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Nadelige effecten van een afwijkend screenings
mammogram op kwaliteit van leven en angstbeleving*
Claudia M.G. KeyzerDekker, Jolanda de Vries, Jan A. Roukema en Alida F.W. van der Steeg 

Screening voor een maligniteit zoals het mammacarci-
noom is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid, mede 
omdat vroege detectie gunstig lijkt en zonder risico’s.1,2 
Het bevolkingsonderzoek op borstkanker heeft als 
belangrijkste doel vroege detectie om daarmee sterfte 
terug te dringen.3,4 In Nederland worden deze voordelen 
van de screening duidelijk genoemd in de folder die wordt 
meegestuurd met de uitnodiging voor het bevolkingson-
derzoek, maar de nadelen van de screening worden daarin 
niet besproken.5

In Nederland wordt 1% van de vrouwen na een scree-
ningsmammogram doorverwezen voor aanvullende 
diagnostiek. Dit diagnostisch proces na een afwijkend 
screeningsmammogram wordt door veel vrouwen als een 
zeer stressvolle periode ervaren.6 In deze periode wordt 
een toename van depressieve klachten en angst gezien, 
met name als een biopsie voor histologisch onderzoek 
noodzakelijk is.7

Wij onderzochten in een prospectieve, longitudinale 
studie het effect van een fout-positief screeningsmam-
mogram en van het daaropvolgend diagnostisch proces 
op de angstbeleving en de kwaliteit van leven van de 
betrokken vrouwen. Wij vergeleken deze groep met een 
groep vrouwen bij wie mammacarcinoom was gediag-
nostiseerd op basis van een screeningsmammogram. 

 Doel Analyse van de nadelige psychosociale gevolgen van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, met name de ef fec ten 
van een foutpositief screeningsmammogram op angstbeleving en kwaliteit van leven. 

 opzet Prospec tieve, longitudinale cohor tstudie.
 MethoDen In september 2002december 2006 werden 385 vrouwen met een af wijkend screeningsmammogram geïncludeerd. Van 

hen hadden 152 borstkanker (BK) en 233 een foutpositief screeningsmammogram (FP). Vragenlijsten betref fende 
angst (‘State and trait anxiety inventor y’) en kwaliteit van leven (‘World Health Organization quality of life assess
ment instrument 100’) werden ingevuld voordat de diagnose bekend was en gedurende de followup na 1, 3, 6 en 
12 maanden.

 Resultaten In de FPgroep waren de vrouwen jonger (57 versus 60 jaar; p < 0,001) en bij hen werd vaker een biopsie voor histolo
gisch onderzoek verricht (p < 0,001). De karakter trek ‘angst ’ was sterk geassocieerd met de kwaliteit van leven 
(KvL). Vrouwen in de FPgroep met de karakter trek ‘angst ’ hadden de laagste score voor KvL op alle meetmomenten 
(p < 0,001). Deze groep vrouwen scoorden ook meer angstbeleving dan vrouwen in de FPgroep zonder de karak
ter trek ‘angst ’ en dan de vrouwen in de BKgroep (p < 0,001) met een lage score op de karakter trek ‘angst ’.

 ConClusie Vrouwen hadden na een foutpositief screeningsmammogram een slechtere KvL en meer angst, met name vrouwen 
met de karakter trek ‘angst ’. Het is daarom belangrijk vrouwen beter voor te lichten over de mogelijke nadelige 
psychologische ef fec ten van het bevolkingsonderzoek, zodat zij beter geïnformeerd kunnen beslissen om er al dan 
niet aan deel te nemen.

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in 

British Journal of Surgery (2011:98:537-42) met als 

titel ‘Effect of abnormal screening mammogram 

on quality of life’. Afgedrukt met toestemming.
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patiënten en MethoDen

Sinds 1996 bestaat voor alle vrouwen in de leeftijd van 
50-75 jaar in Nederland de mogelijkheid om 2-jaarlijks een 
mammogram te laten maken in het kader van de borst-
kankerscreening. Het opkomstpercentage is ongeveer 
80%. Bij de uitnodiging wordt ook een informatiefolder 
meegestuurd die uitleg geeft over de werkwijze van de 
screening en sinds 2006 staat in deze folder ook het per-
centage vrouwen dat na een screeningsmammogram 
wordt doorverwezen vanwege afwijkende bevindingen 
(http://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeknaarborstkanker/
images/ Folderborstkanker2010.pdf).

