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Voorwoord 
Na vijf jaar klinische lessen geneeskunde is deze masterproef voor mij een goede afsluiter alvorens ik 

aan mijn stages begin. Om deze masterproef te verwezenlijken heb ik hulp gekregen van verschillende 

personen. Deze zou ik dan ook willen bedanken, want zonder hen zou deze masterproef nooit tot stand 

gekomen zijn. 

 

Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Dr. G. Braems bedanken voor de begeleiding die ik de voorbije 

twee jaar kreeg. Telkens gaf hij mij goede tips, interessante opmerkingen en de juiste motivatie om 

deze masterproef tot een goed einde te brengen. 

 

Daarnaast richt ik een woordje van dank aan mijn ouders voor de eindeloze steun die ik van hen kreeg. 

Het is fantastisch te weten dat zij er steeds voor mij zijn en helpen waar ze kunnen. Ook de trots die zij 

uitstralen is voor mij een drijfveer om tot het uiterste te gaan in alles wat ik doe. Zonder hen zou ik 

nooit staan waar ik nu sta.  

 

Vervolgens wil ik iedereen bedanken die mijn masterproef meermaals nagelezen heeft. Deze 

verschillende invalshoeken en leerrijke tips zorgden ervoor dat ik mijn masterproef op meerdere 

vlakken kon verbeteren. 

 

Ook Lars verdient een bedankje voor het helpen met de lay-out van deze masterproef. 

 

Ten slotte zou ik mijn vriend Freek willen bedanken voor de buitengewone steun die ik van hem 

kreeg. Hij gaf me steeds moed om door te zetten toen het moeilijker ging en hielp me de voorbije jaren 

mijn opleiding aan de Universiteit Gent tot een goed einde te brengen. 
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Abstract 
Achtergrond:  Obesitas is wereldwijd bezig aan een sterke opmars en heeft verschillende ernstige 

gezondheidsgevolgen waaronder borstkanker. Aangezien obesitas in verschillende studies gedefinieerd 

wordt als een risicofactor voor borstkanker, komt er met deze sterke opmars een tsunami van kanker 

op ons af.  

 

Doel: Deze literatuurstudie heeft als doel een verband tussen obesitas en het risico op borstkanker te 

zoeken en de verschillende mechanismen hierbij te beschrijven.  

 

Resultaten: Voor het verband tussen obesitas en het risico op borstkanker werden verschillende 

mechanismen gevonden bij pre- en postmenopauzale vrouwen. Bij premenopauzale vrouwen is het zo 

dat voornamelijk de lange, slanke vrouwen een verhoogd risico hebben op borstkanker. Dit heeft te 

maken met circulerende oestrogenen en androgenen. Bij postmenopauzale vrouwen is het echter zo dat 

er meerdere mechanismen gevonden werden om het verhoogde risico op borstkanker bij obese 

vrouwen te verklaren. Ten eerste is er het insuline like growth factor systeem dat een rol speelt in de 

groei van tumoren. Daarnaast is er een verband gevonden tussen de aromatase activiteit in het 

vetweefsel en een verhoogde concentratie aan oestrogenen bij obese vrouwen. Ten slotte zijn er de 

adipokines (leptine, adiponectine en hepatocyt growth factor) die een belangrijke rol spelen in de 

etiopathogenese van tumoren. In de preventie van borstkanker is het belangrijk obesitas aan te pakken 

als risicofactor voor borstkanker door middel van fysieke activiteit en aanpassing van voeding. 

 

Conclusie: Obesitas is wel degelijk een risicofactor voor postmenopauzale borstkanker. Daarnaast is 

obesitas een protectieve factor voor premenopauzale borstkanker. Om de incidentie en mortaliteit van 

borstkanker te doen dalen is het belangrijk preventief op te treden tegen obesitas als risicofactor.  
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1. Inleiding 

1.1. Obesitas 

1.1.1. Algemeen 

1.1.1.1. Problematiek 

Vandaag de dag is het duidelijk dat het aantal mensen met overgewicht en obesitas stilaan 

zorgwekkende proporties aanneemt. Overal op straat, op tv, in tijdschriften, bij de dokter, in de pers 

wordt men geconfronteerd met obesitas. Men kan dus stellen dat er wel degelijk een epidemie op ons 

afkomt of reeds bezig is. Deze trend kan men zowel in België, als in Europa, als wereldwijd 

vaststellen en bezorgt niet alleen de medische wereld vele vraagtekens rond de gezondheidstoestand 

van de bevolking naar de toekomst toe. In het huidige Westen is het zelfs zo dat obesitas reeds 

verantwoordelijk is voor 2 tot 8% van de totale gezondheidskost. (1) In de VS is het al zo ver gekomen 

dat obesitas (gevolgd door roken) de belangrijkste te voorkomen oorzaak van ziekte en vroegtijdig 

overlijden is.(2) In deze scriptie zal de impact van de toenemende incidentie en prevalentie van 

obesitas op het risico op borstkanker van naderbij onderzocht worden. 

 

1.1.1.2. Definitie 

Volgens de World Health Organisation worden overgewicht en obesitas beschouwd als een abnormale 

of overmatige vetophoping die de gezondheid kan aantasten. Om overgewicht en obesitas uit te 

drukken, wordt doorgaans gebruik gemaakt van BMI (Body Mass Index). De BMI is het quotiënt van 

het lichaamsgewicht in kilogram en het kwadraat van de lengte in meter en wordt ook wel de Quetelet-

index genoemd. Volgens WHO spreekt men van ‘ondergewicht’ bij een BMI kleiner dan 18,5 kg/m2, 

van een ‘normaal gewicht’ met een BMI tussen 18,5 kg/m2 en 24,9 kg/m2, van ‘overgewicht’ met een 

BMI tussen 25,0 kg/m2 en 29,9 kg/m2 en van ‘obesitas’ met een BMI ≥ 30 kg/m2. Obesitas kan nog 

onderverdeeld worden in 3 klassen: ‘klasse I’ bevat mensen met een BMI van 30 tot 34,99 kg/m2, 

klasse II met een BMI van 35 tot 39,99 kg/m2 en klasse III vanaf een BMI van 40 kg/m2.(3) 

 

1.1.2. Epidemiologie 

1.1.2.1. Wereldwijd 

Op dit moment lijden 1,5 miljard mensen (20 jaar of ouder) wereldwijd aan overgewicht, waarvan 200 

miljoen mannen en 300 miljoen vrouwen obesitas hebben. In het algemeen kan men stellen dat 1 op 10 

van de volwassenen over de ganse wereld obees is. 65% van de wereldbevolking leeft in een land waar 

overgewicht jaarlijks meer mensen doodt dan ondergewicht. Over de laatste tien jaar is de prevalentie 

van obesitas verdubbeld. De prevalentie van overgewicht varieert van streek tot streek met een hoge 

prevalentie in West-, Centraal- en Oost-Europa en Noord-Amerika.(4) 
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1.1.2.2. Europa en België 

Ook in Europa kan men niet naast de stijging van de prevalentie van overgewicht en obesitas kijken. 

Op 20 jaar tijd is de prevalentie van obesitas nagenoeg verdubbeld. Midden de jaren tachtig leden 15% 

van de Europese mannen en 17% van de Europese vrouwen aan obesitas. De huidige prevalentie van 

obesitas zou al 28,3% bij de mannen en 36,5% bij de vrouwen bedragen. Men spreekt hier echter over 

maximale procenten. (5) Andere studies tonen aan dat het gemiddelde prevalentiecijfer lager ligt en 

‘slechts’ 17% bedraagt in de Europese Unie zowel voor de mannen als de vrouwen.(6)  

In België is de gemiddelde BMI waarde 25,3 en is de gemiddelde inwoner dus te zwaar. Bij 47% is het 

gewicht in functie van de lengte te hoog: 23% lijdt aan overgewicht en 14% aan obesitas. De 

gemiddelde BMI stijgt in functie van de leeftijd en in de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar lijdt de helft 

van de volwassenen aan overgewicht. Erger nog: in de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar heeft niet 

minder dan 1 op 5 mensen obesitas! (7) 

 

Het gaat hier over zeer verontrustende prevalentiecijfers, die volgens voorspellingen over 40 jaar 

opnieuw verdubbeld zullen zijn. Er is dus wel degelijk een epidemie van obesitas aan de gang. De 

gevolgen hiervan worden verder besproken. 

 

1.1.3. Oorzaken 

Een oorzaak voor deze stijging is niet ver te zoeken en hierover zijn de meningen van de onderzoekers 

eensgezind. Het komt er namelijk op neer dat er een onevenwicht is tussen de calorische inname en het 

energieverbruik. Daarnaast spelen ook psychologische, metabole, genetische en culturele factoren een 

rol. (1) Dit onevenwicht ontstaat voornamelijk door een te grote inname van vetten en suikers en een 

tekort aan fysieke activiteit. Het dieet wordt als de belangrijkste factor beschouwd. De voedselinname 

vandaag de dag ziet er totaal anders uit dan pakweg 30 jaar geleden. Ten eerste bevat de 

doorsneevoeding een hogere energiedensiteit met meer vetten en suikers dan vroeger. Ten tweede is 

het zo dat er grotere hoeveelheden worden ingenomen en dit vaak niet in verhouding met de fysieke 

activiteit. In de huidige maatschappij wordt een sedentaire levensstijl steeds meer toegepast. (2) 

 

Naast het dieet zijn er nog enkele andere factoren die weliswaar een minder grote rol spelen in de 

ontwikkeling van obesitas. Zo zou een lagere educatiegraad en een lagere socio-economische klasse in 

verband kunnen gebracht worden met een hogere prevalentie van obesitas. Obesitas op zich kan naast 

het gevolg ook de oorzaak vormen voor een lagere socio-economische status. Het wordt al snel 

duidelijk dat het vaak om een vicieuze cirkel gaat. (6) 
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Een laatste factor die nog moet aangehaald worden is de genetische of etnische basis van de epidemie 

van obesitas. Hierover bestaat echter nog geen eenduidigheid. Volgens sommige bronnen zou bij meer 

dan de helft (67%) van de obese bevolking een genetische factor betrokken zijn. Wel is het zo dat uit 

epidemiologische gegevens blijkt dat bij vrouwen de prevalentie hoger ligt dan bij mannen. (7)  

 

1.1.4. Gevolgen 

Overgewicht en obesitas zijn de vijfde belangrijkste oorzaak van mortaliteit in de globale 

wereldbevolking. Niet minder dan 2.8 miljoen mensen sterven jaarlijks ten gevolge van overgewicht 

of obesitas. Daarnaast is 44% van de diabetici, 23% van de ischemische hartziekten en 41% van 

bepaalde kankers (voornamelijk adenocarcinomen van de oesophagus en maagcardia, colorectale 

kankers, endometriale kankers en borstcarcinomen bij postmenopauzale vrouwen) te wijten aan 

obesitas. (4) 

 

Zoals hierboven beschreven is, gaat obesitas gepaard met een belangrijke co-morbiditeit en mortaliteit. 

