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1

Keuz
zes maken in de zorg
z
– het lijkt sne
el op discriminatie
e, zeker wanneer de
d keuze gebeurtt op basis van lee
eftijd.
Hoe kan men bijvoo
orbeeld verantwo
oorden om aan een oudere patiënt de terugbeta
aling voor een dure
d
hartin
ngreep te ontzeggen, louter omwille van een leeftijjdscriterium, ook al is hij of zij voo
or het overige no
og in
goed
de algemene toes
stand? Dergelijke denkpistes roepe
en steevast een verhitte
v
maatschappelijke discussie
e op,
gevo
oed vanuit soms diametraal tegenov
ver mekaar staande waardensystemen.
Met deze studie overr het al dan niet aanbieden
a
van een georganiseerd
de borstkankerscrreening aan vrou
uwen
tusse
en de 70 en 74 ja
aar begeven we ons
o dus andermaa
al op glad ijs. Maa
ar ook om andere
e redenen moeten
n we
hier extra
e
waakzaam zijn. Zoals bij elke georganiseerde
e opsporing richt men zich tot men
nsen die a priori geen
g
gezo
ondheidsklachten hebben en dus ook
o niet noodzake
elijk om dit onderrzoek gevraagd h
hebben. Het adag
gium
primu
um non nocere is hier dus des te belangrijker.
Ook op het vlak van het te gebruiken argumentarium staan
s
we voor ee
en bijzondere uitd
daging. De clinicu
us is
imme
ers doorgaans ve
eel vertrouwder met
m de logica van de diagnosestellling bij een perso
oon met klachten dan
met deze
d
van screenin
ng. In het eerste geval
g
is het risico op vals positieve resultaten niet allleen kleiner, maar het
word
dt duidelijk ook als minder belang
grijk gezien dan het
h risico op een
n vals negatief re
esultaat, namelijk
k het
missen van een diag
gnose. Dit verkla
aart mede waaro
om de nadelen van screening ssystematisch worden
onde
erschat. Bovendien laat het onderw
werp de publieke opinie
o
zeker niet onberoerd,
o
er word
dt druk rond gelob
bbyd
en he
et ligt (dus) ook po
olitiek gevoelig.
Ook al mobiliseert me
en alle op dit mom
ment voorhanden zijnde
z
wetenschappelijke bevinding
gen om een advie
es te
funde
eren, toch kan me
en niet hopen datt hiermee de conttroverse zal opho
ouden. Alleen durvven we hopen da
at we
met dit
d rapport beantw
woorden aan wat men in een derge
elijk debat van ee
en wetenschappelijk adviesorgaan mag
verw
wachten.

Jean
n-Pierre CLOSON
Adjun
nct Algemeen Directeur

Raf MERTENS
eur
Algemeen Directe
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1. CONTEXT
Het KCE publiceerde al drie rrapporten over borskankerscreen
b
ing. Het
basisrapport, gepubliceerd in
n 2005 (KCE-rrapport nr. 11)) betrof
borstkankerscre
eening in het algemeen, in de bevolking zonder
risicofactoren. Borstkankerscree
B
ening bij vrouwen in de leeftijdskla
asse van
40-49 jaar was
w
het onderw
werp van een gedeeltelijke bijjwerking
gepubliceerd in
n 2010. In dit rapport (KCE-rapporrt nr. 129) beval het
h KCE
geen systematische screening aan bij vrouwen jonger dan 50 ja
aar. Het
derde rapport (KCE-rapport nr.. 172), gepublice
eerd in 2012, ste
elde het
probleem van de opsporing va
an vrouwen die een verhoogd risico op
borstkanker he
ebben. In dit rapport wordt onderzocht
o
of men
m
de
georganiseerde
e borstkankerscre
eening moet uitbrreiden naar vrouw
wen van
70 tot 74 jaar.
Deze vraag wo
ordt vaak gesteld aan politici omwille van de stijging
g van de
levensverwachtting van de vro
ouwelijke bevolking. Hoewel de meeste
groepen die actief
a
zijn bij scrreening deze uitb
breiding vragen, zijn de
openbare instan
nties hierover min
nder unaniem. Sle
echts vier lidstaten
n van de
Europese Unie richten zich op d
de leeftijdsgroep van
v 70-74 jaar (F
Frankrijk,
Nederland, Spa
anje en Zweden)1. De andere land
den benadrukken
n dat het
noodzakelijk is om de vrouwen tte informeren en de beslissing sam
men met
hen te nemen.

