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Hoeveel bijwerkingen borstkankerpatiënten ondervinden tijdens hun hormoonbe-
handelingen, hangt in belangrijke mate af van het verwachtingspatroon waarmee 
die vrouwen aan hun hormoonbehandeling beginnen. Dat rapporteren Duitse onco-
logen in de Annals of Oncology.1 Verwachten vrouwen dat ze door hun tamoxifen en 
anastrozol bijwerkingen zullen ondervinden, dan is de kans op bijwerkingen groter, 
en zijn die bijwerkingen ernstiger, dan als vrouwen zonder dergelijke verwachtingen 
aan hun hormoonkuur beginnen. 

Verwachtingspatroon 
“We hebben laten zien dat het ver-
wachtingspatroon van patiënten de 
uitkomsten van hormoontherapie op 
de langere termijn meebepaalt”, vat 
Yvonne Nestoriuc, als hoogleraar ver-
bonden aan de afdeling Psychosoma-
tic Medicine and Psychotherapy van 
het universitair medisch centrum van 
de universiteit van Hamburg-Eppen-
dorf, de onderzoeksuitkomsten in een 
persbericht samen.2 Nestoriuc, die de 
eerste auteur is van de publicatie in de 
Annals of Oncology, noemt de resultaten 
‘belangrijk’. 
De psycholoog benadrukt dat vrou-
wen die bijwerkingen ervaren door hun 
behandeling met antioestrogenen in 
sommige gevallen daardoor hun kuur 
niet afmaken, en hun overlevingskan-
sen verminderen. Als de verwachtin-
gen waarmee borstkankerpatiënten aan  

 
hun behandeling beginnen een factor 
zijn in de frequentie en de ernst van de 
bijwerkingen, kunnen artsen die bijwer-
kingen mogelijk verminderen door dat 
verwachtingspatroon in gunstige zin te 
beïnvloeden, hoopt Nestoriuc. 

Onderzoek 
Nestoriuc en haar collega’s bestudeer-
den 111 vrouwen, die meededen met 
een trial aan de universiteit van Mar-
burg in Duitsland. De vrouwen hadden 
allemaal een hormoongevoelige vorm 
van borstkanker. Ze waren geopereerd, 
en stonden toen de trial begon op het 
punt om te beginnen met een kuur van 
antioestrogenen als tamoxifen en exe-
mestan. De onderzoekers vroegen de 
vrouwen of zij verwachtten bijwerkin-
gen te ondervinden. Op die vraag ant-
woordde 8 procent van de vrouwen de 
kans op bijwerkingen minimaal in te 
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schatten, antwoordde 63 procent van 
de vrouwen alleen lichte bijwerkingen 
te verwachten en antwoordde de res-
terende 29 procent rekening te houden 
met matige tot ernstige bijwerkingen. 
Nadat de vrouwen hun antioestrogenen 
drie maanden hadden gebruikt, onder-
vroegen de onderzoekers de studiedeel-
nemers in hoeverre ze in daadwerkelijk 
last hadden van bijwerkingen. Na twee 
jaar kuren herhaalden ze die procedure. 

Bevindingen 
De uitkomsten van het onderzoek waren 
opmerkelijk. Na twee jaar hormoonkuur 
hadden de vrouwen die vooraf te ken-
nen hadden gegeven dat ze bijwerkin-
gen verwachtten daadwerkelijk bijna 
twee keer meer kans op bijwerkingen 
dan vrouwen bij wie dat niet het geval 
was geweest. De meest voorkomende 
bijwerking van de antioestrogeenbe-
handeling was overigens pijn in de 
gewrichten. Ongeveer zeventig procent 
van de vrouwen zei daarvan last te heb-
ben. Op de tweede en derde plaats kwa-
men gewichtstoename (gerapporteerd 
door iets meer dan de helft van de vrou-
wen) en opvliegers (gerapporteerd door 
bijna de helft van de vrouwen). 

“Het lijkt erop dat de verwachtingen 
die patiënten hebben van de bijwer-
kingen van hun antioestrogen - voordat 
de behandeling begint - een signifi-
cant effect hebben op de bijwerkingen 
die de patiënten daadwerkelijk zullen 
ervaren”, zegt Nestoriuc. Volgens het 
onderzoek betekende dat bovendien 
dat de verwachting bijwerkingen te zul-
len ondervinden tevens de kwaliteit van 
leven verminderde. 
De onderzoekers keken ook naar de 
leeftijd van de patiënten, hun medische 
voorgeschiedenis, overgangsklachten 
en klachten die al aanwezig waren toen 
de trial begon. Toen de Duitsers die fac-
toren met statistische technieken ver-
disconteerden, merkten ze dat die geen 
verschil maakten. 
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Nestoriuc ontdekte ten slotte ook dat 
een negatief verwachtingspatroon de 
kans verhoogde dat de vrouwen stop-
ten met hun hormoonkuur. Dat effect 
was echter niet sterk. 

Nocebo 
Nestoriuc publiceerde in 2010 een ver-
gelijkbaar onderzoek, met vergelijk-
bare uitkomsten, waarin ze keek naar 
de relatie tussen verwachtingspatroon 
en de ervaren bijwerkingen van artri-
tismedicijnen.3 In de medische weten-
schap staat het effect bekend als het 
nocebo-effect: de neiging van mensen 
die een placebo zonder actieve stof-
fen gebruiken om toch bijwerkingen te 
rapporteren. In een trial uit de jaren 
negentig van de vorige eeuw, waarin 
onderzoekers een middel tegen hoge 
bloeddruk beproefden, stopte zelfs zes-
tig procent van de placebogroep met 
het medicijn vanwege het ervaren van 
bijwerkingen. 

Eerder onderzoek
In haar artikel in Annals of Oncology haalt 
Nestoriuc een studie aan die onderzoe-
kers van Harvard Medical School in 2010 
publiceerden in Anesthesia and Analge-
sia.4 In dat onderzoek dienden de onder-
zoekers artritispatiënten vlak voor een 
ingreep een injectie met een pijnstillend 
middel toe. De ene keer vertelden de 
onderzoekers de patiënten dat de injec-
tie met het verdovende middel even pijn 
zou doen, en vergeleken die pijn met de 
steek van een wesp. Die pijn zou echter 
snel verdwijnen. De andere keer vertel-
den de onderzoekers niets over die pijn, 
en vertelden alleen dat de studiedeel-
nemers dankzij de injectie niets van de 
ingreep zouden voelen. En inderdaad: de 
proefpersonen die niets over de te ver-
wachten pijn te horen hadden gekregen, 
voelden minder pijn dan de proefperso-
nen bij wie de onderzoekers hadden ver-
teld dat de injectie zou aanvoelen als de 
steek van een wesp. 

Vervolgonderzoek 
Op dit moment loopt in Duitsland een 
gerandomiseerde trial met een opzet 
die doet denken aan het experiment 
van Harvard Medical School uit 2010. 
Patiënten krijgen voordat hun behande-
ling begint informatie over de voordelen 
van de medicatie die ze zullen krijgen, 
informatie over de impact van verwach-
tingen en informatie over wat de beste 
manier is om met eventuele bijwerkin-
gen om te gaan. Die trial moet duide-
lijk maken of het de moeite loont om bij 
kankerpatiënten die langdurig medicij-
nen moeten gebruiken de verwachtin-
gen van de bijwerkingen van medicijnen 
in de positieve zin bij te stellen. ∞
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