bij vrouwen. 
Jaarlijks zullen er in de gemiddelde huisartsenpraktijk één 
à twee nieuwe borstkankerpatiënten bijkomen.2 Met deze 
cijfers behoort Nederland tot de koplopers binnen Europa. Wat 
hiervan de precieze oorzaak is, is niet geheel duidelijk. Wel 
zijn er een aantal risicofactoren, zoals het weinig en op relatief 
late leeftijd krijgen van kinderen en het kort of niet geven van 
borstvoeding. Ook overmatig alcoholgebruik, overgewicht en 
gebrek aan lichaamsbeweging spelen een rol.3-5 In 5 tot 10% 
van de gevallen betreft het een erfelijke vorm van borstkanker.
 Van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt, is 60% 
tussen de 50 en 75 jaar oud. Daarom worden in Nederland alle 
vrouwen in deze leeftijdscategorie gescreend. Ongeveer een 
kwart van de vrouwen met borstkanker is echter jonger dan 
50 jaar. Op het moment van diagnose is de ziekte bij 81% van 
de aangedane vrouwen tot de borst beperkt (stadium I of II), 
bij 14% is er een lokale uitbreiding (stadium III) en 5% heeft al 
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De kern
 ▪ Eén op de acht vrouwen krijgt in de loop van haar leven borst-

kanker. Deze incidentie stijgt.
 ▪ Gelukkig nemen de overlevingskansen toe door vroegtijdige 

diagnostiek en vooral door effectievere behandelingen: op 1 ja-
nuari 2010 leefden in Nederland naar schatting 150.000 vrou-
wen die ooit de diagnose borstkanker hadden gehad, dat is 2,5% 
van de volwassen vrouwelijke bevolking.

 ▪ Naast chirurgie worden aanvullende chemotherapie en hor-
moontherapie steeds belangrijker, en ook de nieuwe ‘targeted’ 
therapie is sterk in opkomst. Daarmee wordt de behandeling van 
borstkanker steeds meer multidisciplinair en toegesneden op de 
individuele patiënt.

 ▪ Dit stelt eisen aan de samenwerking tussen alle betrokken 
zorgprofessionals. Ook de huisarts wordt daarbij betrokken, 
omdat deze bij uitstek de medische en psychosociale achtergond 
van de patiënt kent.
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De behandeling van borstkanker

Samenvatting
Bijlsma RM, Van der Wall E, Witkamp AJ. De behandeling van borstkan-
ker. Huisarts Wet 2011;54(6):328-32.
Eén op de acht in Nederland geboren vrouwen krijgt in de loop van 
haar leven borstkanker. De diagnose werd in 2009 bij 13.500 vrou-
wen gesteld en naar verwachting zullen het er in 2017 meer dan 
17.000 zijn. De meeste van hen ondergaan een operatie, maar het 
aantal patiënten dat daarnaast ook aanvullende therapie krijgt, is 
gestegen van 34% in 1989 naar 70% in 2009. De sterk gegroeide 
mogelijkheden van diagnose en therapie leiden tot ‘personalised 
medicine’, waarbij iedere patiënt behandeld wordt door een mul-
tidisciplinair team en een individueel behandelschema krijgt. In 
dat proces wordt ook de huisarts, door zijn kennis van de (psycho-
sociale) achtergrond van de patiënt, steeds belangrijker.
In dit nascholingsartikel is er volop aandacht voor chemothera-
pieën, hormoontherapieën en ‘targeted’ therapieën, die naast de 
chirurgie steeds belangrijker worden als adjuvante en neoadju-
vante behandeling.
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eventuele aanvullende (adjuvante) behandeling te bepalen. 
Met een radioactieve tracer spoort men de oksellymfeklieren 
op die in directe verbinding staan met de primaire tumor. 
Deze klieren worden bij de operatie mee verwijderd en histo-
logisch onderzocht. Zijn er metastasen (men spreekt van een 
tumorpositieve schildwachtklier), dan volgt in het algemeen 
complete okselklierdissectie aan de aangedane zijde. Men on-
derzoekt momenteel of het mogelijk is de okselklierdissectie 
te vervangen door gerichte bestraling van de oksel.8 De radio-
therapie zou minder nadelige neveneffecten hebben.
 De laatste jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar per-
cutane, minimaal invasieve behandelingen voor de primaire 
tumor in de borst, zoals radiofrequente ablatie (RFA), laser- of 
cryoablatie en ‘high-intensity focused ultrasound’ (HIFU).9 
Het is echter nog niet duidelijk of deze behandeltechnieken 
veilig en in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn.