2. ONDERZOEKSV
VRAGEN
Moet de georg
ganiseerde borstkkankerscreening worden
w
uitgebreid
d tot de
leeftijd van 74 jaar?
j
Als het antw
woord op deze vra
aag negatief is, wat
w moet
men dan zegge
en tegen een perssoon die om deze screening vraagt?
?
De eerste vraag
g heeft meer speccifiek betrekking op
o de openbare in
nstanties
en de tweede op
o de zorgverleners.
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3 BESCHR
3.
RIJVING VAN
V
DE
PROBLE
EMATIEK
3
3.1.
Intuïtieve benadering
Op intuïtief vlak heeft borstkanke
O
erscreening zeke
er zin. De media
a zijn
m
meestal
erg entho
ousiast over scree
ening. Deze houd
ding werd aangettoond
d
door
Schwartz beg
gin 21ste eeuw2. Een
E enquête uitge
evoerd in de Verenigde
S
Staten
toonde aa
an dat 87% van de volwassenen van oordeel was dat
s
screening
een goed idee is. Drie vierde van de on
ndervraagde pers
sonen
v
verklaarde
dat hett opsporen van ka
anker in een vroeg
g stadium in de meeste
g
gevallen
levens re
edt. Het enthousia
asme van de respo
ondenten was zo groot
d voor de mees
dat
sten van hen scrreening geen te n
nemen beslissen was,
3
m
maar
een morele verplichting
v
.
D
Deze
algemene houding die we
w
als volgt kunnen samenv
vatten
"v
vroegtijdige opspo
oring van kankers
s kan levens redden", kan onrealisttische
v
verwachtingen
we
ekken bij vrouwe
en. Silverman re
ealiseerde telefon
nische
in
nterviews om te evalueren
e
hoe vro
ouwen borstkanke
er en het voordee
el van
s
screening
via mam
mmografie zien. De
D meeste respon
ndenten beschouwden
b
borstkanker
als een
e
uniform prog
gressieve ziekte e
en geloofden da
at alle
k
kankers
beginnen met een geneesbare en stille vorm
m4. Samengevat, deze
v
vrouwen
waren va
an oordeel dat ind
dien borstkanker niet wordt opgesp
poord
d
door
een mammo
ografie en vroegtijdig behandeld, de kanker groeit,, zich
v
vermeerdert
en do
oodt. Omwille van deze opvattingen
n, gaan vrouwen ervan
e
u dat gevorderde
uit
e kankers (en zo
onder enige twijfe
el de meeste dod
delijke
k
kankers)
samenha
angen met het fale
en van vroegtijdige opsporing.
S
Schwartz
beklemto
oonde dat 94% va
an de vrouwen nie
et weten dat screening
k
kankers
kan opspo
oren die zich nooit zullen ontwikke
elen. Bovendien is
s 92%
v
van
de respondenten ervan overttuigd dat mammo
ografie ongevaarrlijk is
v
voor
een persoon die geen borstkan
nker heeft5.
H medisch korp
Het
ps zelf begrijpt de
e screening niet a
altijd op een adeq
quate
m
manier.
Daardoo
or blijven talrijke
e clinici zich cconcentreren op
p het
p
percentage
gedia
agnosticeerde ka
ankers (tussentijds doel), terwijl het
u
uiteindelijke
doel van de opsporin
ng het verlagen van de mortalite
eit is.
A
Anderzijds
lijken clinici
c
gevoeliger voor het risico va
an het miskennen
n van
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een kanker (vals-negatief) dan vvoor de risico's die
e samenhangen met
m valspositieve resulta
aten.

3.2. Epidem
miologische ben
nadering
Borstkanker is de meest voorkkomende kanker bij de vrouw. In
n België
werden 10.849 gevallen van bo
orstkanker gediagnosticeerd in 200
08. Meer
dan drie vierde
e van de borstkan
nkers wordt gediag
gnosticeerd na de
e leeftijd
van 50 jaar. Het
H gemiddelde o
ogenblik van de diagnose is 62 jaar.
j
De
incidentie van borstkanker is 37
70,7/100.000 in de groep vrouwen
n van 70
tot 75 jaar6.
Nochtans versc
chilt het relatieve aandeel van mo
ortaliteit veroorzaa
akt door
borstkanker in het totale percenttage mortaliteit in functie van de le
eeftijd. In
1999 was bors
stkanker verantwo
oordelijk voor 18% van de overlijdens bij
vrouwen van 50
0 tot 54 jaar, 13% in de groep van 60
6 tot 64 jaar en 6%
6 in de
groep van 70 tot 74 jaar (KC
CE-rapport nr.11
1). In 2006 bedroeg dit
percentage 14%
% voor vrouwen vvan 50 tot 54 jaarr, 12% voor de grroep van
60 tot 64 jaar, 7% voor de groep van 70 tot 74 ja
aar en 5% voor de
d groep
van 75 tot 79 ja
aar6.
Essentiële kenm
merken van scree
ening:
1.

Screening is bedoeld vo
oor personen in goede gezond
dheid In
tegenstellling tot een patië
ënt die zijn arts raadpleegt omw
wille van
een klach
ht of een symptoom, wordt erv
van uitgegaan dat
d een
persoon die
d deelneemt aa
an een screening
g niet lijdt aan de ziekte
die wordt opgespoord.

2.

Screening heeft als doel om
m op korte termijn de afwezigheid
d van de
ziekte te bevestigen.

3.

Screening heeft als uitein
ndelijk doel de mortaliteit/morbid
diteit die
samenhan
ngt met de ziekte tte verminderen.

4.

Het princip
pe “primum non no
ocere” (in ieder ge
eval geen kwaad doen) is
vooral van toepassing op sccreening.

Wij wensen erraan te herinnere
en dat op duizend gescreende vrouwen
v
tussen 70 en 74
4 jaar, meer dan 9
990 geen borstkan
nker hebben.

5

3
3.2.1.
Doel op korte
k
termijn
Screening heeft als
S
a doel om de afw
fwezigheid van de
e ziekte te bevestigen.
D persoon die aa
De
an screening deelneemt, geniet va
an "het vermoeden
n van
o
onschuld"
wat bettreft borstkanker. Daarentegen wo
ordt de patiënt die
e zijn
a raadpleegt om
arts
mdat hij een klacht heeft of omdat h
hij iets ongewoon heeft
o
opgemerkt,
"verda
acht" van ziekte. Het
H doel van de a
arts en de middele
en die
h
hiertoe
worden ge
ebruikt, staan in de
eze twee situatiess diametraal tegen
nover
e
elkaar.
In het geva
al van het scherp
pstellen van een d
diagnose heeft de
e arts
d plicht om alle middelen
de
m
in te zettten om een etiolo
ogie te vinden vo
oor de
k
klacht
of het symp
ptoom. In het geval van screening daarentegen, hee
eft de
a
arts
de plicht om alleen de onontb
beerlijke onderzoe
eken uit te voeren
n. De
b
bedoeling
hiervan is om de risico's en ongemakken van screening vo
oor de
v
vrouwen
die geen borstkanker hebb
ben zo gering mog
gelijk te houden.
O
Omdat
de opleiding van artsen voornamelijk
v
geb
beurt in hospitale
en bij
z
zieken
gaat deze verandering
v
van gezichtspunt
g
volle
edig in tegen de in
ntuïtie
v een clinicus.
van

3
3.2.2.
Uiteindeliijk doel
Diagnosticeren va
D
an kanker in een vroeg stadium vo
ooraleer de ziekte
e zich
k
kan
ontwikkelen en uitzaaien (m
metastasen) is h
het basisprincipe
e van
b
borstkankerscreen
ning. Daarom verw
wacht men dat screening de morttaliteit
d specifiek geko
die
oppeld is aan de ziekte
z
zal vermind
deren, en bijgevolg
g ook
d totale mortaliteit. Het feit dat de gebruikte technologie toelaat om weinig
de
w
g
gevorderde,
en dus mogelijk nog geneesbare laessies te diagnostic
ceren,
v
vormt
een tussens
stap in dit proces. Het betreft hier dus een noodzak
kelijke
v
voorwaarde
die ec
chter onvoldoende
e is7.
M kan ook de hypothese
Men
h
voorop
pstellen dat screening de morbidite
eit die
g
gepaard
gaat met de ziekte verm
mindert, doordat h
het mogelijk word
dt om
m
minder
invasieve behandelingen te
e gebruiken (gedeeltelijke mastectomie
in
n plaats van tottale mastectomie
e) en doordat m
men een deel va
an de
p
progressie
naar metastatische
m
fasen kan voorkomen.

