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Hormonale
behandeling van borstkanker
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

HORMONALE BEHANDELING
VAN BORSTKANKER
Sommige borstkankers worden behandeld met
zogenaamde antihormoonmiddelen. Dit zijn medicijnen
die dagelijks via de mond worden ingenomen of
injecties die onderhuids worden toegediend.

HORMOONGEVOELIGE BORSTKANKER
Borstkankercellen kunnen door de vrouwelijke
geslachtshormonen
(oestrogenen)
gestimuleerd
worden om te groeien. In dat geval spreekt men van een
‘hormoongevoelige ziekte’.
Of een tumor hormoongevoelig is, wordt
nagegaan met een gericht microscopisch onderzoek
van het tumorweefsel.
Een antihormoonbehandeling kan zowel in de beginfase van de ziekte worden voorgeschreven, als voor de
nabehandeling na een heelkundige ingreep, of in een
meer gevorderd ziektestadium.
De antihormoonbehandeling laat de hoeveelheid
vrouwelijke hormonen, die van nature in het
lichaam aanwezig zijn, dalen (door de remming van de
aromatase-enzymen) of zwakt de werking van deze
hormonen af (door blokkering van de oestrogeenreceptor op celniveau). Hormoongevoelige kankercellen
worden daardoor in hun groei geremd en vernietigd. Zo
wordt de kans op herval kleiner en neemt de kans op
genezing toe.
Vrouwelijke hormonen worden in de premenopauze
door de eierstokken aangemaakt. In de postmenopauze is het vooral het vetweefsel dat voor de productie
van deze hormonen instaat, door de werking van de
aromatase-enzymen.

Premenopauzale patiënten worden, als bepaalde ziektekarakteristieken dit nodig maken, soms vroegtijdig in
de menopauze gebracht. Dit resulteert in een absolute
uitschakeling van hormonale invloeden op resterende
kankercellen. De nevenwerkingen bij dit soort aanpak
zijn meestal meer uitgesproken. De arts bespreekt met
u de mogelijke noodzaak voor dergelijke behandeling.
Een patiënte kan tijdelijk (door een maandelijkse injectie) of definitief (heelkundig wegnemen van de eierstokken) menopauzaal gemaakt worden.
Uw arts bespreekt met u welke medicatie voor u het
meest geschikt is, hoelang u deze dient in te nemen
en of ze na verloop van tijd eventueel dient te worden
aangepast.

ANTIHORMOONBEHANDELING
PRAKTISCH
De behandeling start doorgaans na een operatie en valt
samen met het begin van de bestraling (als die bij u
aangewezen is).
U dient de voorgeschreven medicatie dagelijks, telkens
ongeveer op hetzelfde tijdstip, in te nemen met een glas
water. Bij voorkeur wordt de behandeling niet onderbroken. Neem daarom altijd enkele tabletten mee en zorg
voor een reservevoorschrift.
Uw arts gaat na of u andere medicatie of producten
inneemt die de werking van het antihormoonmiddel kunnen beïnvloeden en spoort ook bepaalde neveneffecten proactief op. Dit gebeurt door middel van
botdensitometrie, meting van cholesterol en suiker in
het bloed, echografie ter controle van het baarmoederslijmvlies.
Als u wordt behandeld met injecties, worden die opmaandelijkse basis toegediend door de huisarts, door
een thuisverpleegkundige of in het dagziekenhuis.

NEVENEFFECTEN
De verlaagde hormoongehaltes of hormooneffecten
kunnen normale cellen en lichaamsfuncties beïnvloeden.
Warmteopwellingen, stemmingswisselingen, slapeloosheid en concentratiestoornissen, gewichtstoename, gewrichtslijden en botontkalking kunnen
voorkomen. Patiënten melden ook maaglast, haarveranderingen of minder zin in seks (met vaginale droogte en irritatie). Ook effect op het baarmoederlijmvlies
en verhoogde kans op bloedklontervorming zijn beschreven.
Hoe jonger u bent, hoe meer uitgesproken deze veranderingen kunnen zijn.
Aarzel niet om de bijwerkingen te bespreken met uw
arts. Die kan beslissen om uw behandeling aan te passen of stop te zetten. Hierbij zal de arts het effect van
de behandeling afwegen ten opzichte van de invloed
op de levenskwaliteit.
Zelf hebt u ook hier ook invloed op: rook niet en
streef naar een gezonde levensstijl met gevarieerde
voeding en voldoende beweging en ontspanning. Laat
overmatig alcoholgebruik achterwege.

ONVERWACHTE NEVENEFFECTEN
Bij het plots of onverwacht optreden van neveneffecten of bij pijn of problemen neemt u best contact op
met de behandelende arts of oncoverpleegkundige.
Als deze niet bereikbaar zijn kan u het ziekenhuis contacteren via volgende kanalen:
`` 08:00 - 17:00 uur:
09 224 81 11 (Call center)
`` 17:00 - 8:00 uur:
09 224 81 01 (Dienst Spoed)

