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De complexiteit van kanker bij 

ouderen
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Kanker bij ouderen: 

enkele basisconcepten

1. Kanker is een ouderdomsziekte

Ouderen zijn de meerderheid niet de minderheid

2. Leeftijdsgebonden verschillen in behandeling

Ouderen krijgen vaker “minder behandeling” 

3. Nochtans is er duidelijk aangetoond voordeel van (adjuvante) 

behandeling bij ouderen

De risico’s zijn ook verhoogd 

4. Ouderen zijn ondervertegenwoordigd in klinische studies

Weinig ‘ouderen’, en meestal enkel fitte pt
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Kanker risico stijgt met leeftijd



De Europese bevolking wordt ouder
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Oudere kankerpt (>65j) worden systematisch

geweerd uit klinische studies

Hutchins LF, et al. N Engl J Med. 1999

Ouderen in Amerikaanse klinische studies versus US populatie
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Geïndividualiseerde benadering:

– Zal de patiënt sterven ‘door’ kanker of 

‘met’ kanker?

– Welke kanker gerelateerde 

morbiditeit/mortaliteit wordt verwacht?

– Kan de patiënt behandeling 

verdragen?

Therapeutische overwegingen

bij ouderen met kanker



Leeftijdsgebonden veranderingen

en impact op chemotherapie

Wildiers. Eur J Cancer 2007  ; Lichtman et al. J Clin Oncol 2007
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Toxiciteit van adjuvante chemotherapie (CMF) 

voor borstkanker neemt toe met leeftijd

Crivellari D, et al. J Clin Oncol. 2000
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Chemotherapie bij ouderen

• Chemotherapie bij ouderen = in principe haalbaar

• Goede selectie van patiënten = cruciaal

• Specifieke aandachtspunten bij ouderen die 

chemo krijgen:

– Dosering: soms aanpassen

– Belang van geriatrische evaluatie

– Compliance opvolgen

– Gebruik van supportieve therapie

– Nierfunctie, hydratatie

– Medicamenteuze interacties

– …
-Wildiers. Eur J Cancer 2007

-Launay-Vacher et al. Ann Oncol 2007

-Wildiers et al. Clin pharmacokinet 2003



Medicamenteuse interacties

• Potentieel voor drug interactions en 

toxiciteit!

• 29% nemen > 7 geneesmiddelen !

• e.g. NSAID → methotrexaat toxiciteit ↑
Clin Pharmacokinet 1994; p486 

Mediaan aantal per patient 

(range)

6 (0-17)

# interactie met P450 2 (0-8)



Walter LC et al. JAMA 2001

Variatie in gezondheidstoestand: 

invloed op levensverwachting!



Frailty

Fitte persoon Frêle persoon



• Sociale status/steun

• Functionele status

• Vermoeidheid

• Comorbiditeit

• Cognitie

• Mentale toestand

• Voeding

• Geriatrische syndromen

(dementie, delirium, vallen, 

incontinentie, osteoporosis of 

spontane fracturen, 

polypharmacie, doorligwonden, 

sarcopenie)

Geriatrische evaluatie laat toe om frailty

te evalueren (cumulative deficit model van frailty)



Waarom geriatrische evaluatie

in oncologie?

1. Detectie van multipele problemen

2. Heeft prognostische informatie (OS)

3. Heeft predictieve waarde voor toxiciteit

/ QoL ↓

4. Invloed op therapiekeuze

5. Mogelijkheid tot gerichte (geriatrische)

interventies die kunnen leiden tot

betere QoL en OS



Detectie van 

geriatrische 

problemen



Hamaker et al. Acta Oncologica 2013 

Invloed van geriatrische evaluatie

op therapiekeuze



Geriatrische

evaluatie

• 2-step approach

Screening

‘geriatric risk profile’

normal abnormal

STOP Ger. evaluatie



G8 screening tool

OS

Kenis, … Wildiers. J Clin Oncol 2014

Bellara,  … Soubeyran. Ann Oncol 2012

Score 15-17

Score ≤14



• Sociale status/steun

• Functionele status

• Vermoeidheid

• Comorbiditeit

• Cognitie

• Mentale toestand

• Voeding

• Geriatrische syndromen

(dementie, delirium, vallen, 

incontinentie, osteoporosis of 

spontane fracturen, 

polypharmacie, doorligwonden, 

sarcopenie)

Geriatrische evaluatie laat toe om frailty

te evalueren (cumulative deficit model van frailty)



