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Cijfers over borstkanker 



1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker gedurende haar leven  

Cijfers over borstkanker 



Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Overleving na 5 jaar 

87% 

Cijfers over borstkanker 



Hoe ontstaat borstkanker? 



Soorten borstkanker 

Lobulair Ductaal 

Indeling op basis van eiwitten 

Indeling op basis van plaats in de borst  



Risicofactoren voor borstkanker  

• Erfelijkheid (o.a. BRCA1/2): 5%-10% 

 

• Eerdere borstaandoening  

 

• Dicht borstklierweefsel  

 

• Hormonen  

 

• Leefstijlfactoren: roken, alcohol, weinig lichaamsbeweging  

 



 BRCA1 en BRCA2 mutatie 

• Risico op het ontwikkelen van borstkanker: 60-80% 

 

• Risico op het ontwikkelen van eierstokkanker: 

• 35-45% (BRCA1) en 10-20% (BRCA2) 

 

• Preventieve maatregelen:  

• Borstamputatie beiderzijds (vanaf 25 jaar) 

• Verwijderen eierstokken (vanaf 35 jaar) 

 

• Een deel ontwikkelt nooit borstkanker  

• Niet iedereen ontwikkelt borstkanker op jonge leeftijd 

 

 

 

 



 

 

Behoefte aan een nieuwe methode om 

borstkanker in een zo vroeg mogelijk 

stadium op te sporen  



 

• Borstkanker ontstaat vaak in de melkgangen 

 

 

• Tepelvocht bevat cellen en signaalstoffen uit de 

melkgangen 

 

 

• Hoge concentratie signaalstoffen: dicht bij de tumor  

 

 

 

Borstkanker zo vroeg mogelijk detecteren 

d.m.v. tepelvocht? 



Biomarkers in tepelvocht: toekomstbeeld 

bij vrouwen met verhoogd risico 

Huidige screening Toekomstige screening 

• Mammografie/MRI • Mammografie/MRI 

• Biomarkers  
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• Doel van het onderzoek 

• De drie groepen 

• Aantal deelneemsters 

• Hoe wordt de afname ervaren? 



Het doel van het onderzoek 

Huidige 

screening: 

mammografie 
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doel 

Een biomarker combinatie ontdekken die borstkanker zo vroeg 
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De drie groepen 

Hoog risico Borstkanker Gezond 

Normaal patroon Afwijkend patroon 

Risico >20%, o.a. door: 

 

• BRCA1/2 genmutatie 

 

• Zelf borstkanker in het 

verleden gehad 

 

• Borstkanker in de 

familie 



De drie groepen 

Welke biomarkers 

zijn afwijkend 
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De drie groepen – overeenkomsten en verschillen 

Hoog risico Borstkanker Gezond 

1 studievisite 1 studievisite 10 studievisites 

> 45 jaar 

Ziekenhuizen Ziekenhuizen Flyers 

Volwassen Volwassen 

Gestart in 2017 Gestart in 2017 Gestart in 2008 



De drie groepen – aantal deelneemsters 

Hoog risico Borstkanker Gezond 
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De drie groepen – hoog risico groep 
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Zijn deze biomarkers al maanden/jaren van te voren afwijkend? 
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Deelneemsters met een verhoogd risico 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
a
n

ta
l 

d
e
e
ln

e
e
m

st
e
rs

 

Studiejaar deelname 

U
M

C
 U

tr
e

ch
t 

Er
as

m
u

s 
M

C
 R

o
tt

e
rd

am
 

U
M

C
 

EM
C

 

U
M

C
 

EM
C

 

U
M

C
 

EM
C

 

U
M

C
 

EM
C

 

U
M

C
 

EM
C

 

30 
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aspiration: compliance and feasibility 
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Ervaringen over de afname 

• Weinig ongemak  

– 99%: opnieuw doen en aan iemand anders aanbevelen 

– Ongemak scoort 1,3 (0-10) 

– Geen bijwerkingen van de neusspray 

Suijkerbuijk et al. Ann Oncol (2007) 
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De kleuren tepelvocht 

Geel Oranje 

en rood 

Groen 
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Samenvattend 

 

• Drie groepen 

 

 

• Doel: biomarkers vinden voor vroege opsporing 

van borstkanker 

 

 

• Welke biomarkers? miRNAs! 



MicroRNAs 
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Inhoud 

• Wat zijn microRNAs? 

 

• Waarom microRNAs als biomarker in tepelvocht? 

 

• Lab video 

 

• Wat hebben we tot nu toe ontdekt? 

 

• Hoe ver staan we? Wat moet er nog gebeuren? 