Systemische behandelingen
Tegenwoordig krijgt bijna 70% van de vrouwen na de locore-
gionale ingreep een aanvullende (adjuvante) systemische be-
handeling om mogelijk aanwezige maar nog niet zichtbare 
afstandsmetastasen te bestrijden en zo de overlevingskansen 
te verbeteren.10 Soms geeft men de patiënt ook voorafgaand 
aan de operatie (neoadjuvant) een behandeling om de tumor 
te verkleinen. Of de patiënt in aanmerking komt voor deze 
aanvullende therapie, is afhankelijk van het tumorstadium 
(T) en de te verwachten winst in termen van absolute tien-
jaarsoverleving. Het type behandeling hangt af van het lymfe-
klierstadium (N), de hormoonreceptorstatus – dat wil zeggen 
aan- of afwezigheid van de oestrogeenreceptor (ER) en de pro-
gesteronreceptor (PR) in tumorcellen – en de mate van HER2/
neu-overexpressie. Grofweg hebben alle patiënten met mini-
maal één positieve lymfeklier (N+) en alle patiënten met N0 
maar ongunstige karakteristieken (bijvoorbeeld leeftijd onder 
de 35 jaar) een indicatie voor adjuvante therapie.

Neoadjuvante therapie
Neoadjuvante therapie is aanvullende therapie die voorafgaand 
aan de chirurgische ingreep wordt gegeven. Meestal bestaat 

de behandelaars in overleg welke behandelingen nodig zijn 
en wat de effectiefste behandelvolgorde is. Dat gebeurt op ba-
sis van tumorkenmerken zoals tumorgrootte, histologische 
gradering en hormoonreceptorstatus, in combinatie met pa-
tiëntkarakteristieken zoals leeftijd, menopauzale status, bij-
komende risicofactoren en comorbiditeit. Sinds kort is het ook 
mogelijk een genetisch profiel van de tumor te maken (een 
voorbeeld is de MammaPrint®, waarbij zeventig genen wor-
den onderzocht). Zo’n profiel geeft inzicht in de prognose, en 
men onderzoekt momenteel of het ook behulpzaam kan zijn 
bij het kiezen van een optimale aanvullende behandeling.6

De sterk gegroeide mogelijkheden van diagnose en therapie 
maken het noodzakelijk iedere patiënt voor en na de chirur-
gische ingreep te bespreken in een multidisciplinair team 
waarvan in ieder geval chirurg, radioloog, patholoog, medisch 
oncoloog en radiotherapeut deel uitmaken. Als leidraad daar-
bij fungeert de CBO-richtlijn Mammacarcinoom (http://www.
cbo.nl, een samenvatting is te vinden op http://www.oncoline.
nl). Adjuvant! Online (http://www.adjuvantonline.com) is een 
instrument waarmee men de waarde van eventuele aanvul-
lende therapieën kan berekenen, uitgaande van patiënt- en 
tumorkarakteristieken.
 Al deze gegevens moeten met de patiënt besproken wor-
den om tot een weloverwogen behandelkeuze te komen. 
In dat proces wordt ook de huisarts, door zijn kennis van de 
achtergrond van de patiënt, steeds belangrijker. Het gaat dan 
niet alleen om de medische achtergrond maar vooral ook om 
de (psychosociale) thuissituatie. Hoe gaat de patiënt om met 
ziekte en ziekzijn? Hoe stabiel is de sociale omgeving? Is er een 
sociaal netwerk dat voor adequate opvang kan zorgen? Als de 
huisarts betrokken is bij en goed geïnformeerd is over de be-
handeling, verlopen begeleiding en nazorg veel beter.