6
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3.2.3. Vals-positieven en ove
ertollige diagnos
sen
Vooraleer een georganiseerde
g
screening in te voe
eren, is het nodig er zeker
van te zijn dat de verhouding vvoordelen/nadelen
n van screening overhelt
naar de kant van
v
de voordelen. Om dit te doen moet de grootte
e van de
daling van de mortaliteit het vverlies aan levenskwaliteit comp
penseren
veroorzaakt doo
or ongemakken en risico's van de screening.
s
De zogenaamd
d "vals-positieve" resultaten (vermo
oeden van kanke
erlaesies
zonder de aanwezigheid van kanker) zijn de
e ongewenste ne
egatieve
gevolgen van borstkankerscreen
b
ning die het vaaks
st voorkomen. De
eze valspositieve resulttaten zorgen voo
or heel veel ang
gst en het uitvoe
eren van
bijkomende ond
derzoeken.
Meer nog dan
n de vals-positie
eve resultaten is
s vooral het ris
sico van
overtollige diag
gnose het grootste
e risico van scree
ening bij vrouwen
n van 70

KCE Report 17
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ot 74 jaar. Ove
ertollige diagnos
se kan worden gedefinieerd als
s het
to
d
diagnosticeren
van
n kanker waarvan
n de evolutie zoda
anig is dat ze zich nooit
k
klinisch
zou man
nifesteren wanne
eer er geen sccreening zou he
ebben
8
p
plaatsgevonden
. Dit risico is des te groter naarmate de kanker slechts
trraag evolueert en
n de levensverwac
chting van de perssoon laag is. Vooral dit
risico is weinig bekend
b
bij de be
evolking. Zeer w
weinig vrouwen weten
w
in
nderdaad dat so
ommige kankers zo langzaam evvolueren dat, zelfs al
w
worden
ze niet behandeld, ze geen
g
invloed zo
ouden hebben op
o de
9
g
gezondheid
.
D rapport heeft tot
Dit
t doel om de vo
oor- en nadelen tte bepalen (zie Fig.
F 1)
v deze screenin
van
ng om ze in persp
pectief te kunnen plaatsen en ervo
oor te
z
zorgen
dat de voo
ordelen grotendee
els opwegen tegen het risico van verlies
v
v levenskwaliteiit.
van

Figuur 1 - mog
gelijke voor- en d
de nadelen van screening.
s

Vals negatief
n

O
Onterecht
gerrustgesteld

Diagnose laattijdiger

Norrmaal
Resuultaat -

Geerustgesteld

Vals positief
p

Bijkomende onderzoekeen

Opsporing door
d
mammogrrafie

Abnormaal
Resulttaat +

Invaasief
carccinoma

Inn situ
carrcinoma

Vro
oegtijdige
behhandeling

Vroeegtijdige
behaandeling

Verminderde
V
mortaliteit

O
Overbehandeling
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4. METHODOLOGIE
We hebben elementen voor e
een antwoord op
p voorgenoemde vragen
gezocht in de klinische
k
literatuurr, in modelleringss
studies en in natio
onale en
internationale gegevens.
g
Dit opzzoekingswerk werd uitgevoerd volgens de
bij het KCE gelldende procedure
es. Ze worden gedetailleerd beschreven in
hoofdstuk 2 van
n het wetenschappelijk rapport.

4.1. Raming
g van de voordelen van scree
ening
4.1.1. Daling
g van de mortalite
eit
De
meest
bewijskrachtige
e
gegevens
met
betrekkin
ng
tot
borstkankerscre
eening komen u
uit acht gerandom
miseerde geconttroleerde
studies. Op bas
sis van deze studies kunnen twee belangrijke vaststtellingen
worden gedaan
n:
1. Screening zorgt voor een daling van de morrtaliteit met 23% over
o
een
opvolgings
speriode van 13 jjaar voor vrouwe
en ouder dan 50 jaar die
elke twee jaar een screening
g ondergingen.
2. Deze dalin
ng van de mortaliiteit komt 4 tot 7 jaar na de scree
ening tot
uiting. Dit moet in perspecttief geplaatst worrden ten opzichte
e van de
levensverw
wachting
van
de
doelpopula
atie.
De
gem
middelde
levensverw
wachting in deze leeftijdscategorie
e is 16 jaar op 70
0 jaar en
13 jaar op 74 jaar (Belgische
e gegevens voor 2009).
2
De bewijskrach
htige gegevens va
an deze gerando
omiseerde geconttroleerde
studies kunnen
n geen antwoord geven op onze basisvraag. Slec
chts één
enkele gerando
omiseerde studie, de Zweedse "Tw
wo County"-studie,, bevatte
ook vrouwen in de leeftijdscate
egorie van 70 to
ot 74 jaar en he
et aantal
zeventigjarigen dat aan deze stu
udie deelnam was
s te laag (10.000 voor de
twee groepen) om een statistissch significant efffect op de mortaliteit te
kunnen aanto
onen. Bovendien
n werd deze studie gehinderrd door
methodologisch
he bias.