Geriatrische evaluatie

• 3-step approach

Screening  

‘geriatric risk profile’

normal abnormal

STOP Ger. evaluatie

Geriatric interventions



Geriatrische interventies

• Inschakeling 
andere 
professionele 
zorgverleners:

• Huisarts

• Sociaal assistent

• Ergotherapeut

• Kinesitherapeut

• Geronto-psychiater

• Diëtist

• Psycholoog

• …

• Doorverwijzing naar:

• Geriatrische consultatie

• Geriatrisch dagziekenhuis

• Geheugenkliniek

• Valkliniek

• Consultatie ‘depressie bij 

ouderen’

• …



Geriatrische Interventies: 

OUTCOME na 1 jaar

Geriatric unit General unit

Discharge to 

nursing home

13% 30%

Mortality 24 % 48 %

NEJM 1984 – Rubenstein et alRubenstein, NEJM 1984

BMJ 2011



proliferation

ER

HER2

Personalized medicine
Today

Tumor (e.g. breast)

chemotherapy

hormonal therapy

targeted therapy

Host

age

ECOG

(comorbidity)

?

Tomorrow

genetic alterations

gene expression signat.

epigenetic alterations

protein/receptor: ILGF, 

AR, HER3, EGFR, 

mTOR, PTEN, RAS, ...

Evaluation of 

tumor 

responsiveness; 

individualized 

targeted therapy

Tumor (e.g. breast)

functionality: ADL, IADL

falls

comorbidity: DM, aHT, ...

comedication

malnutrition

cognition

depression

social support

Evaluation of 

Frailty; 

individualized 

geriatric 

interventions

Host



Geriatrische evaluatie in Leuven



ALGEMENE CONCLUSIE

• Artsen moeten zich bewust zijn van
ouderdomsgerelateerde/geriatrische
aspecten in de oncologie. Input van
huisarts is cruciaal.

• Geriatrische evaluatie detecteert vele
problemen, voorspelt OS en toxiciteit, en
beïnvloedt therapiekeuze (balans 
overbehandeling versus onderbehandeling)

• Implementatie van geriatrische evaluatie
en geriatrische interventies is een  
uitdaging. 

• Uiteindelijke doel = zorg voor oudere 
kankerpatiënten verbeteren ! 
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Lancet oncol 2007 Wildiers et al



INCIDENTIE

• Age specific incidence 

increases with age

SEER database 2009-2013 females

Mediane leeftijd bij diagnose: 62j

 30% treedt op ≥70j

• Percent of new breast 
cancer cases by Age group
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BORSTKANKER BIJ OUDEREN



Breast cancer incidence in women aged 70-75 years, the Netherlands. 

Nienke A de Glas et al. BMJ 2014;349

Borstkanker screening: impact op ‘early versus 

late stage’ breast cancer bij oudere vrouwen

Incidence before screening -> after screening

per 100,000

Early stage 249 363

Advanced stage 59 52



• IHC studies: biologie iets gunstiger:
– Meer ER +

– Minder HER2+

– Lagere grade

• Intrinsic subtype

(PAM50) 

Mol Oncol 2014 de Kruijf

Oncologist 2014 Jenskins   

Iets gunstiger 

(gemiddeld)
TUMOR BIOLOGIE

≥ 70j t.o.v. jongeren

IHC = immunohistochemistry



Worden ouderen met borstkanker

ONDERbehandeld? JA

Worden ouderen met borstkanker

OVERbehandeld?
JA



MINDER BEHANDELING op oudere leeftijd

Treated with chemotherapy if ER+, 

N+ stage I/II breast cancer

Initial treatment for stage II breast

cancer by age

JCO 2010 Schonberg

SEER database ; 49616 women with stage I/II breast cancer ≥67y

BCS = breast conserving surgery ; XRT = radiotherapy



Breast cancer mortality

Other cause mortality

• Univariate HR 1.66 (95% CI 1.34-2.06), p<0.001 

• Multivariable HR 1.63 (95% CI 1.23-2.16), p<0.001
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TEAM trial (adjuvant hormoontherapie)

Van de Water et al. JAMA 2012

Prognose MEER borstkanker doden

ONDERBEHANDELING!



Prognose

• Een belangrijk deel van de ouderen met operabele
borstkanker sterven van iets anders dan borstkanker

• Absolute benefit van chirurgie en adjuvante
(chemo/radio)therapie is lager, en toxiciteit is hoger
bij ouderen

Ali Br J Cancer 2011

OVERBEHANDELING indien

identieke behandeling als jongeren!