Locoregionale behandeling
De locoregionale behandeling van borstkanker bestaat uit 
het operatief verwijderen van de tumor en eventuele lymfe-
kliermetastasen, al dan niet in combinatie met bestraling van 
de borst en/of lymfeklierstations. De laatste jaren is daarbij 
steeds meer nadruk komen te liggen op het beperken van de 
morbiditeit ten gevolge van de behandeling. Als het enigszins 
mogelijk is, zal men voor een borstsparende operatie kiezen, 
afhankelijk van onder andere tumorgrootte, volume van de 
aangedane borst, multicentriciteit (meerdere tumorlokalisa-
ties verspreid door de borst) en comorbiditeit. Een borstspa-
rende operatie wordt altijd gevolgd door lokale bestraling van 
de borst, met een extra ‘boost’ op het litteken.7 Is een borstspa-
rende operatie niet mogelijk of niet wenselijk, dan amputeert 
men de borst. Ook hierna is in sommige situaties aanvullende 
bestraling nodig, met name in de tumorstadia T3 (tumor-
grootte > 5 cm) of N2 (tenminste vier aangedane okselklieren) 
en hoger. Als er geen indicatie is voor postoperatieve radiothe-
rapie, kan een borstamputatie worden gecombineerd met een 
directe borstreconstructie.
 Bij iedere ingreep hoort standaard de zogeheten schild-
wachtklierprocedure om de prognose en de aard van een 
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One in eight women born in the Netherlands will get breast cancer. Breast cancer 
was diagnosed in 13,500 women in 2009 and it is expected that the disease will be 
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gezien infecties door de neutropenie fataal kunnen verlopen.
 Bij ongeveer 20% van de vrouwen met borstkanker komt de 
humane epidermale groeifactorreceptor HER2/neu verhoogd 
tot expressie. Patiënten bij wie dit het geval is, krijgen naast 
de chemotherapie een jaar lang trastuzumab om deze groei-
factor te blokkeren (zie verder bij Targeted therapie). Omdat 
trastuzumab de hartfunctie kan aantasten, moet men bij 
deze patiënten elke drie maanden de ejectiefractie controle-
ren.
 Als de tumor een positieve ER- en/of PR-status heeft, is ad-
juvante hormoontherapie zinvol. Welke endocriene therapie 
men kiest, is afhankelijk van de menopauzale status van de 
patiënt voor aanvang van de chemotherapie (zie verder bij En-
docriene therapie).

Therapie bij gemetastaseerde ziekte
Ondanks alle aanvullende behandelingen recidiveert borst-
kanker nog steeds bij een derde van de patiënten. Indien er 
metastasen zijn, dan is het doel van de behandeling niet meer 
curatie maar palliatie. Dit palliatieve traject kan vele jaren 
duren. Driekwart van de patiënten is tien jaar na de diagnose 
borstkanker nog in leven; van de patiënten met gemetasta-
seerde borstkanker is dat 9%.
 Ook patiënten met een gemetastaseerde ziekte krijgen een 
individuele behandeling. Globaal wil dat zeggen dat men bij 
een hormonaal gevoelige tumor in principe zal kiezen voor 
palliatieve endocriene therapie, met name als de metastase-
ring beperkt is tot bijvoorbeeld het skelet. Is een sneller effect 
gewenst, bijvoorbeeld bij levermetastasen, dan komt de pa-
tiënte in aanmerking voor palliatieve chemotherapie. Welke 
dat zal zijn, is onder andere afhankelijk van de HER2/neu-
overexpressie.

de neoadjuvante behandeling bij mammacarcinoom uit che-
motherapie, hormoontherapie of targeted therapie met bij-
voorbeeld trastuzumab. Een neoadjuvante behandeling valt te 
overwegen bij bijvoorbeeld een patiënte met een relatief grote 
tumor in een kleine borst die graag een borstsparende behan-
deling wil. Neoadjuvante therapie wordt ook vaak toegepast 
wanneer de tumor zo uitgebreid is dat het in eerste instantie 
niet mogelijk is alle tumorcellen te verwijderen (irradicale re-
sectie).
 Alvorens de neoadjuvante behandeling kan beginnen, 
moet de oksel gestadieerd zijn (het N-stadium bepaald) en de 
tumorgrootte duidelijk zijn vastgelegd met een coil of een foto. 
Tijdens de behandeling moet men de tumorrespons goed mo-
nitoren door regelmatig lichamelijk onderzoek en MRI-scans 
uit te voeren. Bij dit alles is het van belang vooraf goed met de 
patiënte te bespreken dat het gestelde doel niet altijd wordt 
bereikt (in het UMC Utrecht bleek neoadjuvante chemothera-
pie  bij 29% van de patiënten het doel niet te bereiken).