7

4
4.1.2.
Verbeteriing van de leven
nskwaliteit van p
patiënten
Hoewel screening
H
g als doel heeft klleine tumoren aan te tonen, is een
n van
d verwachte vo
de
oordelen dat hett zal toelaten om
m minder agres
ssieve
b
behandelingen
t
te
gebruiken. Noch de gege
evens afkomstig
g uit
gecontroleerde studies, noch feitelijke gege
g
gerandomiseerde
evens
v
verzameld
in België laten toe om de
eze verwachtingen
n te bevestigen.
G
Gerandomiseerde
gecontroleerde
e onderzoeken hebben noch het
p
percentage
recidie
even, noch de evo
olutie naar metasstatische stadia va
an de
z
ziekte
gekwantificeerd. Op deze basis kan de hypo
othese van een daling
d
v
van
de morbiditteit dus noch worden ontkraccht, noch bevestigd.
D
Daarentegen
werd
d een verlies van levenskwaliteit d
door metastasen wel
w in
h hieronder besc
het
chreven model op
pgenomen.
D Belgische gege
De
evens waarover wij
w momenteel besschikken laten ons niet
to
oe om deze bew
wering te validere
en. De meest reccente gegevens (KCE(
ra
apport 150) make
en gewag van 58
8% conservatieve
e chirurgie versus
s 38%
to
otale mastectomie
eën in de minder gevorderde stadia (Stadia I en II). Bijna
9
90%
van de vrrouwen die een
n conservatieve chirurgische ing
greep
o
ondergingen,
kreg
gen ook een behandeling met radiotherapie, 38% van
n hen
k
kregen
een neo-a
adjuvante behand
deling met chemo
otherapie en 41%
% een
h
hormonale
behand
deling.

8
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4.2. Raming
g van de nadele
en van screeniing

4
4.3.
Benaderin
ng door modellisering

4.2.1. Vermin
ndering van de llevenskwaliteit van
v patiënten

Met voornoemde literatuuronderzoe
M
eken konden we de verhouding tu
ussen
v
vooren nadelen
n niet afwegen en daarom hebb
ben we hiervoorr een
s
specifiek
model uitgewerkt.
u
Voor het uitwerken va
an dit model was het
n
nodig
studies te zo
oeken met betrek
kking tot de levensskwaliteit van vro
ouwen
tiijdens de screenin
ng en de levenskw
waliteit van patiën
nten tijdens hun ziekte.

Screening vero
oorzaakt een verm
mindering van de
e levenskwaliteit van
v
een
deel van de gescreende perso
onen. Dit kan worden verklaard door een
reeks factoren:
1. De vals-po
ositieve resultaten
n van screening worden
w
door de patiënten
p
ervaren als
s terecht-positieve
e resultaten gezie
en zolang de bijk
komende
onderzoeke
en ze niet hebb
ben kunnen ontkrrachten. Ze vero
oorzaken
ongerusthe
eid met betrekkking tot borstka
anker en de in
nvasieve
procedures
s zoals puncties.
2. De overtolllige diagnoses e
en behandelingen
n die erop volgen (overdiagnose en overbehandeling (voor meer
m
details zie
z
het
wetenscha
appelijk rapport), lleiden tot ernstige
e ongerustheid en zware
behandelin
ngen waaronder b
borstamputaties die
d geen invloed hebben
op de overrleving van de perrsoon.
3. Een voortiijdige diagnose kkan leiden tot he
et verlies van meerdere
m
levensjaren
n in goede gezondheid. Screening heeft als doel om
m kanker
vroeger op
p te sporen dan met een klinisch
he diagnose. De patiënte
wordt hierd
door vroeger in haar leven ziek va
an kanker. Wanne
eer deze
patiënte ov
verlijdt aan een o
oorzaak die niets te maken heeft met
m haar
kanker, du
us voordat die kanker de kans kre
eeg te evolueren,, zou ze
enkele jaren te vroeg "aa
an kanker gelede
en hebben" terw
wijl deze
voortijdige diagnose en behandeling geensz
zins een invloed had op
haar levens
sverwachting10.

4
4.3.1.
Meting va
an de levenskwa
aliteit
Er zijn verschillen
E
nde instrumenten
n beschikbaar vo
oor het meten va
an de
le
evenskwaliteit. Be
epaalde instrume
enten zijn specifie
ek aangepast aa
an de
z
ziekte
zoals bijjvoorbeeld de vragenlijst met betrekking tott de
le
evenskwaliteit van
n patiënten die aan borstkanker lijjden van de Euro
opean
O
Organization
for Research and Treatment
T
of Ca
ancer (EORTC). Deze
h
hulpmiddelen
evallueren het beeld dat
d de patiënte heeft van haar lich
haam,
h
haar
pyschologisc
ch functioneren, de
d angst voor hervallen... Het is echter
e
n
niet
mogelijk om
m met deze mu
ultidimensionele gezondheidsgege
evens
re
ekening te houde
en in een model. Ze moeten wo
orden omgezet in
n een
g
globale
index vo
oor levenskwalite
eit, nl. de Quality-Adjusted Life-Year
(QALY). De QA
ALY's zijn het aantal levensjarren met een goede
g
le
evenskwaliteit.
D farmaco-econo
De
omische aanbeve
elingen van het KCE gaan ervan uit
u dat
d vragenlijst EQ--5D een van de beste hulpmiddelen is die beschikba
de
aar is
v
voor
het evaluerren van de QA
ALY's. Met dit hulpmiddel word
dt de
le
evenskwaliteit gekoppeld aan de gezondheidstoesta
g
and rekening hou
udend
m
met
vijf elemente
en: mobiliteit, au
utonomie van de
e persoon, dage
elijkse
a
activiteiten,
pijn/hinder, angst/depre
essie. Voor elk va
an deze elementen zijn
m
meerdere
antwoo
orden mogelijk. Die
D verwijzen na
aar de ernst van
n het
p
probleem
(geen probleem, enkele problemen, matig
ge problemen, ern
nstige
p
problemen).
Dez
ze vragenlijst wordt
w
voorgelegd
d aan de betro
okken
p
populatie,
dus voo
or screening aan een
e populatie van
n vrouwen die nie
et aan
b
borstkanker
lijden, en voor de ziektte zelf aan een p
populatie patiënten
n met
b
borstkanker.
Via het literatuurov
verzicht konden drie studies wo
orden
o
opgespoord
die aan
a
onze inclusie
ecriteria voldeden
n. Op basis van deze
s
studies
worden de
e variaties in leve
enskwaliteit bij ze
eventigjarigen als volgt
g
geraamd:
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1.