sCReeningsMaMMogRaM
Het screeningsmammogram werd door 2 onafhankelijke 
radiologen beoordeeld. Vrouwen met een afwijkend 
mammogram werden doorverwezen naar de polikliniek 
Heelkunde. Een afwijkend mammogram werd geclassifi-
ceerd als ‘positief ’ wanneer borstkanker werd gediagnos-
ticeerd met behulp van histologisch onderzoek van een 
biopt. Een afwijkend mammogram werd geclassificeerd 
als ‘fout-positief ’ als er geen pathologisch bewijs voor 
borstkanker werd gevonden of als een herhaald mammo-
gram geen verdachte afwijkingen liet zien.

patiënten
In de periode september 2002-december 2006 werden 
385 vrouwen met een afwijkend screeningsmammogram 
geïncludeerd in de studie. Van hen bleken 152 borstkan-
ker te hebben (BK-groep) en 233 hadden een fout-positief 
mammogram (FP-groep). Alle vrouwen gaven informed 
consent voor definitieve participatie.

VRagenlijsten en statistisChe analyse
Vragenlijsten werden afgenomen vóór de diagnosestel-
ling (nulmeting) en 1, 3, 6 en 12 maanden na het stellen 
van de diagnose. De gebruikte vragenlijsten testten de 
persoonlijkheid (NEOFFI),8 de kwaliteit van leven 
(WHOQOL-100),9,10 en de angstbeleving (STAI).11 De 
STAI meet 2 vormen van angst, namelijk de karaktertrek 
‘angst’ (hoe gevoelig is iemand voor angst) en de angst-
beleving (hoe angstig is iemand op het moment van 
meten).
Voor de statistische analyses werden de ANOVA-toets, 
de t-toets en de χ²-toets toegepast om de BK- en de FP-
groepen te vergelijken ten aanzien van de demografische, 
klinische en psychologische kenmerken bij de nulmeting. 
Multivariate regressieanalyse werd gebruikt om de voor-
spellers van kwaliteit van leven (KvL) op 1, 3, 6 en 12 
maanden na diagnose te bepalen. ‘General linear model 
for repeated measures’-analyse werd toegepast om de 
scores van KvL en angstbeleving te vergelijken tussen de 

2 groepen (BK en FP). Vervolgens werden vrouwen verge-
leken op basis van hun score voor de karaktertrek ‘angst’ 
en de uitslag van het screeningsmammogram (borstkan-
ker of fout-positief). 
Alle analyses werden uitgevoerd met het Statistical  
Package for Social Sciences (SPSS) versie 16.0 (SPSS Inc. 
Chicago, IL, VS). Een p-waarde < 0,05 werd beschouwd 
als teken van een statistisch significant verschil.
De gebruikte vragenlijsten en de statistiek worden uitge-
breider beschreven in de eerste publicatie.12

Resultaten

We vergeleken de demografische kenmerken van de 2 
groepen ten tijde van de nulmeting. Er was een verschil 
in leeftijd: de vrouwen in de FP-groep waren jonger dan 
in de BK-groep: 57 versus 60 jaar (p < 0,001) (tabel 1).
Wat betreft klinische kenmerken was de gevonden afwij-
king op het screeningsmammogram significant groter in 
de BK-groep (diameter: 17,4 versus 9,9 mm; p < 0,001). Bij 
de persoonlijkheidskenmerken waren er geen significante 
verschillen tussen de 2 groepen. Wel scoorden de vrou-
wen die uiteindelijk borstkanker bleken te hebben hoger 
op angstbeleving bij de nulmeting (gemiddelde score: 
48,3 versus 40,1; p < 0,001; zie tabel 1).
Het aantal benodigde aanvullende procedures om tot 
een diagnose te komen, was significant verschillend 
tussen de 2 groepen. In de BK-groep onderging 86% van 
de vrouwen (n = 130) 3 diagnostische procedures en bij 
14% (n = 21) werden 4 procedures verricht. In de FP-
groep onderging 32% van de vrouwen meer dan 3 pro-
cedures (n = 75). Bij 28% (n = 66) in de FP-groep werd de 
diagnose gesteld met alleen een herhaald mammogram. 
Alle andere vrouwen ondergingen minstens 1 biopsie 
voor histologisch onderzoek en bij 8% (n = 18) was een 
excisiebiopsie noodzakelijk om de uiteindelijke diag-
nose te kunnen stellen.
Nadat de diagnose ‘goedaardige borstafwijking’ was 
gesteld, werd bij 45% van de FP-vrouwen (n = 105) geen 
vervolgafspraak gemaakt (mede op verzoek van de 
vrouw). Bij de overige vrouwen kwam 43% (n = 100) een-
malig op controle op de polikliniek Heelkunde en 28 
vrouwen (12%) bezochten de polikliniek meerdere malen, 
tot wel 8 keer in het eerste jaar.
De scores voor kwaliteit van leven (KvL) in de BK-groep 
lieten een significante afname zien tussen de nulmeting 
en 1 maand na diagnose. De angstscores waren in beide 
groepen significant afgenomen tussen de nulmeting en 1 
maand na diagnose (tabel 2). Absoluut gezien waren de 
angstscores in de BK-groep significant hoger 1 en 3 
maanden na diagnose dan in de FP-groep. 
De regressieanalyse liet zien dat de voorspellende facto-
ren voor KvL-scores verschilden tussen de 2 groepen. In 
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de FP-groep was de karaktertrek ‘angst’ de belangrijkste 
voorspellende variabele voor KvL. In de BK-groep waren 
angstbeleving en neuroticisme de 2 belangrijkste voor-
spellers (tabel 3).
De vrouwen werden vervolgens verdeeld in 4 groepen op 
basis van diagnose (‘fout-positief ’ versus ‘borstkanker’) 
en score voor de karaktertrek ‘angst’ (‘hoge’ versus ‘niet-
hoge’). Vrouwen met een hoge score op de karaktertrek 
‘angst’ scoorden lager op KvL en hoger op angstbeleving, 
ongeacht hun diagnose (figuur a en b).