Adjuvante therapie
Adjuvante therapie is een aanvullende behandeling na de ope-
ratie. De behandeling bestaat voor vrouwen onder de 70 jaar 
in principe uit chemotherapie en wordt in het algemeen poli-
klinisch gegeven in een driewekelijks schema. Veelgebruikte 
middelen zijn 5-fluoro-uracil, epirubicine, cyclofosfamide, 
docetaxel, paclitaxel en doxorubicine, in verschillende com-
binaties. Algemeen te verwachten bijwerkingen zijn moeheid, 
haaruitval (al voordat de tweede kuur gegeven wordt), been-
mergonderdrukking (met name neutropenie), misselijkheid 
en braken. De taxanen, paclitaxel en docetaxel, kunnen neu-
ropathische klachten geven. Bij infecties (koorts boven 38,5 °C) 
moet de patiënt contact opnemen met het ziekenhuis, aan-

Aandachtspunten bij behandelingen voor mammacarcinoom

Behandeling Bijwerking Aandachtspunt

Chirurgie wondinfectie overleg met chirurg

seroomvorming overleg met chirurg

okselklierdissectie zo nodig oedeemtherapie, alert op tekenen van erysipelas

Chemotherapie koorts (> 38,5 °C) direct contact met oncoloog, cave neutropenie

misselijkheid en braken anti-emetica op schema (bijvoorbeeld 4 dd metoclopramide), bij onvoldoende 
effect overleg met oncoloog

diarree na overleg met oncoloog: loperamide

moeheid zo actief mogelijk blijven

neuropathie verwijs naar oncoloog bij neuropatische pijn

kaalheid informatie over pruiken via oncologieverpleegkundige 

Hormoontherapie opvliegers, vaginale atrofie overleg met oncoloog

vaginaal bloedverlies vaginale echo gezien de licht verhoogde kans op endometriumcarcinoom

gewrichtspijnen zo nodig paracetamol

osteoporose (bij aromataseremmers) controle botdichtheid en eventueel therapie via oncoloog

Targeted therapie kans op hartfalen (bij trastuzumab) controles via oncoloog, bij verdenking hartfalen overleg met oncoloog

hypertensie (bij bevacizumab) streefwaarde lager dan 140/90 mmHg, behandeling hiervan door oncoloog

trombo-embolie (licht verhoogd risico bij 
bevacuzimab)

alert op tekenen van diepe veneuze trombose of longembolie

darmperforatie (licht verhoogd risico bij 
bevacizumab)

bij acute buikpijn laagdrempelig overleg met oncoloog of chirurg
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de bloedtoevoer naar de tumor afneemt en de tumor minder 
hard kan groeien. Bevacizumab kan, toegevoegd aan pacli-
taxel,14 worden toegepast bij vrouwen met een gemetasta-
seerde HER2/neu-negatieve vorm van borstkanker, maar deze 
toepassing is niet onomstreden. Bijwerkingen zijn onder an-
dere hypertensie, proteïnurie, cerebrovasculair accident, arte-
riële en/of veneuze trombo-embolie en maagdarmperforaties.
Van meer recente datum zijn de PARP-remmers. Deze midde-
len worden momenteel onderzocht bij vrouwen met een er-
felijke vorm van borstkanker (draagsters van de genmutatie 
BRCA1). Poly-APD-ribosepolymerase (PARP) is een enzym dat 
noodzakelijk is voor het herstel van enkelstrengs DNA-breu-
ken. Als dit enzym ontbreekt, kunnen dubbelstrengs DNA-
breuken ontstaan. Het uitschakelen van PARP kan dus leiden 
tot celdood. Dit geldt in het bijzonder voor BRCA-gerelateerde 
tumoren, maar waarschijnlijk ook voor alle vrouwen met een 
‘triple negative’ mammacarcinoom (dat wil zeggen negatief 
voor ER, PR en HER2/neu-overexpressie).15