Het verlies
s aan levenskwa
aliteit voortvloeie
end uit een vals
s-positief
screeningre
esultaat wordt geraamd op 16%
% tijdens de periiode die
nodig is om
m dit vals-positievve resultaat te onttkrachten. In Belg
gië duurt
die periode
e gemiddeld 45 da
agen (min. 36, ma
ax. 54 dagen) vollgens de
gegevens van
v het Intermutualistisch Agensch
hap (IMA).
2. Voor de kankerpatiënten,
k
e
en tijdens het ee
erste jaar volgend
d op de
diagnose (bij
( om het even w
welke behandelin
ng), wordt het verrlies aan
levenskwaliteit geraamd op 16% voor de stad
dia I,II,III en op 18% voor
de stadium
m IV. Tijdens de
e volgende jaren
n wordt het verllies aan
levenskwaliteit geraamd op 6% voor de stad
dia I,II,III. Dit verrlies blijft
stationair (18%) voor de stad
dium IV.
Omdat aan de
eze benadering vverschillende bepe
erkingen verbond
den zijn,
moeten deze cijfers met de nodige omzichtigheid
d worden geïnterp
preteerd.
Het betreft hier resultaten uitt Angelsaksische
e landen. De gebruikte
g
vragenlijst, nl. EQS-5D,
E
meet de
e algemene gezon
ndheidsdimensies
s en niet
de dimensies die specifiek zijn
n voor borstkanker. De maatrege
elen met
betrekking tot de
d patiënten houd
den slechts in ge
eringe mate reken
ning met
de impact op korte termijn va
an de diagnose en de chirurgie
e. Deze
vragenlijst werd
d gebruikt tijdenss ambulante cons
sultaties en de re
esultaten
ervan weerspiegelen dus niet de levenskwa
aliteit van ernstig zieke
patiënten die zich
z
niet meer kun
nnen verplaatsen. Het bijzondere karakter
van de gebruiktte studie zou de g
geringe wijziging in levenskwaliteitt kunnen
verklaren die werd
w
vastgesteld tussen patiënten
n met borstkanke
er en de
algemene popu
ulatie of tussen p
patiënten met me
etastasen en zij die
d geen
metastasen onttwikkelden.

4.3.2. Beschrrijving van het p
product
Het model bev
vat twee theoretische cohorten. Deze
D
twee cohorrten zijn
samengesteld uit
u 100.000 vrouw
wen waarvan de evolutie
e
wordt gev
volgd tot
aan hun overlijden. Hieronder vindt u het sch
hema dat deze evolutie
weergeeft.

9
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(1) )Invasieve kaanker
gevonden door
screening
Uitgenodigde Vrrouwen

Coh
hort A
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I
II
III
IV

(2) Interval kankker bij
niet gescreendee
vrouwen

I
II
III
IV

(3) Invasieve kanker
bij niet gescreeende
vrouwen

I
II
III
IV

(5) Overlijden (allle
oorzaken)

(4) Ductal Carcinoma
in Situ

Co
ohort B

Niet uitgenodiggde
vrouwen

(6) Invasieve kanker
bij niet gescreeende
vrouwen
(7) Ductal Carccinoma
in Situ

I
II
III
IV
(8) Overlijden (aalle
oorzaken)
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Cohort A illu
ustreert de hyp
pothese van ee
en uitbreiding van
v
de
georganiseerde
e screening tot 7
74 jaar. Het coh
hort is samenges
steld uit
vrouwen die uitgenodigd
u
werd
den om deel te nemen aan sc
creening.
Sommigen van hen namen deel (uitgenodigd/dee
elnemer) en ande
eren niet
(uitgenodigd/nie
et-deelnemer). De
e kankers die zich
h voordeden in he
et cohort
werden geïnv
ventariseerd. He
et betreft hier kankers die werden
gediagnosticeerd tijdens de sscreening (1), of
o kankers die werden
gediagnosticeerd in het interval ttussen twee scree
enings (2), of kan
nkers die
gediagnosticeerd werden in de groep van de uitgenodigd
den/nietdeelnemers (3
3). De ductale carcinomen in situ tenslotte kunnen
voorkomen in de
d groep uitgenodigden/deelnemers net zoals bij de
d groep
van de uitgenodigden/niet-deeln
nemers (4). De ov
vergrote meerderh
heid van
de vrouwen die
d
dit cohort u
uitmaakten overlleden aan een andere
aandoening dan
n borstkanker (5)..
Cohort B (contrrole-cohort) komt overeen met de huidige
h
situatie. De
D leden
van dit cohortt werden niet uitgenodigd voor de screening. Sommige
S
vrouwen werde
en getroffen door e
een invasieve kan
nker (6), andere door
d
een
ductaal carcino
oom in situ (7). De overgrote meerderheid van de vrouwen
v
die dit cohort uitmaakten overrleden aan een andere aandoen
ning dan
borstkanker (8).
Borstkanker ev
volueert in vier sttadia (I, II, III, IV). Stadium I is het minst
gevorderde sta
adium. Overlevin
ng is per definittie minder goed en de
behandeling is des te zwaarder en meer invasieff wanneer de kan
nker zich
in een meer gev
vorderd stadium b
bevindt op het mo
oment van de diag
gnose.

4.3.3. Basish
hypothesen
De basishypoth
hese is de volgende: bij de kankers
s die worden opg
gespoord
door screening, is het percentag
ge weinig gevorde
erde kankers (sta
adia I en
II) groter dan biij kanker die klinissch gediagnostice
eerd wordt. Alle vo
oordelen
van screening komen voort uit d
de verschillen tus
ssen de verdeling
g van de
stadia (stage-sh
hift) volgend op de
e screening.
De andere weerhouden
w
hyp
pothese is dat de overleving en de
levenskwaliteit van de vrouwen uitsluitend afhan
nkelijk is van het stadium
van de tumor en de leeftijd van d
de vrouw op het ogenblik
o
van de diiagnose,
of dit nu al dan niet volgt op een screening.