BesChouwing

De discussie over de voor- en nadelen van borstkanker-
screening is nog steeds actueel.13,14 Sommige vrouwen profi-
teren van vroege detectie, maar anderen ondergaan onno-
dige procedures en ervaren onterechte angst. Het is daarom 
van belang dat vrouwen de beschikking hebben over uitge-
balanceerde informatie over de mogelijke voor- en nadelen 
voordat ze beslissen deel te nemen aan de screening.2,15

In onze studie scoorden alle vrouwen hoog op ‘angstbele-
ving’ bij de nulmeting, voordat de definitieve diagnose 
gesteld werd. 1 maand na de diagnose was de angstbeleving 

taBel 1  Kenmerken van een groep vrouwen met borstkanker en een controlegroep met een foutpositief 
screeningsmammogram

 
kenmerk borstkanker 

(n = 152)
fout-positief mammogram
(n = 233)

p

 
demografie
 leeftijd in jaren; gemiddelde (SD) 60,2 (7,1) 57,3 (6,9) < 0,001
 heeft partner; n (%) 122 (82,5) 200 (87) 0,288
 heeft kinderen; n (%) 117 (77) 170 (73,3) 0,556
 opleidingsjaren; n (%) 0,962
  010 61 (40,1) 98 (42,1)
  1114 62 (40.8) 95 (40,8)
  > 14
  ontbrekende gegevens

25 (16,5)
4 (2,6)

35(15,0)
5 (2,1)

radiologische tumordiameter in mm; gemiddelde (SD) 17,4 (13,8) 9,9 (10,6) < 0,001
persoonlijkheid; gemiddelde score (SD)
 neuroticisme 30,0 (7,2) 31,1 (6,6) 0,133
 extraversie 40,8 (5,4) 39,7 (5,6) 0,720
 openheid 35,6 (6,0) 36,6 (5,1) 0,086
 altruïsme 43,9 (4,1) 43,5 (4,1) 0,389
 consciëntiositeit 45,7 (5,4) 45,4 (4,7) 0,562
 karaktertrek ‘angst’ 39,6 (11,2) 38,4 (10,6) 0,318
psychologische factoren; gemiddelde score (SD)
 kwaliteit van leven 15,6 (2,4) 15,6 (2,6) 0,733
 angstbeleving 48,3 (13,9) 40,1 (12,9) < 0,001
 

taBel 2  Scores voor kwaliteit van leven en voor angstbeleving in een groep vrouwen met een foutpositief 
screeningsmammogram (FPgroep) dan wel met borstkanker (BKgroep)*

 
tijdstip† kwaliteit van leven angstbeleving
 

FPgroep BKgroep p FPgroep BKgroep p
nulmeting 15,2 (3,1) 16,0 (2,4) < 0,001 39,0 (11) 48,1 (14,8) < 0,001
maanden na diagnose                   †                    †                    †
 1 15,5 (2,8) 15,4 (2,6) 33,4 (10,0) 37,0 (11,1) 0,003
 3 15,2 (3,0) 15,7 (2,5) 35,0 (11,1) 36,6 (12,8)
 6 15,4 (2,8) 15,7 (2,5) 33,3 (11,5) 35,7 (12,7)
 12 15,3 (2,8) 15,9 (2,5) 33,4 (10,9) 35,4 (11,5)