Obesitas verhoogt het risico op cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus type 2, niet-alcoholisch 

leverlijden, gewrichtsaandoeningen, respiratoire ziekten en verschillende maligniteiten. Obesitas speelt 

naast de verhoogde incidentie ook een rol in de prognose van deze aandoeningen.(2) 

 

1.2. Borstkanker 

1.2.1. Epidemiologie 

Algemeen is geweten dat borstkanker veruit de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in 

onze streken is.(8)  

Sinds 2008 zijn er voor België incidentiecijfers bekend van verschillende kankers, waaronder ook deze 

voor borstkanker. Deze incidentiecijfers werden gebundeld in het kankerregister en kunnen vrij 

geraadpleegd worden. Volgens dit kankerregister waren er in 2008 9697 vrouwen in België met 

borstkanker. (8) Daarnaast is het cumulatief risico op het ontwikkelen van borstkanker tijdens het 

leven 11,3%. Het risico voor een vrouw in België om aan de gevolgen van borstkanker te sterven, 

bedraagt 3,5%.(9) Deze cijfers bevestigen het feit dat borstkanker de meest frequent voorkomende 

maligne tumor is bij vrouwen in België. Daarnaast staat borstkanker op nummer één op vlak van 

kankersterfte bij vrouwen in België. In 2008 nam borstkanker 35,8% van alle kankers bij Belgische 

vrouwen voor zijn rekening en niet minder dan 20,2% lieten hierbij ook het leven. (8) Op Europees 

vlak bedroegen deze percentages respectievelijk 28,2% en 17%. (10)  
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Wereldwijd is borstkanker goed voor 16% van de kankers bij vrouwen. Jaarlijks sterven meer dan 1 

miljoen vrouwen ten gevolge van borstkanker. Borstkanker wordt in het algemeen meer gezien in 

geïndustrialiseerde landen, maar ook in regio’s  met een lagere incidentie (Oost-Europa, Zuid-

Amerika, Zuid-Afrika en West-Azië) blijft borstkanker de meest frequent gevonden kanker bij de 

vrouw. (11) 

De gemiddelde leeftijd van diagnose van borstkanker is bij vrouwen in België 62 jaar. (8) Wanneer 

deze leeftijd vrij geïnterpreteerd wordt, komt dit erop neer dat borstkanker voornamelijk voorkomt bij 

postmenopauzale vrouwen. 

 

1.2.2. Risicofactoren 

Er werden verschillende risicofactoren voor borstkanker beschreven in de literatuur. De belangrijkste 

twee factoren die het risico verhogen zijn het vrouwelijke geslacht en een hoge leeftijd. Borstkanker 

komt namelijk meer voor bij vrouwen dan bij mannen en dit vooral bij postmenopauzale vrouwen. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere risicofactoren beschreven. Het gaat hier over nullipariteit, een 

late eerste zwangerschap, een hoge ‘lifetime’ blootstelling aan oestrogenen, een jonge leeftijd bij 

eerste menarche en een late menopauze. Een voorgeschiedenis van benigne borsttumoren of 

radiotherapie kan ook een rol spelen in het ontwikkelen van borstkanker. Ook een positieve familiale 

anamnese op vlak van borst-, ovarium- en endometriumkanker alsook de aanwezigheid van het 

BRCA-1 of BRCA-2 gen zouden zorgen voor een verhoogd risico op borstkanker. Als laatste maar 

zeker niet onbelangrijke factor is er de invloed van de levensstijl op het risico op het ontwikkelen van 

borstkanker. In de huidige maatschappij leeft men zoals ‘God in Frankrijk’ en zorgt een vetrijk dieet 

en alcoholgebruik, gecombineerd met weinig fysieke activiteit voor een verhoogd risico op 

borstkanker. In deze masterproef zal het gevolg van deze levensstijl, namelijk obesitas, gelinkt worden 

aan het risico op borstkanker.(12, 13) 

 

1.3. Obesitas en borstkanker 

De grote vraag die in het algemeen gesteld moet worden is of er een tsunami van chronische ziektes en 

talloze kankers op ons afkomt door de buitengewone opmars van obesitas. In deze masterproef zal 

specifiek gezocht worden naar de rol die obesitas speelt in het risico op borstkanker. 

 

Wanneer gekeken wordt naar de prevalentiecijfers van obesitas en borstkanker, kan worden 

vastgesteld dat deze voor beide ziektes het hoogst zijn bij postmenopauzale vrouwen.(7, 8) Het is dan 

ook niet onbelangrijk een al dan niet aanwezig verband te zoeken tussen obesitas en het optreden van 

borstkanker. Om deze literatuurstudie compleet te maken, zal ook gezocht worden naar een link tussen 

obesitas en premenopauzale borstkanker. 
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Bij postmenopauzale vrouwen is obesitas wel degelijk een risicofactor voor het ontwikkelen van 

borstkanker. Obesitas zou volgens sommige bronnen de kans op borstkanker bij postmenopauzale 

vrouwen met 30 tot 50% verhogen. (14) Dit zijn toch cijfers die de alarmbel doen luiden, rekening 

houdend met de huidige leefgewoonten en de opmars van obesitas. Naast een verhoogde incidentie 

van borstkanker bij obese postmenopauzale vrouwen, zorgt obesitas ook voor een slechtere prognose 

voor borstkanker. Tumoren worden pas ontdekt wanneer ze al vrij groot zijn. Daardoor bevinden ze 

zich vaak reeds in een verder gevorderd stadium bevinden. (15-18)  

Voor het risico op borstkanker bij obese postmenopauzale vrouwen worden verder in deze 

literatuurstudie verschillende mechanismen beschreven die een rol kunnen spelen. Het gaat hierbij 

voornamelijk om aromatase activiteit in vetweefsel, het insuline like growth factor systeem en de rol 

van adipokines. 

 

Premenopauzaal is er weinig tot geen bewijs gevonden voor een verhoogd risico op borstkanker bij 

vrouwen met obesitas. Integendeel zelfs, bij premenopauzale vrouwen zouden vooral de lange slanke 

vrouwen een verhoogd risico op borstkanker hebben. (19, 20) Hierbij is een rol voor de circulerende 

oestrogenen en androgenen weggelegd.   

 

Samen met obesitas is ook het metabool syndroom aan een opmars bezig. Dit metabool syndroom zal 

ook een invloed hebben op het risico op borstkanker en wordt bijgevolg ook aangehaald. 

Hieruit volgt dat wanneer zowel obesitas als het metabool syndroom aangepakt worden door middel 

van een gezondere levensstijl ook de incidentie op borstkanker zal dalen. 
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2. Methodologie 
Alvorens de echte literatuurstudie aan te vatten, was het nuttig algemene informatie over borstkanker 

en obesitas en hun prevalentie/incidentie wereldwijd op te zoeken. Hiervoor werd gebruikt gemaakt 

van de website van World Health Organization. Aan de hand van deze gevonden informatie kon er een 

mooi beeld geschetst worden van beide onderwerpen en dit beeld werd dan ook verwerkt in de 

inleiding. 

 

Voor verdere specifieke informatie over de rol die obesitas speelt in het risico op borstkanker werd 

naar geschikte artikels gezocht via de online databank PubMed. Om te bepalen welke zoektermen 

zouden gebruikt worden, werd eerst een algemene structuur opgesteld voor deze masterproef. Aan de 

hand van deze structuur kon elke zoekopdracht gericht gebeuren en werd de veelheid aan informatie 

ingeperkt.   

 

In eerste instantie werd er gezocht naar artikels die de invloed van obesitas op de detectie van 

borstkanker weergaven. Hiervoor werd gebruikt gemaakt van volgende zoektermen: ‘obesity’, ‘breast 

cancer’, ‘screening’, ‘detection’, ‘barriers to detection’, ‘mammography’, ‘breast self-evalutation’, 

‘mammographic density’. Er werden hierbij ook limieten toegevoegd om het aantal artikels te 

reduceren en de meest recente literatuur te raadplegen. De zoektocht werd beperkt tot Engelstalige 

artikels die in de laatste 10 jaar gepubliceerd werden. Soms werden ook interessante artikels gevonden 

via gerelateerde artikels gelinkt aan gevonden artikels. Voor de bespreking van het zelfonderzoek van 

vrouwen met obesitas werd gebruik gemaakt van een artikel daterend van 1997, omdat dit relevant 

was voor deze literatuurstudie. Om ook de sociale factoren te onderzoeken die een rol spelen bij 

borstkankerscreening bij obese patiënten werden zoektermen als ‘physicians reactions’, ‘patients 

attitudes’, ‘obese patients AND breast cancer screening’, ‘barriers AND breast cancer screening’ 

gebruikt.  

 

Vervolgens werd er gezocht naar artikels rond obesitas en het risico op bortkanker. Dit voor zowel 

premenopauzale als postmenopauzale vrouwen. Hiervoor werden zoektermen als ‘obesity’, ‘breast 

cancer risk’, ‘premenopausal women’, ‘premenopausal breast cancer AND androgens’, 

‘postmenopausal women’, ‘adiponectine’, ‘aromatase’, ‘aromatase expression AND breast cancer’, 

‘insuline-like-growth factor and obesity and breast cancer in menopausal women’, ‘insulin and breast 

cancer’, ‘adipokines and obesity and breast cancer in postmenopausal women’, ‘leptin and breast 

cancer’, ‘hepatocyte growth factor’, ‘adiponectine’ gebruikt. Ook hier werden enkel Engelstalige 

artikels gepubliceerd in de laatste 10 jaar geraadpleegd. Daarnaast werden ook gerelateerde artikels 

uitgekozen en gelezen. 
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Tijdens de zoektocht naar artikels werd al snel duidelijk dat er een verband kon gelegd worden tussen 

obesitas en diabetes, meerbepaald het metabool syndroom. Hierover werden ook geschikte artikels 

gezocht op PubMed. De volgende zoektermen waren hier van toepassing: ‘metabolic syndrome’, 

‘diabesity’, ‘pathophysiologiy’, ‘IGF-I’, ‘IGF-II’. Zoals eerder werden ook hier limieten toegepast: Er 

werden enkel Engelstalige artikels van de laatste 10 jaar geselecteerd. Wanneer een relevant artikel 

gevonden werd, raadpleegde men ook de gerelateerde artikels.  

 

Als laatste werden er ook artikels gezocht die de preventie van obesitas beschreven. Deze artikels 

werden gevonden door verschillende zoektermen te gebruiken. ‘obesity AND prevention’, ‘weight 

loss’, ‘breast cancer prevention and exercise’, ‘physical activity’, ‘nutrition AND obesity AND 

prevention’. Ook voor deze laatste zoektocht werden bovengenoemde limieten toegepast en werden 

ook gerelateerde artikels geraadpleegd.  

 

Al de informatie gevonden volgens de hierop voorafgaande beschreven manier werd gebundeld en 

verwerkt in deze literatuurstudie. Hierbij werden verschillende types van artikels gebruikt en werd ook 

eigen inbreng toegevoegd. Er werd steeds duidelijk gerefereerd naar de gebruikte artikels met behulp 

van het programma EndNote dat de referenties automatisch volgens de Vancouver-richtlijnen 

noteerde. 
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3. Resultaten 

3.1. Obesitas en de detectie van borstkanker 

 

Alvorens het al dan niet aanwezige verband tussen obesitas en een verhoogd risico op borstkanker te 

bespreken, is het nuttig na te gaan welke invloed obesitas heeft op de screening naar en detectie van 

borstkanker. Heeft obesitas een invloed op de kwaliteit van de mammografie? Heeft obesitas een 

invloed op de interpretatie van een mammografie? Zijn obese vrouwen minder geneigd tweejaarlijks 

naar het screeningsonderzoek (mammografie) te komen? Zijn er andere factoren die een rol spelen in 

de screening bij obese vrouwen? Dit zijn allemaal bijzondere aandachtspunten die een invloed kunnen 

hebben op het verdere resultaat van deze literatuurstudie en die bijgevolg belangrijk zijn om na te 

gaan. 

