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Waarom dit onderzoek?
Vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie hebben een 
verhoogd risico op ovarium- en borstkanker. Het bepalen 
van het leeftijdsspecifieke risico van een individuele 
vrouw is van belang voor het nemen van besluiten over 
preventieve maatregelen, zoals een preventieve borstam-
putatie, en voor het bepalen op welke leeftijd screening 
op borstkanker zou moeten beginnen. De risicoschat-
tingen zijn tot nu toe gebaseerd op retrospectieve cohor-
ten van patiënten met borst- of ovariumkanker. Dit kan 
leiden tot inaccurate gegevens en bias. Deze beperkingen 
zijn minder in een prospectief cohort.

onderzoeksvraag
Wat is het leeftijdsspecifieke risico op ovarium- of borst-
kanker – al dan niet in de contralaterale borst – voor 
vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-mutatie, en is dit 
risico gerelateerd aan kanker bij familieleden of de loca-
tie van de mutatie?

Hoe Werd dit onderzocHt?
Gegevens van 9856 vrouwen met een BRCA1- of BRCA2-
mutatie werden prospectief verzameld uit diverse studie-
populaties, waaronder die van het project ‘Hereditair 

Borst- en eierstokkanker Onderzoek Nederland’ 
(HEBON), in de periode 1997-2011. Leeftijdsspecifieke 
incidentie, gestandaardiseerde incidentieratio’s (SIR’s) en 
cumulatieve risico’s werden berekend. De invloed van 
familiegeschiedenis en de mutatielocatie werd bepaald 
met behulp van Cox-regressieanalyse.

Belangrijkste resultaten
In de tabel staan de aantallen geïncludeerde draagsters 
en de risico’s op borst- of ovariumkanker. De incidentie 
van borstkanker steeg snel bij de BRCA1-draagsters tot 
de leeftijd van 30-40 en bij BRCA2-draagsters tot de leef-
tijd van 40-50 jaar. Het risico op contralaterale borstkan-
ker 20 jaar na de diagnose van kanker in de eerste borst 
was lager bij BRCA2-draagsters dan bij BRCA1-draag-
sters (hazardratio: 0,62; 95%-BI: 0,49-0,82). Kanker in de 
familie en de locatie van de mutaties hadden geen invloed 
op het risico op ovariumkanker.

consequenties voor de praktijk
De resultaten van deze prospectieve studie zijn voor een 
groot deel gebaseerd op een Nederlands cohort (HEBON), 
wat de directe toepasbaarheid van de risicoschatters voor 
de Nederlandse vrouwen verhoogt. Met dit prospectieve 
cohort kunnen op basis van BRCA-status, familie-
geschiedenis en locatie van de mutatie risicoschattingen 
worden gemaakt die kunnen worden meegenomen in de 
klinische praktijk om besluitvorming te ondersteunen.
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taBel Risico’s op borst- of ovariumkanker bij BRCA1- en BRCA2-draagsters

risico borstkanker contralaterale borstkanker ovariumkanker

BRCA1 BRCA2 BRCA1 BRCA2 BRCA1 BRCA2

mutatiedraagsters; n 2276 1610 1305 908 2905 2161

cumulatief risico tot 80 jaar; % (95%-BI) 72 (65-79) 69 (61-77) 44 (36-53) 17 (11-25)

risico bij geen kanker in familie versus > 2 

kankergevallen in familie; HR (95%-BI)

1,99 (1,14-2,28) 1,91 (1,08-3,37) 1,37 (0,89-2,11) –

risico bij mutaties buiten versus binnen 

specifieke regionen; HR (95%-BI)

1,46 (1,11-1,93) 1,93 (1,36-2,74) 0,69 (0,43-1,10) 0,91 (0,36-2,28)

cumulatief risico 20 jaar na diagnose van 

borstkanker; % (95%-BI)

40 (35-45) 26 (20-33)

 