11

De cohorten we
D
erden jaar na jaar opgevolgd in functie van
n de
o
overgangsparame
eters zoals het aan
ntal vrouwen dat e
elk jaar getroffen wordt
w
(incidentie) en het overlevingsperce
entage in functie vvan het kankerstad
dium.

4
4.3.4.
Gegeven
nsinvoer voor het model
Om deze oefenin
O
ng te kunnen do
oen, hebben we zo goed mogelijjk de
B
Belgische
gegeve
ens in ons model ingevoerd. Dezze parameters wo
orden
g
gedetailleerd
besc
chreven in hoofdsttuk 3.3 van het ra
apport.
D levensverwach
De
hting van de onde
erzochte populatiie is afkomstig va
an de
o
overlevingstabelle
n van de vrouwelijke popu
ulatie van dez
zelfde
le
eeftijdsgroep. De incidentie van kanker
k
in functie van de leeftijd en
e de
s
stadia
van de ziekte
z
is afkoms
stig van het Be
elgisch Kankerregister
(V
Vlaamse Gemeenschap). De gegevens met betrekkking tot de screening
z
zijn
afkomstig uit de huidige prog
gramma's (vrouw
wen van 50-69 ja
aar in
W
Wallonië,
Brussel en de Vlaamse Gemeenschap).
G
V
Voor
elk compartiment van het model werd de levvenskwaliteit gem
meten.
H model bevat een
Het
e basisscenario
o (base case) datt overeenstemt met
m de
m
meest
aannemelijk
ke situatie.
“ wezen zijn alle modellen vals, maar
“In
m
sommige zijn
n nuttig”a

4
4.3.5.
Sensitivitteitsanalyse
In
n ons model zijn
n we uitgegaan van een zeker aantal simplificerrende
h
hypothesen
omwiille van de gege
evens waarover w
we beschikten, en
e de
n
noodzaak
om te vermijden een te
t complex mode
el te gebruiken. Deze
k
keuze
veroorzaak
kt onzekerheid die
e verband houdt met de structuur van
h model, met de
het
e goede keuze van
n de parameters e
en met de bron va
an de
in
nformatie. Om aa
an deze verschillende soorten onze
ekerheden het hoo
ofd te
k
kunnen
bieden, hebben we een
e
diepgaande
e sensitiviteitsan
nalyse
u
uitgevoerd
waarbijj we gebruik maakten van verschilllende scenario's. Deze
v
verschillende
scen
nario's worden ge
edetailleerd besch
hreven in tabel 3.2
2 van
h wetenschappe
het
elijk rapport.

a

citaat toegesc
chreven aan de statisticus George Boxx.
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5. RESULTATEN

6 BESPRE
6.
EKING

Het basisscena
ario toont dat uitb
breiding van de screening
s
tot 74 jaar 1,3
overlijdens zou
u kunnen voorko
omen per 1000 deelnemende vrouwen,
v
hetgeen een da
aling van de sterffte met 21% vertegenwoordigt. He
et aantal
gewonnen leve
ensjaren wordt ge
eraamd op 13,1 en de winst in QALY
Q
op
3,9.
Deze sensitivitteitsanalyse omvvat een pessimistisch scenario en een
optimistisch sce
enario.
Het pessimistis
sch scenario gaat uit van een hypothese met een ov
vertollige
diagnose van 20%,
2
een percenta
age vals-positieve
en van 10% waard
door een
verlies van lev
venskwaliteit worrdt veroorzaakt van
v
0,19 dat gedurende
54 dagen aanhoudt (de tijd nodig om de resultate
en te ontkrachten). Op de
gescreende gro
oep werd de verrdeling van de opgespoorde
o
kank
kers per
stadia die mom
menteel wordt vasttgesteld in het kader van de in Vlaanderen
georganiseerde
e screening (50
0-69 jaar), toege
epast. Dit pessiimistisch
scenario raamtt een winst van 8
8,7 levensjaren, maar
m
een verlies van 3,1
QALY per 1000 vrouwen die aa
an de screening deelnamen. Dit betekent
b
dat in bepaalde
e omstandigheden
n - en we blijven hierbij zeker realistisch de screening ka
an leiden tot een d
daling van de leve
enskwaliteit.
Het optimistisch
h scenario gaat u
uit van een hypotthese met een ov
vertollige
diagnose van 3%,
3
een percenta
age vals-positieve
en van 2% waard
door een
verlies van leve
enskwaliteit wordt veroorzaakt van
n 0,13 dat gedure
ende 36
dagen aanhoud
dt. Dit scenario p
past op de gescre
eende groep de verdeling
v
per stadia toe die momenteel w
wordt vastgesteld
d in het kader va
an de in
Nederland geo
organiseerde sccreening (70-74 jaar). Dit optiimistisch
scenario raamtt een winst van 17,0 levensjaren
n en een winst van
v
16,2
QALY per 1000
0 vrouwen die aa
an de screening deelnamen. Dit betekent
b
dat het nodig is
s om gedurende vvijf jaar 62 vrouwe
en voor een scree
ening uit
te nodigen om een
e QALY te winn
nen.

De resultaten van het hierboven beschreven model w
D
wijzen erop dat, wat
w de
b
basissituatie
betre
eft, de winst in le
evensjaren 13 ja
aar bedraagt per 1000
g
gescreende
vrouw
wen. Dit resultaat blijft betrouwba
aar doorheen gan
ns de
s
sensitiviteitsanalys
se. De QALY daa
arentegen variëren aanzienlijk in fu
unctie
v
van
de gekozen hypothesen,
h
gaan
nde van een rela
atief geringe wins
st tot,
v
volgens
sommig
ge geloofwaardige hypothesen,, een verlies aan
le
evenskwaliteit.