 

3.1.1. Borstonderzoek door de patiënte zelf 

Zelfonderzoek van de borsten wordt wereldwijd aangeraden. De vraag is of obese vrouwen op deze 

manier vroegtijdig borstkanker kunnen detecteren. Volgens een studie uitgevoerd bij 450 000 

Amerikaanse vrouwen zou 65% van deze vrouwen aan zelfonderzoek van hun borsten doen.(21) Er 

gaat een hypothese op dat vrouwen met grotere borsten, wat bij de meeste obese vrouwen het geval is, 

minder in staat zijn om kleine gezwellen in hun borst te voelen. Hierdoor zijn tumoren vaak al in een 

verder gevorderd stadium, wanneer ze bij deze vrouwen palpabel worden. (17, 18) 

Het moet wel gezegd worden dat zelfonderzoek bij vrouwen, niet leidt tot een afname van het risico op 

borstkanker.(21) 

 

3.1.2. Borstkankerscreening: mammografie 

 
3.1.2.1. Borstkankerscreening in Vlaanderen 

Sinds 15 juni 2001 is het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker van start gegaan. Dit houdt in 

dat alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar om de twee jaar de kans krijgen een gratis 

screeningsmammografie te laten doen. Vrouwen binnen deze leeftijdsgroep kunnen op 2 manieren een 

gratis screeningsmammografie krijgen. Enerzijds kan dit door middel van een voorschrift van hun 

gynaecoloog. Anderzijds kunnen zij met de uitnodiging van het provinciaal screeningscentrum voor 

een gratis screeningsmammografie  in aanmerking komen. De gezondheidsdoelstelling is om op  korte 

termijn een dekkingsgraad van 75% te realiseren. In realiteit is het echter zo dat slechts 48,6% van de 

vrouwen effectief deelneemt aan het screeningsprogramma. Er is duidelijk nog werk aan de winkel in 

Vlaanderen. (22, 23) 
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3.1.2.2. Borstkankerscreening bij obese vrouwen 

3.1.2.2.1. Het mammografisch onderzoek 

Mammografie is het standaardonderzoek voor de screening naar borstkanker. Vroege detectie van 

borstkanker is uitermate belangrijk voor het verdere verloop van de ziekte en daarom is het 

noodzakelijk dat een mammografie in de beste omstandigheden genomen wordt. Zo is het van groot 

belang dat de volledige borst mammografisch vastgelegd wordt. Het is voor de radioloog dan ook een 

uitdaging om zowel obese vrouwen met grote borsten als slanke vrouwen met kleine borsten juist te 

positioneren bij een mammografie.  

 

Obese vrouwen hebben meestal grotere borsten en dus meer weefselvolume dan vrouwen binnen de 

normale gewichtsklasse. Meer weefselvolume zou kunnen leiden tot een gedaald contrast en gedaalde 

resolutie bij mammografie. Toegenomen weefselmassa zou ook kunnen leiden tot meer verstrooiing 

van stralen en mindere beeldkwaliteit. Wanneer we deze radiologische principes volgen, wil dit 

zeggen dat mammografie en dus ook kankerdetectie bij deze vrouwen minder accuraat is. De realiteit 

is echter anders: voor de kwaliteit van mammografie moet er echter ook rekening gehouden worden 

met de samenstelling van het borstweefsel. Wanneer er voornamelijk minder dens vetweefsel 

aanwezig is, blijft de kwaliteit van de mammografie goed. Dit is het geval bij obese vrouwen. Het is 

zelfs zo dat de morfologische samenstelling van de borsten en dus ook de hoeveelheid dens glandulair 

weefsel reeds op de leeftijd van 17 jaar vastligt. Hierdoor kan de toename aan borstgrootte enkel 

veroorzaakt worden door een toename van minder dens vetweefsel. Men kan dus besluiten dat de 

sensitiviteit en specificiteit van mammografie bij vrouwen met grotere borsten met veel vetweefsel 

groter is dan bij vrouwen met een normaal gewicht en ondergewicht. (17, 18) 

 

Er zijn bij het nemen van een mammografie enkele aandachtspunten waarop steeds gelet moet worden 

door de onderzoeker. Het positioneren van grote borsten tijdens mammografie kan zeer moeilijk zijn 

aangezien deze zeer mobiel zijn, snel van vorm veranderen en vaak rond hun as draaien. Bij het nemen 

van een mammografie is het zeer belangrijk dat al het borstweefsel recht vooruit, weg van de borstkas 

wordt getrokken, zonder het borstweefsel te vervormen.  Dit voorkomt het vormen van pseudomassa’s 

en zorgt ervoor dat eventuele abnormaliteiten goed gelokaliseerd kunnen worden. Er moet ook 

bijzondere aandacht besteed worden aan de inframammaire plooi bij het positioneren, want deze is 

heel gevoelig. De borsten kunnen best altijd opgeheven worden alvorens deze van de mammografische 

plaat te ‘trekken’. (24) 
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3.1.2.2.2. Sociale factoren die een rol spelen 

Aangezien de accuraatheid van mammografie bij vrouwen met obesitas groter is dan bij vrouwen met 

een normaal gewicht, moeten er nog andere factoren nagegaan worden om een reden te vinden voor 

het later ontdekken van borstkanker bij vrouwen met obesitas. 

 

3.1.2.2.2.1. De houding van de onderzoeker 

Uit verschillende studies blijkt dat de gezondheidszorgmedewerkers een negatieve houding hebben ten 

opzichte van obese patiënten. Zij laten bovendien ook merken dat ze denken dat obese patiënten lui, 

ongedisciplineerd, niet meewerkend en van minder sterke wil zijn. (25) In een studie met 650 

gezondheidsmedewerkers uit de eerste lijn vond maar liefst 50% van hen dat obese patiënten lastig, 

onaantrekkelijk, lelijk en tegendraads zijn. Een derde van de ondervraagde onderzoekers verklaarde 

dat obese patiënten minder doorzettingsvermogen hebben en slordig en lui zijn. Onderzoekers haalden 

ook aan dat obesitas een gedragsprobleem is, veroorzaakt door fysieke inactiviteit en een verkeerd, 

voornamelijk vet, eetpatroon. (26)  

 

In een studie uitgevoerd door Hebl en Xu, onderzoekers aan de universiteit van Texas, werd 

onderzocht hoe het lichaamsgewicht van een patiënt het gedrag van eerstelijns 

gezondheidsmedewerkers beïnvloedt. Aan de deelnemende artsen werden telkens afbeeldingen 

getoond van patiënten die identiek waren, behalve het geslacht en BMI. De resultaten toonden een 

omgekeerde relatie tussen het BMI van de patiënten en de mening van de arts over de algemene 

gezondheid, de zelfdiscipline en de zelfredzaamheid van de patiënt. Bij patiënten met een hoger BMI 

verklaarden artsen minder voldoening uit hun job te halen, minder geduld met de patiënt te hebben en 

minder nood voor het bieden van hulp te voelen. Ze verklaarden daarenboven dat het helpen van obese 

patiënten meer tijdsverlies is dan het helpen van patiënten met een normaal BMI en dat obese 

patiënten vervelender zijn. (27) 

 

Voor patiënten is het heel belangrijk dat ze zich goed voelen bij hun artsen en onderzoekers, dat deze 

vertrouwen opwekken en luisteren naar hun verhaal. Wanneer dit niet het geval is, is het logisch dat de 

patiënten minder nood hebben aan het opzoeken van gezondheidsmedewerkers. 

 

3.1.2.2.2.2. De perceptie van de patiënt 

Wanneer bij obese patiënten gepeild wordt naar hun ervaring met gezondheidsmedewerkers, zal 53% 

melden dat zij ongepaste opmerkingen over hun overgewicht kregen van onderzoekers. Deze ervaring 

werd nog versterkt gedurende onderzoeken zoals mammografie, maar ook bij afspraken bij een 

gynaecoloog, telkens situaties waarbij de patiënt zeer kwetsbaar is. (25) 
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In het algemeen kunnen veel obese patiënten zich vinden in de uitspraak “Stoelen kunnen nooit groot 

genoeg zijn.” Wanneer obese patiënten zich in de wachtzaal moeten begeven, zijn ze vaak angstig dat 

ze niet in de stoelen zullen passen. Deze angst zorgt er op zijn beurt voor dat obese vrouwen 

regelmatige opvolging, alsook een gratis screeningsmammografie weigeren. (28) 

De meest voorkomende redenen die obese patiënten aangeven voor het weigeren van een 

screeningsmammografie zijn de volgende: schaamte omwille van hun overgewicht (voornamelijk bij 

het uitkleden voor het onderzoek), het krijgen van ongepaste opmerkingen van onderzoekers over hun 

overgewicht en het feit dat onderzoekstafels en ander materiaal te klein/smal is om comfortabel te zijn. 

(29) 

 

Er kan dus besloten worden dat wanneer onderzoekers hun vooroordelen en ideeën laten merken aan 

obese patiënten, het ook vrij logisch is dat obese patiënten zich veroordeeld en onwelkom voelen. Als 

gevolg hiervan willen obese vrouwen interactie met onderzoekers liever vermijden en gaan ze dus 

minder in op een gratis screeningsmammografie. Het is ook zo dat vrouwen met een negatieve 

ervaring in het verleden, minder geneigd zijn dit onderzoek tweejaarlijks te laten uitvoeren. Het is zeer 

belangrijk om onderzoekers bewust te maken van het feit dat zij erop moeten letten obese vrouwen 

niet anders te benaderen en te behandelen. Het is bij elke patiënt noodzakelijk het comfort en de 

privacy van de patiënt op de eerste plaats te zetten en eigen denken en gedrag onder controle te 

houden.  
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3.2. Hoe obesitas kan leiden tot borstkanker… 

Borstkanker bij vrouwen kan in twee groepen onderverdeeld worden, namelijk premenopauzale 

borstkanker en postmenopauzale borstkanker. Bij deze twee groepen zijn er verschillende 

mechanismen betrokken in de rol van obesitas en het risico op borstkanker. Deze verschillende 

mechanismen worden verder in deze masterproef besproken. 

 

Naast obesitas is ook het daarmee samenhangend metabool syndroom aan een opmars bezig. In de VS 

zou namelijk al een kwart van de volwassenen aan het metabool syndroom lijden. Daarnaast wordt er 

in de literatuur geschreven dat het metabool syndroom de carcinogenese zou bevorderen. (30) Daarom 

is het ook relevant om het metabool syndroom in deze masterproef te bespreken. Let wel, niet iedereen 

met obesitas lijdt ook aan het metabool syndroom.  