N = 14048 new early breast cancer, ≥50y, FUP 4,7y



Behandeling borstkanker

• OPEREREN OF NIET? 

Zonder operatie 4x meer kans op lokaal herval, 
maar geen verschil in overleving

 In principe operatie (tenzij frele))

• BESTRALEN? (na borstsparende chirurgie)
– Minder herval bij ouderen

– Minder winst bij ouderen, maar wel nog significant

– Benefit ook afhankelijk van algemene conditie

 In principe bestraling (tenzij winst te laag

wordt ingeschat)



 Hormoontherapie winst
onafhankelijk van leeftijd

 Tamoxifen of 
aromatase inhibitoren
(femara, arimidex, 
aromasin)

 Chemotherapie winst
kleiner bij ouderen, maar
kan zinvol zijn

 4x Taxotere
cyclophosphamide + 
Neulasta®

Current Opinion in Oncology 2005, 17: 566  ; Wildiers et al

Chemo- en hormoontherapie adjuvant



Tumor extent

T (tumor size)   

N (nodal status)

Tumor biology

Luminal A

Luminal B HER2 neg

Triple negative

Her2+

Patient preference
General health status

Geriatric assessment

Therapie keuze
hangt af van …

Tumor

Host

- Estimate life-expectancy

- Predict treatment toxicity
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• Voorgeschiedenis: Asthma

• Medicatie: aspirine, ventolin

• 8-2010:  mastectomie + 

okserklieruitruiming (4+/14) voor 

multifocaal gr III IDA, triple negatief, 

stadium pT2mN2M0

• Adjuvant chemo of niet??

Case report: vrouw 81j



Case report: vrouw 81j

10j overleving 10j vrij van herval

www.adjuvantonline.com



• CGA resultaat

– G8 16/17

– Woont met echtgenoot

– ADL 8/24

– IADL 8/8

– Vallen nee

– Mob-T fatigue score 6/6

– MMSE 30/30

– GDS 1/15

– MNA screening 11 → full scale 26/30 (normale 
voedingstoestand)

Case report: vrouw 81j 



• 9-2010: Beslissing adjuvant chemo 4x 

TC (docetaxel-cyclophosphamide met 

G-CSF) 

– Heel goede tolerantie (wat hoest, lichte 

anemie)

– Geen gewichtsverlies of functionele 

achteruitgang

• Consultatie 2016: 

– Volledig hersteld, Hb 12.8, geen herval

Case report: women 81y old



Case report (2): vrouw 78j 

• Voorgeschiedenis: COPD, chronisch 
vermoeidheidssyndroom, hysterectomie, 
appendectomie, amygdalectomie, bilateraal cataract 
operatie, knieprothese, hypercholesterolemie, aHT

• Medicatie: simvastatine, nobiten

• 1-2011:  mastectomie + okselklieruitruiming voor gr 
II mucineus carcinoma, hormoongevoelig, HER2 
neg, Ki67 5%, Stage  pT1cN0M0

• Adjuvante behandeling: radiotherapie en 5j 
antihormonale therapie



• CGA resultaat

– G8 12/17

– Woont alleen (weduwe)

– ADL 11/24

– IADL 3/8

– Vallen Ja, met trauma

– Mob-T fatigue score 0/6

– MMSE 27/30

– GDS 6/15

– MNA screening 11 → full scale 22/30 ‘risico op ondervoeding’

Case report (2): vrouw 78j



Case report (2): vrouw 78j

10y overleving 10j vrij van herval



• Beslissing om te bestralen en 5j 

antihormonale therapie te geven, maar 

benefit wsch beperkt

• Psycholoog and sociaal assistent zagen 

de patiënt 

Geen actie ondernomen voor andere 

gevonden problemen (vallen, 

functionaliteit, risico op ondervoeding)

Case report (2): vrouw 78j



Conclusie vroegtijdig (borst)kanker

• Pas op voor ONDERBEHANDELING!
– Kan leiden tot slechtere uitkomst

• Pas op voor OVERBEHANDELING!
– Ouderen moeten niet systematisch dezelfde

therapie krijgen als jongeren (minder winst van 
chemo, bestraling, invloed van comorbiditeit, …)

• Meest optimale therapie ~
– Tumoreigenschappen

– Globale gezondheidstoestand en 
levensverwachting

– Wens van patiënt

– NIET chronologische leeftijd 