*Aangegeven is de gemiddelde score (SD); significante waarden zijn rood.
†Significante afname in scores tussen 2 meetmomenten: p < 0,001.
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afgenomen bij zowel de vrouwen die borstkanker bleken te 
hebben als bij de vrouwen die een fout-positief mammo-
gram hadden. De absolute afname van de angstbeleving 
was het grootst in de BK-groep. Desondanks was angstbe-
leving nog steeds de belangrijkste factor van invloed op de 
KvL in de BK-groep; deze verklaarde tot 46% van de vari-

atie in KvL-scores. In de FP-groep was met name de karak-
tertrek ‘angst’ de belangrijkste factor van invloed op KvL. 
Dus vrouwen met een angstig karakter ondervonden meer 
nadelige gevolgen van een fout-positief mammogram en 
dit effect duurde tenminste 1 jaar na het screeningsmam-
mogram.

taBel 3  Voorspellende variabelen van kwaliteit van leven bij vrouwen met een fout
positief screeningsmammogram (FPgroep) of met borstkanker (BKgroep)

 
meetmoment
na diagnose

patiëntengroep onafhankelijke variabele R2* b† p

 
1 maand FPgroep karaktertrek ‘angst’ 0,43 0,656 < 0,001

BKgroep angstbeleving 0,32 0,566 < 0,001
neuroticisme 0,07 0,291 0,006

3 maanden FPgroep karaktertrek ‘angst’ 0,55 0,743 < 0,001
angstbeleving 0,04 0,291 0,001

BKgroep angstbeleving 0,44 0,666 < 0,001
neuroticisme 0,06 0,287 0,003

6 maanden FPgroep karaktertrek ‘angst’ 0,48 0,689 < 0,001
angstbeleving 0,07 0,390 < 0,001
extraversie 0,02 0,141 0,045

BKgroep angstbeleving 0,46 0,676 < 0,001
neuroticisme 0,05 0,255 0,006

1 jaar FPgroep karaktertrek ‘angst’ 0,40 0,679 < 0,001
BKgroep angstbeleving 0,34 0,585 < 0,001

neuroticisme 0,06 0,285 0,012

*R2 = percentage van variatie in de scores van de afhankelijke variabele ‘kwaliteit van leven’ veroorzaakt 
door de betreffende onafhankelijke variabele (1,00 = 100%).
†b: een negatieve b betekent dat een hogere score van de onafhankelijke variabele leidt tot een lagere 
score van de afhankelijke variabele.
 

 
FiguuR   Samenhang van de karaktertrek ‘angst’ en de gemiddelde scores van (a) kwaliteit van leven en (b) angstbeleving bij vrouwen met een foutpositief 
mammogram dan wel borstkanker: vrouwen met een foutpositief mammogram en met een hoge score op de karaktertrek ‘angst’ ( ) dan wel een lage score (■), 
en van vrouwen met borstkanker en met een hoge score op de karaktertrek ‘angst’ ( ) dan wel een lage score (▼), gemeten op 4 momenten na de diagnose: 
1 (nulmeting); 2, 3, 4, en 5 zijnde 1, 3, 6 en 12 maanden na de diagnose.
 

a b
meetmoment

    
   k

w
al

ite
it 

va
n 

le
ve

n

0 1 2 3 4 5 6

17

16

15

14

13

12

meetmoment

an
gs

tb
el

ev
in

g

0 1 2 3 4 5 6

65

60

55

50

45

40

35

30

25



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3605 NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A3605 5