 

3.2.1. Het metabool syndroom 

 

3.2.1.1. Definitie 

Om van het metabool syndroom te kunnen spreken, moet er volgens WHO voldaan worden aan 

bepaalde criteria:  

het vaststellen van gestoorde nuchtere glucosewaarden,  

OF een gestoorde glucose tolerantietest, 

OF diabetes of insulineresistentie,  

EN dit samen met 2 of meer van volgende waarden: 

� Hypertriglyceridemie van > 150 mg/dl 

� Taille heup omtrek verhouding van > 0,90 bij mannen of > 0,85 bij vrouwen; en/of een BMI > 

30 kg/m2 

� Hypertensie: bloeddruk van > 160/90 mm Hg 

� Laag HDL (= high density lipoproteïn) cholesterol < 35 mg/dl bij mannen of < 39 mg/dl bij 

vrouwen 

� Microalbuminurie (dit wil zeggen een albumine excretie ratio van > 20 µg/min of 

albumine/creatinine ratio van > 20 mg/g) 
(30) 
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Het metabool syndroom wordt ook wel syndroom X of insulineresistentie syndroom genoemd.  Aan 

de basis ligt een verstoord glucose- en insulinemetabolisme met bijkomende obesitas, dislipidemie 

(hoog triglyceridengehalte, laag HDL cholesterol) en hypertensie.  Op langere termijn kan het 

metabool syndroom leiden tot o.a. atherosclerose, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus 

type 2 en eventueel kanker. (30)  

 

3.2.1.2. Epidemiologie 

Het metabool syndroom wordt meer aangetroffen bij mannen dan bij vrouwen. Bij vrouwen worden 

vaak meerdere criteria tegelijk weerhouden. Het aantal personen met het metabool syndroom neemt 

toe met de leeftijd. Bij de bevolking tussen 25 en 50 jaar is de prevalentie 15%. Bij de bevolking 

tussen 40 en 50 jaar zou 30% van de mannen en 20% van de vrouwen lijden aan het metabool 

syndroom. Tussen 50 en 60 jaar zou het al gaan om 40% bij de mannen en 35% bij de vrouwen. Vanaf 

60 jaar is de prevalentie bij vrouwen echter hoger dan bij mannen, net zoals bij obesitas. 

 

3.2.1.3. Pathofysiologie 

Het metabool syndroom kan gezien worden als een combinatie van risicofactoren. Er zijn 

verschillende potentiële pathofysiologische mechanismen waardoor de componenten van het metabool 

syndroom het ontwikkelen van kanker kunnen bevorderen. Het verband tussen een verhoogd BMI en 

insulineresistentie en het risico op kanker, wat verder in deze masterproef besproken wordt, is één van 

deze mechanismen. Daarnaast werd er een verband gevonden tussen een lage concentratie aan HDL 

cholesterol en een verhoogd risico op postmenopauzale borstkanker. Een hoge concentratie aan HDL 

cholesterol houdt dan weer verband met een verlaagd risico op borstkanker en dit ongeacht de BMI 

waarden. (30) 

De verschillende componenten van het metabool syndroom kunnen, wanneer ze samen voorkomen, 

een synergistisch effect uitoefenen op het risico op het ontwikkelen van kanker. (figuur 1) 

 

Naast een opslagfunctie heeft vetweefsel ook een functie als complex endocrien orgaan. Het 

vetweefsel bestaat uit vetcellen of adipocyten. Deze adipocyten produceren adipokines, 

signaalmoleculen die een rol spelen in eetlust en energiebalans, inflammatie, insulineresistentie of -

gevoeligheid, angiogenese, lipidenmetabolisme, celproliferatie en atherosclerose. Veel van deze 

functies kunnen gelinkt worden aan kanker of aan het metabool syndroom. Bij obese vrouwen worden 

verscheidenen pro-inflammatoire cytokines geproduceerd door de adipocyten. Voorbeelden hiervan 

zijn: TNF α (tumor necrosis factor α), IL-6 (interleukine 6), IL-8, IL-10, MIP-1 (macrophage 

inflammatory protein-1) en MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1). Het is nog onduidelijk 

waarom adipocyten zoveel pro-inflammatoire factoren produceren bij obese vrouwen. (30)  
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Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat clusters van adipocyten hypoxisch worden en cytokines 

produceren om angiogenese te bevorderen in het vetweefsel. Daarnaast komen TNF α en IL-6 steeds 

in verhoogde concentratie voor in het serum en in het vetweefsel bij obese vrouwen. Deze cytokines 

staan bekend als promotoren van insulineresistentie. Ze zorgen namelijk voor een verminderde 

gevoeligheid van de insulinereceptoren voor insuline. (30)  

 

Insulineresistentie kan gedefinieerd worden als een verminderde normale cellulaire respons op 

insuline. Deze gedaalde respons kan veroorzaakt worden door het minder functioneren van 

insulinereceptoren of door een gedaald aantal van deze insulinereceptoren. Insuline zorgt ervoor dat 

glucose wordt opgenomen uit het bloed. Een gedaalde insulinerespons leidt dus tot een stijging van de 

concentratie aan glucose in het bloed. Om de gedaalde respons op insuline te compenseren, zullen de β 

cellen in de pancreas de secretie van insuline verhogen. Hierdoor stijgt de concentratie van insuline 

om de normale concentratie aan glucose in het plasma te behouden. (30)  

Dit mechanisme leidt tot een verhoogd risico op borstkanker. Obesitas is een fenomeen waarbij veel 

vetweefsel en dus ook veel adipocyten aanwezig zijn. Deze adipocyten produceren pro-inflammatoire 

cytokines, die op hun beurt leiden tot insulineresistentie. Insulineresistentie zorgt voor een verhoogde 

concentratie aan insuline en deze verhoogde concentratie oefent een mitogeen effect uit. Aangezien 

insulineresistentie een component is van het metabool syndroom en het ook rechtstreeks gelinkt kan 

worden aan kanker, kan besloten worden dat adipokines en cytokines uit het vetweefsel carcinogenese 

bevorderen. (30) (figuur 1) 
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Figuur 1:  Diagram van factoren die het metabool syndroom linken aan het ontwikkelen van 

kanker. 

 

Copyright voor het gebruik van deze figuur werd verkregen. (bijlage 1) 

 

3.2.2. Obesitas en borstkanker bij postmenopauzale vrouwen 

In het risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen zijn meerdere mechanismen beschreven om 

het verhoogde risico op borstkanker bij obese vrouwen te verklaren. Ten eerste is er het insuline like 

growth factor systeem dat een rol speelt in de groei van tumoren. Daarnaast is er een verband 

gevonden tussen de aromatase activiteit in het vetweefsel en een verhoogde concentratie aan 

oestrogenen bij obese vrouwen. Ten slotte zijn er de adipokines (leptine, adiponectine en hepatocyt 

growth factor) die een belangrijke rol spelen in de etiopathogenese van kanker. Deze verschillende 

mechanismen worden hieronder beschreven.  
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3.2.2.1. Insuline like growth factor systeem 

 

Het insuline like growth factor systeem is een complex systeem van polypeptidehormonen, receptoren 

aan het celoppervlak en circulerende bindingseiwitten. (31) Het insuline like growth factor systeem 

werd in 1957 ontdekt tijdens de zoektocht naar factoren die een rol spelen in het groei-stimulerend 

effect van het groeihormoon. Verder onderzoek toonde aan dat het insuline like growth factor systeem 

bestaat uit IGF-I, IGF-II, insuline, IGF-I-R, IGF-II-R, de insulinereceptor, de hybride receptor en 

verscheidene bindende eiwitten. (32) Deze verschillende onderdelen worden hieronder beschreven.  

 

3.2.2.1.1. Insuline like growth factor-I (IGF-I) 

Het IGF-I is een peptide van 70 aminozuren en 7,5 kD. Het IGF-I is een trofische factor die prenataal 

in lage concentratie aanwezig is, maar in hoge concentratie circuleert in het bloed na de geboorte. 

Hieruit volgt dat IGF-I voornamelijk van belang is bij de postnatale groei en ontwikkeling.  

Hoewel de lever de voornaamste bron van IGF-I in het serum is, zullen ook veel andere weefsels IGF-

I produceren en gevoelig zijn voor deze factor. De productie van IGF-I in de lever is grotendeels 

gemedieerd door het groeihormoon en insuline, maar ook door de voedingsstatus . IGF-I zal zorgen 

voor een feedback die de vrijlating van groeihormoon en insuline vermindert. (31) Insuline zorgt voor 

het opreguleren van receptoren gevoelig voor groeihormoon in de lever. IGF-I bindt voornamelijk aan 

IGF-I-R, maar ook aan de insulinereceptor, weliswaar met een lagere affiniteit. (30)  

Een hoge concentratie aan IGF-I werd niet alleen postnataal gevonden, maar ook bij postmenopauzale 

borstkanker. IGF-I wordt ook geproduceerd in tumorcellen en gedraagt zich als autocriene stimulator 

voor de ontwikkeling van maligne cellen. Daarnaast zou IGF-I de tumorgroei en metastasering 

stimuleren. (31)  

 

3.2.2.1.2. Insuline like growth factor-II (IGF-II) 

Het IGF-II is een peptide van 67 aminozuren en 7,5 kD.  De synthese van IGF-II is relatief 

groeihormoon onafhankelijk, maar gebeurt voornamelijk in de lever. De expressie van IGF-II is in 

tegenstelling tot deze van IGF-I veel hoger tijdens de prenatale ontwikkeling dan tijdens de postnatale 

ontwikkeling.   

IGF-II bindt met een hoge affiniteit aan IGF-II-R en met een lagere affiniteit aan IGF-I-R. Het IGF-II 

heeft geen affiniteit voor de insulinereceptor. Het IGF-II is een regulerend peptide en zou een 

mitogeen effect uitoefenen op verschillende celtypes, waaronder ook tumorcellen. (31) 
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3.2.2.1.3. Insuline 

Insuline is een peptidehormoon van 51 aminozuren. Insuline wordt geproduceerd ter hoogte van de 

eilandjes van Langerhans in de β cellen in de pancreas. Insuline heeft een metabool effect op de lever, 

de spieren en het vetweefsel. Het zorgt ervoor dat glucose uit het bloed wordt opgenomen en als 

glycogeen wordt opgeslagen. Insuline is betrokken in het glucosemetabolisme, maar het kan ook een 

proliferatief, anti-apoptotisch en mitogeen effect uitoefenen. Er zijn verschillende studies verschenen 

die borstkanker linken aan condities geassocieerd met hyperinsulinemie en insulineresistentie, meer 

bepaald diabetes mellitus type 2 en obesitas. (33) 

 

3.2.2.1.4. Insuline like growth factor-I Receptor (IGF-I-R) 

De IGF-I-R is een heterotetrameer bestaande uit 2 α (ligandbindende) subunits en 2 transmembranaire 

β subunits. De IGF-I-R maakt deel uit van de tyrosine kinase klasse van groeifactorreceptoren. IGF-I 

en IGF-II binden op het extracellulaire deel van de IGF-I-R, initiëren een cytoplasmatische 

signaalcascade en zorgen ervoor dat er een conformationele wijziging van de receptor plaatsvindt. De 

geactiveerde receptor trekt bepaalde eiwitten (waaronder insuline receptor substraten) aan en 

fosforyleert deze eiwitten. Dit zorgt voor de activatie van ‘downstream signaling pathways’, die de 

celproliferatie, celoverleving en metastase in kankercellen reguleren. (31)  

 

3.2.2.1.5. Insuline like growth factor-II receptor (IGF-II-R) 

De IGF-II-R is een monomerisch membraan glycoproteïne met een groot extracellulair domein. Op dit 

domein bindt onder andere IGF-II. De IGF-II-R is structureel en functioneel verschillend van de IGF-

I-R. De IGF-II-R heeft geen intracytoplasmatisch domein en zal dus geen verdere signaalcascades in 

gang zetten.   