Conclusie
De mogelijkheden van diagnostiek en behandeling van borst-
kanker zijn de laatste jaren sterk uitgebreid en de overle-
vingscijfers zijn verbeterd. De behandelingen kunnen steeds 
nauwkeuriger worden toegesneden op de individuele patiënt, 
en daarmee neemt ook het belang toe van een goede afstem-
ming tussen alle betrokken behandelaars. De adviezen die uit 
dit multidisciplinaire overleg voortkomen, moeten niet alleen 
met de patiënt maar ook met diens huisarts worden bespro-
ken. Alleen wanneer ook de thuissituatie van de patiënt wordt 
meegewogen kan men werkelijk spreken van ‘personalized 
care in medicine’. ▪
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Specifieke therapievormen
Endocriene therapie
Bij hormoonreceptorpositieve tumoren kan adjuvante endo-
criene therapie zinvol zijn. Vooral bij jonge (< 36 jaar) preme-
nopauzale vrouwen blijkt het uitschakelen van de ovariële 
functie een gunstig effect te hebben op zowel de locoregionale 
controle als de totale overleving.10 De hormoonbehandeling 
duurt in principe vijf jaar, start drie tot vier weken na de laat-
ste chemokuur of kort na de chirurgische ingreep, en bestaat 
uit tamoxifen met een LHRH-agonist (bijvoorbeeld gosereli-
ne). Uiteraard kan een patiënte ook voor ovariëctomie kiezen.
 Bij postmenopauzale vrouwen duurt een endocriene the-
rapie eveneens vijf jaar. Er zijn drie varianten van deze the-
rapie: tamoxifen gedurende twee à drie jaar en daarna een 
switch naar een aromataseremmer (anastrozol, letrozol of 
exemestaan), de omgekeerde volgorde of alleen een aromata-
seremmer gedurende vijf jaar. Tamoxifen blokkeert de oestro-
geenreceptor, de aromataseremmers blokkeren de aanmaak 
van oestrogeen.
 Te verwachten bijwerkingen van de hormoontherapieën 
zijn opvliegers, droge slijmvliezen, vaginale bloedingen en een 
licht verhoogde kans op endometriumcarcinoom. Bij aroma-
taseremmers staan vooral gewrichtspijnen en osteoporose op 
de voorgrond.
 Men onderzoekt momenteel of de duur van de endocriene 
therapieën verlengd kan worden tot zeven of acht jaar. Het 
gaat dan om vraag of de verwachte verbetering van de ziekte-
vrije overleving niet ten koste gaat van onacceptabele morbi-
diteit.

Targeted therapie
Bij de behandeling van borstkanker worden sinds een aantal 
jaren ook ‘targeted agents’ ingezet, middelen die de kanker-
cellen gericht aanpakken. Deze relatief nieuwe middelen zijn 
nog volop in ontwikkeling.
 In 1998 werd trastuzumab goedgekeurd voor toepassing 
bij borstkankerpatiënten met HER2/neu-overexpressie, dat is 
ongeveer een vijfde van het totaal.11 Trastuzumab is een mo-
noklonaal antilichaam gericht tegen de humane epidermale 
groeifactorreceptor-2 (het HER2-eiwit). Als adjuvante therapie 
wordt trastuzumab gedurende een jaar toegediend; Fins on-
derzoek suggereert dat een kortere behandeling ook veilig is.13 
Bij patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom en over-
expressie van HER2/neu zal men bij voorkeur beginnen met 
een combinatie van trastuzumab en een taxaan (paclitaxel of 
docetaxel). Trastuzumab wordt goed verdragen en is effectief 
als het wordt toegevoegd aan chemotherapie. Wel is het be-
langrijk om regelmatig de ejectiefractie te bepalen, aangezien 
het middel een daling van de linkerventrikelfunctie kan ver-
oorzaken. Er zijn momenteel vergelijkbare middelen in onder-
zoek, zoals pertuzumab.
 De vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF) is betrokken 
bij de vaatnieuwvorming (angiogenese) in tumoren. Ook te-
gen deze groeifactor is een monoklonaal antilichaam ontwik-
keld, bevacizumab, dat de werking van VEGF blokkeert, zodat 
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epirubicin, and cyclophosphamide with either docetaxel or vinorelbine, 
with or without trastuzumab, as adjuvant treatments of breast cancer: 
Final results of the FinHer Trial. J Clin Oncol 2009;27:5685-92.

14 Miller K, Wang M, Gralow J, Dickler M, Cobleigh M, Perez EA, et al. Pacli-
taxel plus bevacizumab versus paclitaxel alone for metastatic breast can-
cer. N Engl J Med 2007;357:2666-76.