 

 

 



DNA 

“boodschapper” “functie” 

https://www.dnaisyou.nl/hoe-werkt-het/wat-is-dna 

22,000x 
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DNA  gen  eiwit  eigenschap 

“boodschapper” “functie” 

EIWIT 

UITERLIJK 
(EIGENSCHAPPEN) 

https://www.dnaisyou.nl/hoe-werkt-het/wat-is-dna 
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“boodschapper” 
RNA 

http://www.betavak.nl/eiwit.htm 



MicroRNA remt boodschapper RNA 

https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/42159716/abstract+dutch.pdf 

“informatie” “boodschapper” “functie” 

gen 

Delen 

Sterven 

Bewegen 

… 

~2650 microRNAs 



Méér of minder microRNA kan kanker veroorzaken 

https://doi.org/10.1073/pnas.1201516109  

Delen 
Sterven 
Bewegen 

TUMOR 



MicroRNA zwerft door je lijf! 

microRNAs 

https://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/27/rna-zwerft-door-je-lijf-1422639-a1309901 



MicroRNA zwerft door je lijf! 

tranen 

speeksel 

urine 

moedermelk 

bloed 

pleuravocht 

peritoneale vloeistof 

gewrichtsvloeistof 

prostaatvloeistof 
zweet 

hersen/ruggenmergvocht 

vruchtwater 

tepelvocht? 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjc46nhzJXgAhUJmbQKHaUTAbUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/silhouette-of-human-male-vector-618740&psig=AOvVaw2J_8_Y9B6utfMSz4DdkhEp&ust=1548940881398249


Waarom kijken we nu naar microRNAs? 

• MicroRNAs spelen rol bij ontstaan kanker 
 

• MicroRNAs al heel vroeg ontregeld tijdens ontstaan kanker 
 

• MicroRNAs kunnen we goed meten in lichaamsvloeistoffen 
 

• MicroRNAs gebruiken als wapen tegen borstkanker 



MicroRNA in tepelvocht 

tepelvocht 
Tepelvocht uit 
melkklieren/melkgangen 
bevat microRNAs 

Cellen 

Borstklier 

Vacuum (kolven) 

Neusspray 

Abby Alvarado. Human Biology Online Lab: History of the mammary gland.  



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

1. Kunnen we microRNAs betrouwbaar meten in tepelvocht? 
En welke microRNAs kunnen we wel/niet meten? 
 

2. Hoeveel verschil zien we in microRNA hoeveelheid: 
• Tussen (gezonde) vrouwen? 
• Tussen tepelvocht van linker en rechter borst? 
• Tussen verschillende afname tijdstippen? 
 

3. Welke microRNAs zijn er verschillend tussen gezonde 
vrouwen en vrouwen met borstkanker? 



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

1. Kunnen we microRNAs betrouwbaar meten in tepelvocht? 

JA, in 1 druppel tepelvocht meten we zelfs evenveel microRNAs 
als in 20 druppels bloed 
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MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

1. Kunnen we microRNAs betrouwbaar meten in tepelvocht?  
  En welke microRNAs kunnen we wel/niet meten? 

 

goed 
meetbaar 

754 microRNAs 



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

1. Kunnen we microRNAs betrouwbaar meten in tepelvocht?  
  En welke microRNAs kunnen we wel/niet meten? 

 

Top 20 
tepelvocht 

Immuunsysteem  
microRNAs 

100 17 3 



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

1. Kunnen we microRNAs betrouwbaar meten in tepelvocht? 
 

2. Hoeveel verschil zien we in microRNA hoeveelheid: 
• Tussen (gezonde) vrouwen? 
• Tussen tepelvocht van linker en rechter borst? 
• Tussen verschillende afname tijdstippen? 
 

3. Welke microRNAs zijn er verschillend tussen gezonde 
vrouwen en vrouwen met borstkanker? 



MicroRNA “patronen” zijn uniek per vrouw 

tepelvochten 

van dezelfde gezonde vrouw: links en rechts 



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

1. Kunnen we microRNAs betrouwbaar meten in tepelvocht? 
 

2. Hoeveel verschil zien we in microRNA hoeveelheid: 
• Tussen vrouwen? 
• Tussen tepelvocht van linker en rechter borst? 
• Tussen verschillende afname momenten? 
 

3. Welke microRNAs zijn er verschillend tussen gezonde 
vrouwen en vrouwen met borstkanker? 



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

1. Kunnen we microRNAs betrouwbaar meten in tepelvocht? 
 

2. Hoeveel verschil zien we in microRNA hoeveelheid: 
• Tussen (gezonde) vrouwen? 
• Tussen tepelvocht van linker en rechter borst? 
• Tussen verschillende afname tijdstippen? 
 

3. Welke microRNAs zijn er verschillend tussen gezonde 
vrouwen en vrouwen met borstkanker? 



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

3.  Welke microRNAs zijn er verschillend tussen gezonde 
 vrouwen en vrouwen met borstkanker? 

60j 67j 
63j 

50j 55j 
47j 

GEZOND BORSTKANKER 

natuurlijke 
verschillen  

OF 
verschillen door 

borstkanker 

? 



Lobulair Ductaal 

MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

60j 67j 
63j 

BORSTKANKER 

Lum-A 
Lum-B 

TN HER2 
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3.  Welke microRNAs zijn er verschillend tussen gezonde 
 vrouwen en vrouwen met borstkanker? 



MicroRNA in tepelvocht: onze vragen 

MINDER MEER 

3.  Welke microRNAs zijn er verschillend tussen gezonde 
 vrouwen en vrouwen met borstkanker? 



MicroRNA in tepelvocht:  

wat moet er nog gebeuren? 

• De groepen groter maken 
 

• Verschillen zoeken tussen borstkanker en gezond 
 

• Vergelijken hoeveelheid microRNAs in tepelvocht, 
bloed en tumorweefsel 
 

• In hoog-risico tepelvocht kijken hoe ver 
voorafgaand aan het ontstaan van borstkanker we 
afwijkingen zien met onze “microRNA test” 
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