Uit studies blijkt dat deze receptor zijn heterogeniteit verliest bij patiënten met borstkanker. Hierdoor 

kan IGF-II niet meer kunnen binden op IGF-II-R en zal IGF- II dus meer binden op IGF-I-R. (31) 

3.2.2.1.6. Insulinereceptor (IR) 

De insulinereceptor is net zoals de IGF-I-R een heterotetrameer bestaande uit 2 extracellulaire α 

subunits en 2 transmembranaire β subunits. De insulinereceptor heeft 2 isovormen, IR-A en IR-B. 

Deze zijn ontstaan door een alternatieve splitsing van exon 11. IR-A bevat geen exon 11 en telt 12 

aminozuren minder dan IR-B, dat wel exon 11 bevat. IR-A wordt voornamelijk gevonden in de 

placenta, in foetaal weefsel en in kankerweefsel en heeft een mitogeen effect. IR-B wordt vooral 

gevonden in de spieren, de lever en in vetweefsel van volwassenen en medieert de metabole effecten 

van insuline. (33)  
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In kankercellen is er verhoogde capaciteit om exon 11 te excluderen, vandaar dat daar vooral IR-A 

gevormd wordt en dat vooral IR-A voorkomt in borsttumoren. Kankercellen hebben een hoge affiniteit 

voor circulerend insuline, zeker wanneer dit in hoge concentratie aanwezig is. Dit is het geval bij 

obese patiënten. IR-A heeft ook de eigenschap te binden met insuline en IGF-II, terwijl IR-B enkel 

bindt met insuline. Wanneer een insulinereceptor geactiveerd wordt, leidt dit tot fosforylatie van de 

insulinereceptorsubstraten en tot de activatie van de ‘downstream signaling pathways’. (33)  

3.2.2.1.7. Hybride receptor (HR) 

Hybride receptoren ontstaan uit het samensmelten van een keten van de IR en een keten van de IGF-I-

R. Hieruit volgt dat deze hybride receptoren kunnen ontstaan in cellen en weefsels waar zowel 

insulinereceptoren als IGF-I-R tot expressie komen. Er kan afhankelijk van de isovorm van de 

insulinereceptor een HR-A of een HR-B ontstaan. HR-A zou zowel IGF-I als IGF-II als insuline 

binden, terwijl HR-B voornamelijk IGF-I bindt. Let wel, IGF-I heeft een grotere affiniteit voor HR-A 

dan voor HR-B.  

3.2.2.1.8. De rol van obesitas en insuline in het risico op borstkanker 

Het is vastgesteld dat BMI gecorreleerd is met de concentratie van insuline in het serum en dat vele 

obese personen insulineresistent zijn en vaak ook hyperinsulinemie hebben. Langdurige 

hyperinsulinemie vermindert de productie van insuline like growth factor binding proteins (IGFBP-I 

en IGFBP-II). Normaal gezien zorgen IGFBP-I en IGFBP-II voor de binding van IGF-I en zorgen ze 

er zo voor dat IGF-I geïnactiveerd wordt. Doordat de productie van deze IGF bindende eiwitten 

gedaald is in het kader van de hyperinsulinemie zal de concentratie van vrij IGF-I stijgen. Vrij IGF-I 

heeft een potentieel mitogeen effect en is een agent in de overleving van kankercellen. Door de 

stijging van vrij IGF-I wordt dus een ideale omgeving voor tumorontwikkeling gevormd. (34) 

Naast het mitogene effect van IGF-I zal het ook binden op de IGF-I-R, wat leidt tot een dimerisatie 

van deze receptor. Hierdoor wordt de tyrosine kinase activiteit en fosforylatie van sleutelsubstraten in 

gang gezet. Deze mechanismen zorgen er dan weer voor dat verscheidene intracellulaire pathways 

(phosphoinositide-3-kinase en mitogen-activated protein kinase-signalling cascade) geactiveerd 

worden. (35) (figuur 2) 

Deze cascades veroorzaken een mitogeen, een anti-apoptotisch, een pro-angiogeen effect en zorgen 

ook voor de inductie van tumorgerelateerde lymfangiogenese en mitogene effecten. De angiogenese 

wordt bevorderd door een overexpressie van VEGF (vascular endothelial growth factor) onder invloed 

van IGF-I. Er ontstaat door de hierboven aangehaalde mechanismen een ideaal milieu voor het 

ontwikkelen van borstkanker.(34)  
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Een toegenomen BMI bij postmenopauzale vrouwen is geassocieerd met hyperoestrogenemie, 

hyperinsulinemie, insulineresistentie en het metabool syndroom. Oestrogenen en insuline zullen 

coöperatief de progressie van de celcyclus bevorderen via een mitogeen effect op de epitheliale 

borstcellen. Wanneer het vetweefsel toeneemt, wat het geval is bij obesitas, zal de synthese van 

SHBGs (sex hormone binding globulines) verminderd worden door de toename aan insuline en IGF-I. 

Aangezien SHBGs oestrogenen met een hoge affiniteit binden, zal de biologisch beschikbare 

concentratie aan circulerend oestradiol toenemen. (35) 

SHBGs hebben een direct effect op borstkankercellen door de inhibitie van oestradiolgeïnduceerde 

celproliferatie. Bij obese vrouwen zullen de SHBGs dit protectief effect niet meer kunnen uitoefenen 

aangezien de synthese van SHBGs geïnhibeerd wordt door de concentratie aan insuline en IGF-I. 

Hierdoor kan bij obese vrouwen tumorgroei bevorderd worden onder invloed van oestradiol. Uit 

studies blijkt dan ook dat bij postmenopauzale vrouwen de concentratie aan SHBGs omgekeerd 

gecorreleerd is met het risico op borstkanker. Deze correlatie is sterk aanwezig bij 

oestrogeengevoelige borsttumoren. (35) 

  

Er kan besloten worden dat er wel degelijk een verband bestaat tussen obesitas, de hieruit volgende 

verhoogde concentratie aan insuline en IGF-I en het risico op borstkanker. Meer nog, insuline en IGF 

kunnen de transcriptionele oestrogeen receptor (ER) activeren in borstkanker cellen, zelfs indien 

oestrogenen afwezig zijn. (35) 
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Figuur 2: Moleculaire mechanismen reguleren de proliferatie van borstkankercellen door 

middel van paracriene en endocriene factoren die afkomstig zijn van het vetweefsel.  

Bij obesitas is de concentratie aan insuline en IGF-I in het serum gestegen.Deze verhoogde 

concentratie interageert met de cellulaire oestrogeen pathways om een synergistisch, mitogeen effect 

uit te oefenen op epitheliale borstcellen.Daarnaast zijn adipocyten een bron van zowel aromatisatie 

van oestrogenen als een paracriene bron van verscheidene adipokines en inflammatoire mediatoren. 

Onder de verschillende adipokines is leptine in staat een invloed uit te oefenen op de verschillende 

secundaire intracellulaire messengers, die betrokken zijn bij borstkankercelproliferatie en –overleving. 

STAT 3, transcription AP-1, ERK-2 en MAPK zijn voorbeelden van deze secundaire messengers. 

Deze factoren ondersteunen en bevorderen tumorcelproliferatie en progressie.  

Legende: AP-1 (activator protein-1),  E (oestradiol), ERK 2 (extracellular signal regulated kinase-2),  

IGF (insulin growth factor), IL (interleukine), Lp (leptine), MAPK (mitogen activated protein kinase), 

PGE (prostaglandine E), PI 3-kinase (fosfoinositide 3-kinase), TNF (tumor necrose factor)  (35) 

 

Copyright werd verkregen voor het gebruik van deze figuur. (bijlage 2) 
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3.2.2.2. Aromatase 

3.2.2.2.1. Aromatase enzym 

Het cytochroom P450 aromatase enzym katalyseert de biosynthese van oestrogenen uit androgenen en 

is beter gekend als aromatase. Aromatase komt tot expressie in tal van weefsels en celtypes waaronder 

ovariële granulosa cellen en luteale cellen, testiculaire cellen van Leydig en Sertoli. Daarnaast komt 

het ook voor in hersenweefsel, bot en vetweefsel. Aromatse expressie in vetweefsel is het hoogst 

wanneer de adipocyten nog niet gedifferentieerd zijn. (36) 

Bij premenopauzale vrouwen zijn de ovaria de belangrijkste bron van aromatase expressie. Hier wordt 

voornamelijk oestradiol (E2) geproduceerd. (36) (figuur 3) 

Bij postmenopauzale vrouwen stoppen de ovaria met de oestrogeenproductie en is het vetweefsel de 

voornaamste bron van oestrogenen. Hier wordt androsteendion omgezet in estron (E1). Dit estron 

wordt dan weer grotendeels omgezet naar oestradiol (E2) door het 17β-hydroxysteroïd dehydrogenase 

type 1 (HSD 17β1). Deze omzetting vindt ook plaats in het vetweefsel. (36) (figuur 3) 

 

3.2.2.2.1. Aromatase activiteit en oestrogeenconcentratie in borstweefsel 

In normaal borstweefsel is de aromatase activiteit laag, maar deze kan 3 tot 4 keer zo hoog zijn bij 

postmenopauzale vrouwen met borstkanker. Deze lokale bron van oestrogenen zorgt voor een 

aanmoediging van de groei van oestrogeengevoelige tumoren. (36) Ook werd gevonden dat de 

aromatase activiteit steeds hoger is in het kwadrant waarin de borsttumor zich bevindt dan in de andere 

kwadranten van diezelfde borst. (37) 

 

Naast de verhoogde aromatase activiteit is ook de concentratie aan oestradiol verhoogd bij 

postmenopauzale borstkanker. Deze concentratie aan oestrogeen in het borstweefsel was ook 

verschillende keren hoger dan de oestrogeenconcentratie in het bloed. Daarnaast was deze concentratie 

van oestrogeen in het borstweefsel ongeveer gelijk bij zowel pre- als postmenopauzale vrouwen. De 

concentratie aan oestrogeen in het bloed was bij postmenopauzale vrouwen echter veel lager dan bij 

premenopauzale vrouwen. (38)  

 

Bij postmenopauzale vrouwen is de concentratie aan oestrogeen niet alleen van het vetweefsel zelf 

afkomstig. Ook het tumorweefsel vormt een bron van oestrogenen. Beide bronnen van oestrogeen 

hebben echter wel een andere manier om de borstkankercellen te bereiken. Het oestrogeen uit het 

vetweefsel zal zich via de bloedcirculatie verspreiden en zal door de oestrogeenreceptoren van het 

tumorweefsel opgenomen worden. Het oestrogeen geproduceerd door het tumorweefsel zal zowel een 

paracriene als endocriene invloed hebben op de borstkanker. (39) 
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Figuur 3: Verschillende mechanismen van oestrogeenafhankelijkheid voor hormoongerelateerde 

borstkankers in pre- en postmenopauzale vrouwen.  