6
6.1.
Levensjarren toevoegen?
?
De verhoging van
D
n de levensverw
wachting van de vrouw is één va
an de
a
argumenten
die worden
w
gebruikt om
o borstkankersccreening uit te breiden
to
ot vrouwen die ouder
o
zijn dan 69
6 jaar. Dit argum
ment gaat uit va
an de
v
veronderstelling
dat de populatie van de zevventigjarigen dez
zelfde
k
kenmerken
heeft als
a de populatie van
v de zestigjarige
en. Dit is helemaa
al niet
h geval voor het aantal vrouwen dat
het
d overlijdt en hun doodsoorzaak.
H aantal overlijd
Het
dens vastgesteld in de leeftijdsgro
oep van 70-79 ja
aar is
tw
weeënhalf keer zo
z hoog als die in de leeftijdsgroe
ep van 60-69 jaa
ar. De
B
Belgische
populattie verliest 4% van haar effectieve leden tussen 50 à 59
ja
aar, 8% tussen 60
0 à 69 jaar en 20%
% tussen 70 à 79
9 jaar (Belgian life table
2
2009).
D oorzaken van het overlijden verrschillen eveneen
De
ns. In België wijzig
gt het
p
percentage
overlijjdens door borstk
kanker van 13% tussen 60 en 64
4 jaar
n
naar
6% van alle overlijdens tusse
en 70 en 75 jaar. Op die leeftijd zijn de
m
mortaliteit
door ka
anker, en de card
diovasculaire morrtaliteit praktisch gelijk
e elk verantwoorrdelijk voor meer dan een derde vvan alle overlijden
en
ns. In
h overlijdensperrcentage daalt he
het
et aandeel van bo
orstkanker dus met
m de
le
eeftijd (KCE-rappo
ort nr. 11).
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6.2. Toevoe
egen van levenskwaliteit aan levensjaren?

7 CONCLU
7.
USIES

6.2.1. Minderr agressieve beh
handelingen?

7
7.1.
Moet men
n de screening uitbreiden tot d
de leeftijd van 74
jaar?

Naast de wins
st in levensjaren is het voornaam
mste voordeel da
at wordt
verwacht van screening de mogelijkheid om
o
minder agressieve
behandelingen toe te passen. E
Echter, noch de gegevens afkomstig van
gerandomiseerd
de gecontroleerde studies, noch de
d feitelijke gegev
vens die
werden verzam
meld in België, kon
nden deze verwac
chting bevestigen.

6.2.2. Vals-positieven
In ons model vertegenwoordig
gden de "vals-po
ositieve" diagnos
sen een
belangrijke bro
on van verlies aa
an levenskwaliteit. Een hoog perrcentage
vals-positieve resultaten
r
(dat to
ot 10% kan bedra
agen) gecombine
eerd met
een relatief lan
nge wachtperiode
e (gemiddeld 45 dagen) voor bijk
komende
onderzoeken kan
k
leiden tot e
een totaal negatief screeningresu
ultaat in
termen van QA
ALY. Als men e
erin slaagt om dit percentage bin
nnen de
Europese norm
men te houden (3,5%) zoals dit het geval is in één re
egio van
het land (in Vlaa
anderen), is de w
winst aan QALY 3 op 1 000 vrouwen
n.

6.2.3. Overto
ollige diagnoses en behandeling
gen
Het risico van overtollige diagnoses is het grootste risico van sc
creening
voor zeventigja
arigen. Wanneer w
we een percentag
ge over-diagnose van 3%
toepassen, kan
n men zich eraan verwachten dat in elk cohort van 100.000
vrouwen, 108 bijkomende
b
vrouw
wen een diagnose van kanker zullen
n krijgen
en waarschijnlijk een behand
deling zullen on
ndergaan. Als we
w een
percentage ove
er-diagnose van 10% toepassen, sttijgt dit aantal tot 367.
3
Anderzijds worrden alle vrouwen bij wie de diag
gnose van kanke
er wordt
gesteld door miiddel van screenin
ng, twee tot drie ja
aar eerder ziek da
an in het
geval van een klinische diagnosse. Dit heeft een negatieve invloe
ed op de
kwaliteit van de
e levensjaren die zzij nog hebben.

De conclusie van deze studie is da
D
at het antwoord o
op deze vraag nee
en is.
D
Deze
uitspraak is enerzijds gebase
eerd op de resulta
aten van het mod
del en
a
anderzijds
op de specifieke
s
contextt van deze vraag. De resultaten va
an het
m
model
tonen een winst van 13 le
evensjaren aan per 1000 gescre
eende
v
vrouwen.
Sommige hypothesen, die
e helemaal niet on
nrealistisch zijn, wijzen
w
e echter op dat het
er
h netto-resultaa
at van een uitbreid
ding van de screening
e algemeen verrlies in levenskwa
een
aliteit kan veroorzzaken. Deze resultaten
z dus als zodan
zijn
nig niet doorslagge
evend in de bijzondere context van
n een
g
georganiseerde
s
screening.
Georg
ganiseerde scree
ening richt zich
h per
d
definitie
op een in
ndividu die geen enkele klacht, no
och vraag heeft. Deze
s
specificiteit
houdt in dat men des te meer waakza
aamheid moet in acht
11
n
nemen
op het vla
ak van ethische principes
p
. Drie e
ethische basisprin
ncipes
z met name op screening van to
zijn
oepassing: het prrincipe van weldo
oen of
g
geen
schade toe
ebrengen, het principe
p
van recchtvaardigheid off van
b
billijkheid
en het principe van respect voor autonomie
e12.
H principe van weldoen of gee
Het
en schade toebre
engen wordt als volgt
g
gedefinieerd:
"Ten
n eerste geen kw
waad doen, in ied
der geval geen kwaad
k
d
doen
(primum no
on nocere) Dit moet
m
gepaard gaa
an met een plich
ht tot
w
weldoen
die sam
mengaat met een
n houding van welwillendheid"12. Het
p
principe
van rechttvaardigheid of billijkhkeid is: "dezze bezorgdheid die
d de
c
collectieve
dimens
sie van gezondhe
eidsproblemen laa
at tussenbeide ko
omen
m
met
van een voorkeur voor de meest zzwakken, de meest
m
12
a
achtergestelden
”
”.
H doel van hett organiseren van
Het
n screening is he
et verbeteren van het
w
welzijn
van de be
evolking door voortijdige overlijde
ens te voorkomen
n. De
re
esultaten die via het model werden
n verkregen lieten
n echter niet toe om
o uit
te
e sluiten dat in sommige
s
gevallen screening de llevenskwaliteit va
an de
o
onderzochte
leefttijdsgroep negatie
ef zou kunnen beïnvloeden. In deze
o
omstandigheden
zou dit kunnen leiden tot een
n schending van
n het
b
basisprincipe:
“prim
mum non nocere”” (in ieder geval ge
een kwaad doen).
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Anderzijds is screening
s
duidelijjk minder doeltre
effend voor vrouw
wen met
een lagere lev
vensverwachting. Dit verschil in doeltreffendheid bestaat
zeker ook bij de
d andere leeftijdssgroepen, maar minder
m
uitgesprok
ken. Het
respecteren va
an het principe va
an rechtvaardighe
eid of billijkheid blijkt
b
dus
een bijkomende
e reden te zijn om negatief te anttwoorden op de gestelde
g
vraag.