15 Comen EA, Robson M. Poly(ADP-ribose) polymerase inhibitors in triple-
negative breast cancer. Cancer J 2010;16:48-52.

Deze nascholing maakt deel uit van de serie ‘Oncologie’. De 
afleveringen in de serie verschijnen maandelijks tot H&W 11, het 
congresnummer over oncologie.
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g professionals en burgers betrokken bij een crisis. Zij presen-
teert een instrument met 34 criteria om de verschillende stap-
pen in een crisis systematisch te begeleiden. De conclusie is 
dat alleen het uitvaardigen van richtlijnen onvoldoende is. 
Een systematische benadering met crisisalertering, formule-
ring van de crisismaatregelen, implementatie en evaluatie is 
nodig voor een betere crisisbestrijding.

Excessieve maatregelen onder tijdsdruk
Het is duidelijk dat we kunnen leren van de aanpak van crises 
in het verleden, maar dat is geen garantie dat een nieuwe crisis 
goed aangepakt wordt. In de huidige tijd worden eigenlijk 
geen risico’s meer geaccepteerd en worden professionals 
gedwongen om bij een crisis onder tijdsdruk excessieve 
maatregelen te nemen. De recente Mexicaanse griepepidemie 
is daar een voorbeeld van. Met een enorme inspanning 
zijn in korte tijd vaccins geproduceerd om de bevolking te 
beschermen. Dat de griep achteraf milder was dan verwacht is 
door critici van het gevoerde beleid gebruikt om hun gelijk te 
halen. Het milde verloop was echter niet voorspelbaar en hier 
wordt duidelijk dat in het midden van een crisis simpelweg 
de kennis ontbreekt. Een goed 
draaiboek waarin staat hoe we 
met elkaar communiceren en 
handelen is echter een voorwaarde 
om een goede uitgangspositie te 
hebben bij een crisis. Ik raad dan 
ook iedereen aan de toolkit ‘Goed 
voorbereid op een grootschalige 
infectieziekte-uitbraak’, die in 
januari aan alle huisartsen is 
gestuurd, te lezen. ▪

Roger Damoiseaux

Ervaringen uit het verleden zijn geen 
garantie voor de toekomst

Timen A. Outbreak management: towards a model for the next 
crisis [Proefschrift]. Radboud Universiteit Nijmegen, 2010. 191 pa-
gina’s. ISBN 978-90-9025754-9.

Uitbraken van infectieziekten teisteren de mensheid al sinds 
mensenheugenis. In de middeleeuwen kon de pest genade-
loos toeslaan en halve steden uitroeien. Al voor de ontdek-
king van de micro-organismen wist men dat de aangedane 
mensen geïsoleerd moesten worden om verdere verbreiding 
te voorkomen. Met dit beeld begint het proefschrift van Aura 
Timen. Zij onderzocht hoe we kunnen leren van infectieziek-
tecrises in het verleden en welke factoren van belang zijn voor 
het ontwikkelen van richtlijnen voor toekomstige uitbraken. 
In het eerste deel beschrijft zij enkele recente crisissituaties. 
Bij de SARS-crisis zijn er in Nederland in een periode van en-
kele maanden vijf opeenvolgende casusdefinities gebruikt. Dit 
schept natuurlijk verwarring onder de professionals, maar is 
ook inherent aan het snel toenemen van de kennis over een 
nieuwe aandoening. Bij de casus over Marburg hemorrhagi-
sche koorts deed men ervaring op met contactonderzoek bij 
een meestal fataal verlopende infectie en de problemen die 
hierbij optreden. Hierbij kwam naar voren dat de balans tus-
sen zinvol handelen en paniek creëren delicaat is. Bij een uit-
braak van lymphogranuloma venerum in Europa was er een 
gebrek aan uniformiteit van handelen tussen Europese lan-
den, wat de aanpak bemoeilijkt. Aan het eind van het eerste 
deel presenteert Timen nog een literatuuronderzoek naar ef-
fectieve aanpak van een crisis en ervaringen bij eerdere crises.
 In het tweede deel analyseert Timen wat er in richtlijnen 
om crisissituaties aan te pakken opgenomen moet worden, 
aan de hand van een literatuuronderzoek en ervaringen van 