Bij premenopauzale vrouwen zijn de ovaria de belangrijkste bron voor oestrogeensynthese. Dit is 

voornamelijk zo voor de leeftijd van 35 jaar. Vanaf 35 jaar neemt het aandeel van het ovarium in de 

productie van oestrogenen af. Bij postmenopauzale vrouwen is vetweefsel de belangrijkste bron van 

circulerende oestrogenen. Vetweefsel produceert het aromatase enzym. Aangezien vrouwen met 

obesitas over meer vetweefsel beschikken, hebben deze vrouwen een verhoogde aromatase activiteit. 

Hierdoor zal ook de concentratie aan oestrogenen toenemen.  

Zoals eerder vermeld wordt het metabool syndroom vaak gelinkt aan obesitas en zal door beide 

pathologieën de concentratie aan insuline en IGF-I stijgen. Deze factoren oefenen een mitogeen effect 

uit op de epitheliale borstcellen en stimuleren de neoplastische degeneratie.  

Bijkomend produceert het vetweefsel adipokines zoals leptine en inflammatoire cytokines. Deze 

adipokines beïnvloeden de aromatase activiteit en oestrogeenafhankelijke celproliferatie. 

Legende:IGF (insuline like growth factor), IL (interleukine), TNF-α (tumor necrosis factor-α), Lp 

(leptine), E (oestradiol), A (aromatase) 

 (35) 

 

Copyright werd verkregen voor het gebruiken van deze figuur. (bijlage 2) 
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3.2.2.2.2. Aromatase activiteit elders dan het borstweefsel 

Verschillende studies toonden reeds aan dat de omzetting van androsteendion naar estron in het 

plasma toeneemt in functie van obesitas en leeftijd. Deze studies toonden ook aan dat bij 

postmenopauzale vrouwen naast het vetweefsel ook het huidweefsel betrokken is in de productie van 

oestrogeen. (39) 

Extraovariële productie van oestrogenen is positief gecorreleerd met BMI en kan tot 10 keer zo hoog 

zijn bij postmenopauzale vrouwen met obesitas dan bij vrouwen met een normaal BMI. Hieruit volgt 

dat een continue productie aan oestrogeen, gevonden bij deze vrouwen, het risico op borstkanker doet 

toenemen.(39) 

Daarnaast vond men dat bij postmenopauzale vrouwen de borstkankerincidentie positief gecorreleerd 

is met het vetpercentage en de oestradiolconcentratie in het serum. Men suggereert dan ook dat 

oestrogeen afkomstig van extraovariële plaatsen (subcutaan vet- en huidweefsel) het borstweefsel 

bereikt via endocriene weg en de tumorgroei stimuleert. (39)  

Zoals eerder vermeld is de aromatase activiteit het hoogst in ongedifferentieerde adipocyten. 

Aangezien personen met obesitas beschikken over veel adipocyten, zowel in borstweefsel als in 

subcutaan vetweefsel, zullen deze obese vrouwen een enorme concentratie aan oestrogeen bezitten. 

Deze verhoogde concentratie aan oestrogeen zal dus een verhoogd risico geven op borstkanker. 

Obesitas kan dus als risicofactor voor het ontwikkelen van postmenopauzale borstkanker beschouwd 

worden.(36, 39)  

3.2.2.2.3. Aromatase activiteit  in tumorweefsel 

Verschillende onderzoekers hebben reeds bewezen dat er een verhoogde concentratie aan oestrogeen 

gevonden werd bij obese vrouwen met borstkanker. Deze verhoogde concentratie in tumorweefsel is 

veroorzaakt door een overexpressie van aromatase. (39)  

Daarnaast bleek ook dat de aromatase activiteit in het kwadrant met de tumor hoger was dan in de 

andere kwadranten van dezelfde borst. (37)  

Aromatase en oestrogeen hebben beiden een invloed op tumorgroei, maar doen dit via verschillende 

mechanismen. Aromatase komt in tumorweefsel in veel hogere concentratie voor dan in normaal 

borstweefsel. Deze overexpressie leidt tot een gestegen concentratie aan lokale oestrogenen. Het 

tumorweefsel kent niet alleen een overexpressie van aromatase, maar zal ook cytokines (IL-11 en 

TNF) produceren. Deze cytokines zullen een effect uitoefenen op de omgevende ongedifferentieerde 

adipocyten door de verdere differentiatie van deze adipocyten te inhiberen. Hierdoor zal de aromatase 

acitiviteit in deze adipocyten hoog blijven en zal de concentratie aan oestrogenen nog meer stijgen. 

(40) Estradiol zal de secretie van de cytokines stimuleren en zal daarnaast de aanmaak van TNF-

receptoren op de ongedifferentieerde adipocyten stimuleren. Zo heeft estradiol een dubbel effect op 

het onderhouden van het aantal ongedifferntieerde adipocyten die het tumoraal weefsel omgeven.  
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3.2.2.3. Adipokines  

3.2.2.3.1. Algemeen 

Het is duidelijk dat vetweefsel een zeer actieve en grote bron is van endocriene en metabole activiteit. 

Het vetweefsel bestaat uit adipocyten en deze produceren adipokines. Adipokines zijn 

polypeptidehormonen en er bestaan reeds 50 verschillende types van adipokines. Naast de vetcellen 

zullen ook stromacellen en macrofagen in het vetweefsel adipokines produceren. (35) 

Voorbeelden van adipokines zijn leptine, TNF-α (tumor necrosis factor-α), IL-6 (interleukine-6) en 

HGF (hepatocyt growth factor). Deze circuleren in het plasma en hebben elk een eigen biologisch 

effect. Met een toenemende BMI zal ook de concentratie van deze adipokines stijgen. Enkel de 

concentratie aan adiponectine (ApN) zal dalen met een toenemende BMI.(34, 35) 

Zoals eerder in deze masterproef vernoemd werd, vormen adipokines een link tussen het metabool 

syndroom en borstkanker. 

 

Verschillende in vitro en in vivo studies tonen aan dat adipocyten een directe invloed hebben op de 

groei van borsttumoren. Twee adipokines, leptine en adiponectine zijn het meest prominent aanwezig 

en werden recent onderzocht in het risico op borstkanker. Hierbij werd gevonden dat zowel hun 

metabolisch effect als hun biologische activiteit op borsttumorcellen grotendeels tegengesteld is aan 

elkaar. Een derde adipokine, namelijk de hepatocyte growth factor (HGF), kan een positief effect 

hebben op de ontwikkeling van kanker door specifieke angiogenetische en neoplastische activiteit te 

bevorderen. (35)  

 

3.2.2.3.2. Leptine 

Leptine is een polypeptide dat bestaat uit 167 AZ. Het wordt gesecreteerd door adipocyten in 

verhouding tot de BMI en voedingstoestand. Het oefent zijn effect uit door te binden op de 

leptinereceptor. (34, 35) Door te binden aan de leptinereceptor in de hypothalamus wordt er een 

signaal doorgegeven aan de hersenen om de hoeveelheid energieopslag in het vetweefsel te 

rapporteren. Als gevolg hiervan wordt de voedselinname in het lichaam via het hongergevoel geregeld. 

Ook zal de thermogenese op deze manier geregeld worden. Door dit mechanisme wordt geprobeerd 

een constant lichaamsgewicht te behouden. Bij vermagering of calorierestrictie zal er een gedaalde 

concentratie aan leptine gevonden worden. (41) 

 

Bij obesitas zal er een verhoogde concentratie aan leptine gevonden worden aangezien er meer 

vetcellen zijn die leptine produceren. Naast de adipocyten produceren ook pre-adipocyten leptine. Zij 

doen dit onder invloed van pro-inflammatoire cytokines (TNF-α en IL-1β). (35)  
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Verschillende studies tonen ook aan dat de concentratie aan leptine niet alleen verhoogd is bij obese 

vrouwen, maar ook bij vrouwen met borstkanker. Deze verhoogde concentraties hangt ook samen met 

een slechtere prognose. Leptine wordt in zeer hoge concentratie gevonden bij borsttumoren met een 

hoge differentiatiegraad en de afwezigheid van hormoongevoelige receptoren. (35)  

 

Het mechanisme waardoor leptine borstkanker bevordert is complex. Leptine is zowel voor normale 

cellen als voor epitheliale borstkankercellen mitogeen. Leptine stimuleert de groei van ER-positieve en 

ER-negatieve borsttumoren. ER staat voor oestrogeenreceptor. De interactie tussen leptine en  zijn 

receptor is hierbij van cruciaal belang. Leptine is in staat om de een invloed uit te oefenen op de 

verschillende secundaire intracellulaire messengers betrokken bij borstkankercelproliferatie en 

overleving, alsook op de aromatase expressie, oestrogeensynthese en de ER activatie. Hierdoor wordt 

tumorgroei gestimuleerd. (35) 

Naast het effect op celproliferatie en invasie heeft leptine ook een anti-apoptotisch en pro-angiogeen 

effect. Dit pro-angiogeen effect oefent leptine uit via de inductie van VEGF (vascular endothelial 

growth factor) expressie. VEGF zou verantwoordelijk zijn voor de metastasen op afstand. (35) 

 

Leptine interfereert met insuline. De plasmaconcentratie van leptine is gecorreleerd met de graad van 

insulineresistentie bij borstkankerpatiënten met diabetes mellitus type 2. Daarnaast is aangetoond dat 

de serumconcentratie van leptine significant correleert met de totale aromatase activiteit bij 

postmenopauzale borstkankerpatiënten. (35) 

Tegelijkertijd is de concentratie van leptine in het serum bij premenopauzale borstkanker dezelfde als 

deze bij gezonde vrouwen. Hierdoor kan besloten worden dat leptine geen rol speelt in het ontstaan 

van premenopauzale borstkanker. (35) 

 

3.2.2.3.3. Adiponectine 

Adiponectine is een polypeptide dat bestaat uit 247 aminozuren. Adiponectine is het meest prominent 

aanwezige adipokine in de circulatie. Het wordt voornamelijk door visceraal vetweefsel gesecreteerd. 

In tegenstelling tot leptine is adiponectine afkomstig van mature adipocyten. Het is negatief 

gecorreleerd met BMI en oestrogenen en insuline kunnen de secretie van adiponectine onderdrukken.  