7.2. Wat mo
oet men zeggen tegen een pe
ersoon die om
screening vraagt?
De context van
n deze vraag ond
derscheidt zich van vorige vraag op twee
punten: het ind
dividu zelf is hier vragende partij en
e het probleem moet op
individueel vlak
k worden geëvalue
eerd. Het principe
e van het respecte
eren van
de autonomie is zeer goed van
n toepassing in deze
d
situatie. Dit principe
wordt als volgt gedefinieerd: ""het respecteren van de persoon
n is het
basisprincipe, het
h respecteren vvan de autonomiie van de persoo
on vloeit
hieruit voort; het
h
gaat om he
et erkennen van het vermogen van de
individuele pers
soon om keuzes tte maken voor zic
chzelf (zelfbeschik
kking en
vrije keuze) en om zijn handelwijjze te beheersen (zelfbestuur)12”. Opdat
O
de
persoon een vrije
v
keuze zou kunnen maken, is het belangrijk
k dat hij
duidelijk en co
orrect geïnformee
erd wordt over de voor- en nade
elen van
screening in zijn persoonlijke situ
uatie. Het recht op
o informatie (artik
kel 7) en
het recht op ge
eïnformeerde toesstemming zijn bes
schreven in de Belgische
wet betreffende
e de rechten van d
de patiënt. De geïïnformeerde toesttemming
van de patiën
nte kan slechts worden verkreg
gen na lezing van
v
een
informatieblad. Het gaat om een proces wa
aarbij idealiter ook
o
een
uitwisseling van
n ideeën met de zzorgverlener moett plaatsvinden
Tevens is het nuttig
n
dat de arts voor zijn patiënte
e die om screening vraagt
een strategie uitwerkt
u
die de na
adelen tot een minimum beperkt13. Zo kan
een houding in drie stappen word
den aanbevolen:
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•

Specifieke info
ormatie voor de le
eeftijdsgroep

•

Het nemen van een beslis
ssing in functie van de persoo
onlijke
beoordeling van de patiënte14.

•

n de persoon die
e screening wensst, naar een screening
Oriëntatie van
waarvan de modaliteiten
m
de nadelen tot een min
nimum beperken.
D criteria die werden
De
w
gedefinie
eerd in het kade
er van het Euro
opese
p
programma
voorziien met name hett toezicht op de te
echnische kwaliteit van
d gebruikte appa
de
aratuur, een dubb
bele lezing van d
de mammografieë
ën en
e optimalisatie van
een
v het trefpercen
ntage1. Aangezien
n in België de erk
kende
m
mammografische
afdelingen moe
eten beantwoorden aan welbepaalde
c
criteria
in het kad
der van het Eurropese programm
ma, is het logisch
h om
v
vrouwen
die uitdrrukkelijk om scre
eening vragen na
aar deze structuren te
o
oriënteren.

7
7.3.
Kernbood
dschappen
Het doel van hett organiseren van
H
n screening is he
et verbeteren van het
w
welzijn
van de bevolking door voortijdige overliijdens te voorko
omen.
U
Uiteraard
zou het uitbreiden van de
e screening naar de leeftijd van 74
4 jaar
h mogelijk make
het
en om enkele lev
vensjaren te winnen. Echter, de invloed
v
van
deze maatre
egel op de levenskwaliteit is du
uidelijk meer onz
zeker.
V
Volgens
billijke hypothesen zou deze
d
interventie zelfs een verlies
s van
le
evenskwaliteit ku
unnen veroorzake
en. In deze omstandigheden zo
ou de
b
balans
tussen de voor- en nad
delen van scree
ening eerder ku
unnen
d
doorslaan
naar de kant van een algemeen verlies van welzijn va
an de
b
bevolking.
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•

Het sy
ystematisch uitn
nodigen van vro
ouwen tussen 70
0 en 74 jaar om
m deel te nemen
n aan
georga
aniseerde borstk
kankerscreening wordt niet aanbevolen.

•

Als ee
en vrouw boven
n de 70 jaar vrraagt om een mammografie
m
in het kader van
n een
screen
ning zal de arts erover
e
waken datt de vrouw goed op de hoogte w
wordt gebracht va
an de
voorde
elen en mogelijke
e nadelen die de
eze screening me
et zich mee kan b
brengen.

•

Elke screeningsmamm
mografie moet be
eantwoorden aan de Europese v
vereisten op hett vlak
van kw
waliteit, met nam
me: de controle en
e kwaliteit van de installaties, d
de dubbele lezing, de
registrratie en de optim
malisering van he
et recall-percenta
age. Daarom zal de arts de vrouw
w die
om een
e
screening vraagt, doorrverwijzen naarr een structu
uur die aan deze
kwalite
eitsvereisten bea
antwoordt.

•

Om he
et risico op een verlies aan leve
enskwaliteit te wijten aan vals po
ositieve resultaten te
minima
aliseren is het belangrijk
b
dat de proportie vrou
uwen die terugg
geroepen wordt voor
verderr onderzoek zo la
aag mogelijk is en
e onder de Euro
opese vereisten b
blijft (<5%).

Alleen hett KCE is verantwoorrdelijk voor de aanb
bevelingen aan de overheid
o

16
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