ON
DE
RZ
OE
K

In Nederland variëren de doorverwijzingpercentages van 
0,89-1,12%.5 Dit is laag in vergelijking met andere landen 
waar percentages gemeld worden van 2-5%.5,16 In de hui-
dige studie bleek 60,5% van de vrouwen die doorverwezen 
was een fout-positief mammogram te hebben.
In de informatiefolder die wordt meegestuurd met de 
uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonder-
zoek, wordt sinds 2006 vermeld dat ongeveer 60% van de 
vrouwen die worden doorverwezen na een screenings-
mammogram een goedaardige afwijking blijken te heb-
ben. Echter, de diagnostische (en vaak invasieve) proce-
dures die nodig zijn om tot de diagnose te komen, worden 
niet vermeld in de informatiefolder of op de informatieve 
website. In onze studie had slechts 28,3% van de vrouwen 
genoeg aan een nieuw mammogram om tot de diagnose 
te komen, terwijl bij 72,7% ten minste 1 biopt nodig was.
Ook de mogelijke, negatieve psychologische consequen-
ties die het hele diagnostische proces kan veroorzaken 
worden niet genoemd in de folder.
Meerdere studies rapporteren dat de meeste vrouwen 
na een fout-positief mammogram toch tevreden waren 
met de screening. Zij hadden het gevoel dat ze toch 
meer risico liepen dan anderen en waren van zins de 
volgende keer weer te participeren.2,17,18 De meeste angst 
was weggenomen door de goede uitslag, maar in deze 
studies werden de vrouwen per telefoon geïnterviewd 
en enige tijd nadat zij een goede uitslag hadden ontvan-
gen. Er is slechts één studie die aanhoudende bezorgd-
heid meldt na een fout-positief mammogram.19 Deze 
aanhoudende bezorgdheid leidde ook tot meer polikli-
niekbezoeken in het eerste jaar na de screening. Dit 
zagen wij ook: 55% van de vrouwen in de FP-groep 
bezocht in het eerste jaar de polikliniek. Sommige 
bezoeken waren op verzoek van de behandelend chi-
rurg, maar een belangrijk deel was op initiatief van de 
patiënte zelf. De polikliniekbezoeken op verzoek van de 
chirurg zouden een negatieve invloed kunnen hebben 
op angstbeleving en de KvL, maar wij vonden geen ver-
schillen in angstbeleving en KvL tussen de vrouwen die 
wel of niet nogmaals de polikliniek bezochten (data 
hier niet getoond). Dit betekent dat de angst en de lagere 
KvL enkel het gevolg waren van het doorverwezen-
worden na het screeningsmammogram en het daarop-
volgende diagnostische traject.
Vrouwen overschatten vaak het risico op borstkanker 
en zien de voordelen van screening, maar zijn zich soms 
onvoldoende bewust van de mogelijke risico’s.20 Infor-
matievoorziening door medische professionals en over-
heidsinstellingen is niet altijd objectief en vaak ten 
faveure van de screening. Een dwarsdoorsnedestudie 
van 27 websites in verschillende landen liet zien dat de 
belangrijkste risico’s van borstkankerscreening, te 

weten overdiagnostiek en overbehandeling, onderbe-
licht werden.21

In het Tijdschrift is reeds eerder de bestaande publieks-
informatie over de borstkankerscreening ter discussie 
gesteld en door Bonneux zelfs ‘partijdig of inhoudsloos’ 
genoemd.22 Zijn voorstel was om de foldertekst over 
borstkankerscreening aan te passen waardoor vrouwen 
wél correct geïnformeerd worden over de voor- en nade-
len van het bevolkingsonderzoek – tot op heden is dit 
nog niet gebeurd.

ConClusie

Uit ons onderzoek blijkt dat vrouwen na een fout-positief 
screeningsmammogram een slechtere kwaliteit van leven 
en meer angst ervaren, met name vrouwen met de karak-
tertrek ‘angst’. Dit toont aan dat borstkankerscreening 
ook zeer nadelige gevolgen kan hebben. Wij zijn van 
mening dat vrouwen meer uitgebalanceerde informatie 
dienen te krijgen, zodat ze volledig geïnformeerd kunnen 
beslissen of ze willen participeren in de borstkanker-
screening. De informatie moet niet alleen ingaan op de 
voordelen, maar ook de psychologische nadelen, zoals 
angst en een mogelijke reductie van kwaliteit van leven, 
belichten.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 11 mei 2011

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3605

●> Meer op www.ntvg.nl/onderzoek

▼   leeRpunten  ▼
•	 Borstkankerscreening	heeft	als	belangrijkste	doel	vroege	detectie	

waardoor	een	reductie	in	sterfte	ten	gevolge	van	borstkanker	
optreedt.	Echter	de	nadelen	in	de	zin	van	overdiagnostiek	en	over-
behandeling	worden	onderbelicht	in	de	informatievoorziening	
aan	vrouwen	die	deelnemen	aan	de	borstkankerscreening.	Ook	is	
er	geen	aandacht	voor	de	mogelijke	nadelige	psychologische	
gevolgen	van	een	fout-positief	screeningsmammogram.	

•	 Vrouwen	ervaren	na	een	fout-positief	screeningsmammogram	
minder kwaliteit van leven en meer angst, met name vrouwen met 
de	karaktertrek	‘angst’.	Deze	nadelige	psychologische	effecten	
houden	tenminste	1	jaar	na	het	screeningsmammogram	aan.

•	 Betere	voorlichting	over	de	mogelijke	nadelige	effecten	van	het	
bevolkingsonderzoek,	waaronder	de	psychologische,	is	nodig	om	
vrouwen	beter	te	kunnen	laten	beslissen	of	ze	willen	participeren	
in	de	borstkankerscreening.
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