Bij obese vrouwen wordt de productie van adipokine dus geïnhibeerd door toename aan vet. De 

concentratie aan adiponectine is dan ook lager bij obese vrouwen dan bij vrouwen met een normaal 

gewicht (34)  

Indien men mannen en vrouwen met eenzelfde BMI vergelijkt, merkt men dat de concentraties hoger 

zijn bij vrouwen dan bij mannen en hoger bij postmenopauzale vrouwen. (42)  
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Adiponectine zorgt voor een hogere gevoeligheid aan insuline. Dit komt tot stand door de activatie het 

5‟-AMP-geactiveerde proteïne kinase (AMPK) in spieren of lever. De concentratie aan adiponectine is 

in tegenstelling tot deze van leptine omgekeerd evenredig met de graad van insulineresistentie. Ook bij 

het metabool syndroom werd een lage concentratie aan adiponectine gevonden en deze daalde in 

functie van het aantal componenten van het metabool syndroom die aanwezig waren. (43)  

 

In tegenstelling tot leptine werd voor adiponectine gevonden dat er een significante omgekeerde 

correlatie bestaat tussen de concentratie aan adiponectine en het risico op borstkanker. Adiponectine 

heeft een anti-proliferatief, pro-apoptotisch en anti-angiogenetisch effect. Een lage concentratie aan 

adiponectine werd teruggevonden bij vrouwen met borstkanker. Het is aangetoond dat adiponectine de 

PPAR-γ (Peroxisome proliferator activated receptor) metabolische cascade activeert. Deze pathway 

zorgt voor transcriptie van verschillende genen betrokken in de proliferatie van borstkankercellen. zal 

op zijn beurt de transcriptie van verschillende genen induceren waaronder deze verantwoordelijk voor 

de proliferatie van borstkanker cellijnen. Een mogelijke verklaring voor de associatie tussen de 

concentratie aan adiponectine en het risico op het ontwikkelen van carcinomen is dat verminderen van 

de concentratie adiponectine resulteert in een verminderde activatie van het PPAR-γ systeem. Dit leidt 

tot schade aan het DNA-reparatie mechanisme. (35) 

 

3.2.2.3.4. Hepatocyt growth factor 

Hepatocyt growth factor wordt voornamelijk door de adipocyten en de stromale cellen van het 

vetweefsel gesynthetiseerd. Hierdoor is het op zijn plaats om de hepatocyt growtch factor een 

adipokine te noemen. De concentratie aan HGF is positief gecorreleerd met de BMI en daalt wanneer 

er gewichtsreductie plaatsvindt. HGF heeft verschillende functies in de ontwikkeling en metastasering 

van borstkanker. Stromale fibroblasten produceren HGF en door hun interactie met de epitheliale 

borstcellen kan de oncogene, angiogene en metastiatische activiteit van HGF ontstaan. 

Een hoge concntratie aan HGF kan significant gecorreleerd worden met vergevorderde tumoren, ER-

negatieve tumoren en ook minder gedifferentieerde tumoren(35)  

Na chirurgie, waarbij de borsttumor verwijderd wordt, daalt de concentratie aan HGF. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de voornaamste bron van HGF bij borstkanker de tumor zelf is. (44)  
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3.2.3. Obesitas en borstkanker bij premenopauzale vrouwen 

Obesitas is geassocieerd met een toegenomen risico op borstkanker bij postmenopauzale vrouwen, 

maar met een gedaald risico op borstkanker bij premenopauzale vrouwen. Een verklaring kan gezocht 

worden in de circulerende oestrogenen en androgenen bij premenopauzale vrouwen.  

Eerst en vooral daalt de concentratie van oestrogeen, estradiol en SHBG met het toenemen van de 

BMI. Daarnaast stijgt de concentratie van testosteron met het toenemen van de BMI. Verschillende 

studies tonen aan dat de concentratie van estradiol hoger is bij slanke vrouwen en dat zij dus een 

verhoogd risico hebben op premenopauzale borstkanker. (19)  

 

Premenopauzale vrouwen met hogere plasmaconcentraties van totaal en vrij estradiol in de vroege 

folliculaire fase en hogere plasmaconcentraties van totaal en vrij testosteron in luteale en folliculaire 

fase hebben doorgaans een verhoogd risico op borstkanker. Deze associatie is nog sterker bij vrouwen 

met invasieve borstkanker of bij vrouwen met een oestrogeen of progesterongevoelige tumor. 

Verhoogde estradiolconcentraties in de luteale fase werden niet geassocieerd met een verhoogd risico 

op borstkanker. Dit zou verklaard kunnen worden doordat estradiol in de luteale fase voornamelijk 

door de ovaria aangemaakt wordt onder invloed van FSH dat de aromatase activiteit bevordert. In de 

vroege folliculaire fase wordt estradiol voornamelijk door vetweefsel aangemaakt door middel van 

aromatase expressie gestimuleerd door Il-6, IL-11 en TNF-α. (45) Ook een verhoogde concentratie aan 

androsteendion zorgt voor een verhoogd risico op borstkanker bij premenopauzale vrouwen. (45, 46) 

 

Vrouwen met premenopauzale borstkanker hebben een hogere concentratie aan insuline like growth 

factor I (IGF-I), insuline like growth factor binding protein 3(IGFBP-3) en testosteron in het bloed in 

vergelijking met premenopauzale vrouwen zonder borstkanker.  Hoe hoger de concentratie van deze 

hormonen, hoe hoger ook het risico op borstkanker bij premenopauzale vrouwen. Er is ook een 

synergistisch effect gevonden op het risico op borstkanker wanneer IGF-I in combinatie met 

testosteron, estron of DHEA-S voorkomt. (47)  
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Naast de circulerende steroidhormonen speelt ook lengte een rol in het risico op borstkanker. Zo vond 

men dat vrouwen die groter waren bij hun diagnose van premenopauzale borstkanker een hoger 

geboortegewicht hadden. Daarnaast hadden deze vrouwen op latere leeftijd menarche en bereikten ze 

op latere leeftijd hun maximale lengte. Ook nullipariteit en een hogere energie-inname tijdens de 

puberteit werden gevonden bij grote vrouwen met premenopauzale borstkanker. Daarbovenop bleek 

dat vrouwen waarbij de menarche op latere leeftijd begon en de maximale lengte later bereikt werd op 

termijn een lager BMI hadden. Deze premenopauzale vrouwen hebben een verhoogd risico op 

borstkanker. Dit is in tegenstelling met postmenopauzale vrouwen waarbij voornamelijk obese 

vrouwen een verhoogd risico vertonen. Het is zelfs zo dat vrouwen groter dan 1,75m een 50% hoger 

risico hebben op premenopauzale borstkanker dan vrouwen kleiner dan 1,60m. Elke 5cm toename in 

lengte is goed voor 11% toename van het risico op premenopauzale borstkanker. (20)  

 

3.3. Gewicht in de puberteit en risico op borstkanker 

Recente studie tonen aan dat meisjes tegenwoordig vroeger menstrueren dan pakweg 200 jaar geleden. 

Postmenopauzale borstkanker kan gelinkt worden aan een jongere leeftijd waarop menarche intrad. Zij 

hebben namelijk een 5 maal hoger risico op borstkanker in vergelijking met vrouwen waarbij de 

menarche later intrad. Dit kan verklaard worden door een hogere blootstelling aan oestrogeen 

gedurende het leven. (48) Daarnaast werd gevonden dat de menarche bij grote vrouwen met 

premenopauzale borstkanker op latere leeftijd intrad. (20) 

 

Het feit dat meisjes vroeger in de menarche komen, kan verklaard worden door het feit dat kinderen 

vaker obesitas vertonen dan 30 jaar geleden. Dit heeft voornamelijk te maken met een sedentaire 

levensstijl en ongezonde voeding. 30 jaar geleden  was de gemiddelde leeftijd voor menarche 15 jaar, 

nu is dit al 12 jaar. Deze leeftijd varieert naargelang het lichaamsgewicht. Obese meisjes zullen eerder 

vroeger in de menarche komen, terwijl meisjes met ondergewicht eerder aan de late kant zijn. 

Hieruit kan besloten worden dat er voor de leeftijd van de menarche zowel genetische als 

omgevingsfactoren betrokken zijn.  

 

Zoals eerder beschreven wordt leptine geproduceerd door adipocyten en zal het via 

feedbackmechanismen het hongergevoel regelen.. Leptine is daarnaast ook een link tussen obesitas en 

het instellen van de puberteit. Leptine zal ter hoogte van de hypothalamus binden op leptinereceptoren 

en zo de pulsaties van de loslating van GnRH (Gonadotrofine Releasing Factor) regelen. GnRH zal de 

productie van LH (luteïniserend hormoon) en FSH (follikel stimulerend hormoon) in de hypofyse 

stimuleren. LH en FSH zullen op hun beurt een effect uitoefenen op de ovaria. LH is van belang bij de 

follikelgroei en de ovulatie, terwijl FSH een rol speelt in de stimulatie van follikelvorming. Daarnaast 

zullen LH en FSH de ovaria stimuleren tot productie van oestrogeen en progesteron. (49) 
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Obese meisjes zullen vroeger in de menarche komen en hierdoor lopen ze op latere leeftijd een 

verhoogd risico op postmenopauzale borstkanker. Dit komt doordat ze gedurende het leven meer 

blootgesteld zijn aan oestrogeen.  

Kinderen die obees zijn voor ze de leeftijd van 12 jaar bereiken, hebben naast het risico op borstkanker 

ook 11 tot 30 maal meer risico om obees te zijn tijdens hun jongvolwassenheid. Dit brengt met zich 

mee dat ze op latere leeftijd ook een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van andere ziektes 

zoals hypertensie, hypercholesterolemie en het metabool syndroom. (50)  

 

3.4. Obesitas en de prognose van borstkanker 

3.4.1. Eigenschappen van de borsttumoren 

Borsttumoren bij obese vrouwen worden doorgaans in een verder gevorderd stadium gevonden. 

Hierbij kan ook gezegd worden dat deze tumoren vaak agressiever zijn. De tumoren zijn vaak ook 

groter, aangezien kleine massa’s moeilijk te palperen zijn in grote borsten. Studies tonen aan dat 

tumoren vaak al 2 cm groot zijn wanneer ze ontdekt worden en dat er vaak al metastasen gevonden 

worden. Er is ook nog het feit dat er bij obese vrouwen een frequentere inname is van de axillaire 

lymfeknopen dat bij vrouwen met een normaal BMI. De incidentie van lymfeknoopinvasie stijgt in 

functie van de BMI en is het meest uitgesproken bij vrouwen met ER-positieve tumoren.Alle 

bovengenoemde factoren zorgen ervoor dat obese vrouwen met borstkanker al van bij de diagnose een 

slechtere prognose hebben. (17, 18)  

 

3.4.2. Falen van behandeling 

Naast de vergevorderde status van de borsttumoren bij obese vrouwen moet er ook rekening gehouden 

worden met het falen van de behandeling of het optreden van complicaties.  

Éen van de onderdelen van de behandeling van borstkanker is chirurgie.  

Aangezien obese vrouwen meer kans hebben op inname van de axillaire lymfeknopen, zullen zij vaak 

ook een meer uitgebreide axillaire chirurgie moeten ondergaan. Hierin speelt ook het mislukken van 

de sentinelklierbiopsie een grote rol. De kans op mislukken is namelijk groter bij vrouwen met een 

verhoogd BMI. Postoperatief hebben obese vrouwen ook meer kans op het infecteren van de wonde. 

Deze factoren zullen ervoor zorgen dat herstel vaak een slechtere prognose kent.(51)  

 

Naast chirurgie is ook radiotherapie een onderdeel van de behandeling. Een gekende complicatie van 

radiotherapie is het ontstaan van lymfoedeem van borst en/of arm. Obese vrouwen zullen een risico 

van 11% hebben op het ontwikkelen van lymfoedeem, terwijl vrouwen met een normaal BMI slechts 

2% kans hebben op deze complicatie.(51) 
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Een derde onderdeel van de behandeling van borstkanker is chemotherapie. Er zouden hypotheses 

opgaan dat de effectiviteit van deze behandelingsvorm gedaald is bij obese vrouwen en dat obese 

vrouwen systematisch onderbehandeld worden. (51) 

 

Anti-oestrogenen wordt ook gebruikt in de behandeling van borstkanker. Zoals eerder beschreven, 

hebben obese vrouwen een verhoogde aromatase activiteit in het borstweefsel. Deze aromatase 

activiteit zou de effectiviteit van anti-oestrogenen verminderen. Dit kan ondersteund worden door het 

feit dat de incidentie van amenorroe na behandeling hoger is bij vrouwen met een normaal 

lichaamsgewicht dan bij obese vrouwen. (15, 16)  

 

3.4.3. Gewicht en overleving na diagnose van borstkanker 

De Nurses’ Health Study toonde aan dat een gewichtstoename na de diagnose van borstkanker positief 

gecorreleerd is met een hogere kans op herval en mortaliteit. (15, 16) Dit fenomeen werd nog 

significanter teruggevonden bij vrouwen met een borstkanker in een vroeg stadium en een normaal 

BMI bij diagnose(52)  

Gewichtstoename wordt echter vaak gezien na de diagnose van borstkanker. Dit kan mogelijks 

verklaard worden door veranderingen in het metabolisme, in fysieke activiteit en in eetpatroon. 

 

3.5. Preventie van obesitas  

Wanneer obesitas preventief wordt aangepakt, zal dit op termijn ook leiden tot een daling van de 

incidentie van borstkanker. Deze preventieve maatregelen steunen voornamelijk op een gezondere 

levensstijl. 

 

3.5.1. Voeding en lichaamsgewicht 

 

In de meeste landen is de energie-inname de laatste jaren sterk verhoogd. Een hoge energie-inname 

leidt tot obesitas wanneer de energiebalans positief is. Dit wil zeggen dat de energie-inname hoger is 

dan het energieverbruik. Door een reductie van de energie-inname of toename van het energieverbruik 

kan deze balans terug negatief worden. Deze negatieve energiebalans heeft een protectief effect op het 

ontstaan van borstkanker. Deze maatregel heeft zowel een effect op de initiatie van een carcinoom als 

op de groei van bestaande tumoren. Naast obesitas wordt ook de concentratie aan insuline verminderd 

door een daling van de calorie-inname. Het is belangrijk dat jonge vrouwen een normaal BMI hebben 

om zo het risico op postmenopauzale borstkanker niet te verhogen. Het ‘jojo-effect’ van vermageren 

en terug bijkomen heeft echter geen effect op het risico op borstkanker. (53) 
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Het belangrijkste doel bij obese vrouwen is dus om gewichtsstijging te beperken door calorie-inname 

te verminderen en energieverbruik te verhogen. Dit komt neer op het streven naar een negatieve 

energiebalans.  (53) 

 

3.5.2. Fysieke activiteit 

Een cohort studie van 2987 vrouwen uit de Nurses’ Health Study vond een protectief effect van 

fysieke activiteit op de mortaliteit gerelateerd aan borstkanker. Het grootste voordeel werd gevonden 

bij vrouwen met oestrogeengevoelige tumoren die gemiddeld 3 tot 5 uur per week wandelden. Zij 

hadden niet alleen een daling van mortaliteit ten gevolge van borstkanker, maar ook een daling van de 

kans op herval. (54)  

 

Volgens de WHI studie kan toegenomen fysieke activiteit gelinkt worden aan een daling van 

het risico op borstkanker. Het effect van de fysieke activiteit is uiteraard afhankelijk van de 

duur en intensiteit van de activiteit. Deze correlatie is het grootst bevonden bij vrouwen met 

een BMI onder de 24, 1 kg/m². (53) 

 

In de meeste studies wordt verwezen naar wandelen als fysieke activiteit, maar ook fietsen, lopen, 

zwemmen… zijn voorbeelden van fysieke activiteit. Fysieke activiteit kan voor iedere patiënt 

individueel ingevuld worden naar gelang de interesses en het beroep. 
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4. Discussie en besluit  
Uit deze literatuurstudie blijkt dat obesitas wel degelijk een risicofactor vormt voor borstkanker. Let 

wel, deze uitspraak is enkel geldig voor postmenopauzale borstkanker. Obesitas verhoogt het risico op 

postmenopauzale borstkanker via verschillende mechanismen. Dit risico wordt nog verhoogd wanneer 

obesitas samen met het metabool syndroom voorkomt. Bij premenopauzale borstkanker is obesitas een 

protectieve factor, daar voornamelijk slanke, lange vrouwen premenopauzaal een verhoogd risico op 

borstkanker hebben.  

 

In deze masterproef werden verschillende aspecten van obesitas en het risico op borstkanker 

onderzocht. Eerst en vooral werd er onderzocht welke invloed obesitas heeft op de detectie van 

borstkanker. Hierbij werd gevonden dat de sensitiviteit en specificiteit van mammografie bij vrouwen 

met borsten met veel vetweefsel groter is dan bij vrouwen met een normaal gewicht of ondergewicht. 

Het is echter zo dat borstkanker bij vrouwen met obesitas vaak later ontdekt wordt dan bij vrouwen 

met een normaal BMI. Een mogelijke verklaring hiervoor zou het feit kunnen zijn dat het moeilijker is 

om grote borsten goed te positioneren op de mammografische plaat en dat het moeilijker is om grote 

borsten te palperen. Ook zijn obese vrouwen minder geneigd om zich te laten screenen. Dit kan 

verklaard worden door enkele sociale factoren. Obese vrouwen schamen zich vaak voor hun gewicht, 

krijgen vaak negatieve reacties van onderzoekers en voelen zich niet comfortabel bij de grootte van het 

onderzoeksmateriaal.  

 

In het kader van obesitas en detectie van borstkanker kunnen enkele bedenkingen naar de toekomst toe 

gemaakt worden. Het kan goed zijn om gezondheidsmedewerkers op te leiden over hoe ze best met 

obese patiënten omgaan en hoe ze de borsten van obese patiënten palperen en positioneren op de 

mammografische plaat. Daarnaast kan het ook aangeraden zijn obese patiënten extra te motiveren voor 

een gratis screeningsmammografie. Dit kan gebeuren door de voordelen van een gratis mammografie 

te bespreken met de patiënt en ook door de tijd te nemen om naar de emoties, ideeën en bezorgdheden 

van de patiënt te peilen. Hierdoor kan de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt versterkt worden en 

zullen obese vrouwen misschien meer geneigd zijn zich te laten screenen. 

 

Het verband tussen zelfonderzoek van de borsten door obese vrouwen en het risico op borstkanker is 

niet duidelijk. Hiervoor is nog verder onderzoek nodig. De studie rond zelfonderzoek die eerder 

beschreven werd, dateert reeds van 1959 en werd aan de hand van een vragenlijst uitgevoerd. De 

vragenlijst bevatte volgende vraag in verband met zelfonderzoek: “Vele dokters raden aan om uw 

borsten maandelijks zelf te controleren. Doet u dit ook?” Hierbij konden de vrouwen ja of nee 

aanduiden.(21)  
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Er werd echter niet gepolst naar de manier waarop vrouwen hun borsten zelf onderzochten en de 

grondigheid hiervan. Er zijn meerdere vragen nodig om een correct beeld te krijgen van zelfonderzoek 

van vrouwen, rekening houdend met de manier van onderzoeken. Daarnaast dient er ook verder 

onderzoek te gebeuren naar zelfonderzoek van borsten bij obese vrouwen. Er bestaan nog te weinig 

studies omtrent dit onderwerp en met de epidemie van obesitas die op ons afkomt, is het toch nuttig 

hierover meer concrete kennis te verwerven.  

 

Als volgende onderdeel van de masterproef werd er gezocht naar de rol die obesitas speelt in het risico 

op borstkanker. Daarbij werd ook het metabool syndroom beschreven aangezien dit gerelateerd is aan 

obesitas en net zoals obesitas aan een sterke opmars bezig is. De verschillende componenten van dit 

metabool syndroom zouden voor een synergistisch effect in het risico op borstkanker kunnen zorgen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze componenten elk via een ander mechanisme de 

ontwikkeling van borstkanker bevorderen. Deze verschillende mechanismen moeten echt nog verder 

onderzocht worden om het exacte verband tussen het metabool syndroom en borstkanker te kunnen 

verklaren.  Zo zijn er nog geen potentiële mechanismen gevonden die hypertensie en HDL cholesterol 

in het kader van het metabool syndroom in verband brengen met het risico op borstkanker.  

 

Zoals hierboven beschreven, werd er voor postmenopauzale vrouwen een verband gevonden tussen 

obesitas en een verhoogd risico op borstkanker. Om dit verband aan te tonen, werden eerder in deze 

masterproef verschillende mechanismen beschreven. Het is echter noodzakelijk deze mechanismen 

nog verder te onderzoeken om nieuwe en exactere inzichten te verwerven.  

 

Bij premenopauzale vrouwen is obesitas een protectieve factor voor het risico op borstkanker. Er 

bestaat echter nog veel onduidelijkheid rond premenopauzale borstkanker. Men vond reeds dat zowel 

lengte als circulerende hormonen een rol spelen, maar er moet nog verder gezocht worden naar een 

eventueel verband tussen deze twee factoren.  

 

Obesitas komt meer en meer voor bij kinderen en dit is niet zonder gevolgen. Kinderen die obees zijn 

in de vroege adolescentie hebben later meer risico op morbiditeiten zoals hypertensie, 

hypercholesterolemie en het metabool syndroom. Dit metabool syndroom hangt samen met een 

verhogt risico op borstkanker. Daarnaast treedt bij meisjes met obesitas op jongere leeftijd de 

menarche in en ook dit hangt samen met een verhoogd risico op postmenopauzale borstkanker. Bij 

premenopauzale borstkanker werd gevonden dat bij grote vrouwen met borstkanker de menarche op 

op latere leeftijd intrad. Of hieruit de conclusie mag getrokken worden dat latere menarche een 

protectieve factor is voor premenopauzale borstkanker is misschien nog wat voorbarig. Verder 

onderzoek hieromtrent dient dan ook te gebeuren.  
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Obesitas heeft ook een invloed op de prognose van borstkanker. Dit heeft te maken met het feit dat 

tumoren pas ontdekt worden wanneer ze zich reeds in een verder stadium bevinden. Daarnaast zijn 

ook vaak lymfeknopen ingenomen, waardoor de behandeling zwaarder is. Bij obese patiënten treden er 

ook vaker complicaties op van de verschillende behandelingsvormen dan bij vrouwen met een normaal 

BMI.  

 

CONCLUSIE: Er komt een tsunami van borstkanker op ons af aangezien obesitas een risicofactor is 

voor postmenopauzale borstkanker. Voor premenopauzale borstkanker is obesitas echter een 

protectieve factor. Voor beide groepen van borstkanker is er nog verder onderzoek nodig naar de 

exacte mechanismen die een link vormen tussen de risicofactor en het ontstaan van borstkanker. 

Preventie van obesitas kan een zeer belangrijke stap zijn naar een daling in incidentie van borstkanker 

en andere ziekten waarin obesitas een potentieel aandeel heeft. Deze preventieve maatregelen moeten 

niet enkel gericht zijn naar obese postmenopauzale vrouwen, maar ook naar obese kinderen.  
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