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Stress is geen factor
Bij overlevingskans borstkanker

Ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kankerpatiënt hebben misschien 
hun weerslag op het verloop van hun ziekte. Finse kankeronderzoekers komen tot die 
conclusie in een onderzoek waaraan 8364 vrouwen met borstkanker meewerkten. 
 
Ongeveer driekwart van de Nederlan-
ders is er volgens een peiling van Wereld 
Kanker Onderzoeks Fonds (WKOF) uit 
2013 van overtuigd dat stress kanker 
in de hand werkt, maar in de weten-
schappelijke literatuur is dat effect 
nooit overtuigend aangetoond. In het 
ene onderzoek verhoogt depressie bij-
voorbeeld de kans op borstkanker, in 
het andere niet. Volgens een metastu-
die, die onderzoekers van University 
College London in 2008 publiceerden, 
verslechtert stress de perspectieven  

 
van kankerpatiënten,1 maar die studie is 
omstreden.2 In een recente overzichts-
studie konden epidemiologen zelfs 
onder mensen met een Post Trauma-
tisch Stress Syndroom geen verhoogde 
kans op kanker ontdekken.3

Toch zaaien tumoren zich in dierstudies 
sneller uit als onderzoekers de proef-
dieren langdurig en dagelijks blootstel-
len aan stress.4 In die dierstudies remt 
stress het immuunsysteem waardoor 
kankercellen meer kans krijgen om zich 
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te ontwikkelen en te verspreiden. Mede 
door dat fundamentele onderzoek blij-
ven wetenschappers als Sanna Heik-
kinen, als oncologisch-epidemioloog 
verbonden aan de Finnish Cancer Regis-
try, speuren naar verbanden tussen 
stress en kanker. 
 
Ingrijpende gebeurtenissen 
Heikkinen publiceerde in de zomer van 
2017 in Cancer Epidemiology een epide-
miologisch onderzoek waarin ze 8364 
vrouwen met borstkanker 5 jaar volgde.5 
Toen de studie begon, hadden de vrou-
wen minstens twee jaar eerder de diag-
nose gekregen. De vrouwen hadden 
vragenlijsten ingevuld, en aan de hand 
daarvan wist Heikkinen hoeveel psycho-
logische stress de vrouwen in hun leven 
hadden ervaren, en welke ingrijpende 
gebeurtenissen in het leven van de vrou-
wen hadden plaatsgevonden. 
Voor zover Heikkinen dat kon bepalen, 
had stress na de diagnose geen invloed 
op de kans op overlijden. De onderzoe-
ker vond echter wel een verband tussen 
sommige soorten ingrijpende gebeur-
tenissen en de kans op overlijden. Het 
verlies van een actief bestaan door pen-
sionering verhoogde bijvoorbeeld de 
kans op overlijden met 87 procent, ter-
wijl een invaliderende ziekte de kans op 
overlijden verhoogde met 29 procent. 

Minder effect hadden werkloosheid van 
de partner en relatieproblemen. 
Traumatische gebeurtenissen, zoals 
seksueel geweld, de dood van een part-
ner, kinderen of ouders, echtscheiding, 
ingrijpende ruzies in de privésfeer, werk-
problemen of ernstige financiële proble-
men verhoogden de sterftekans echter 
niet. Waarom de ene stressvolle gebeur-
tenis wel het sterfterisico verhoogt, en 
andere niet, weet Heikkinen niet pre-
cies. Mogelijk zijn er meerdere soorten 
stress, waarvan sommige een weer-
slag hebben op het immuunsysteem, en 
andere niet. 
 
Verliefheid 
Een opmerkelijke uitkomst van de 
Finse studie was dat sommige gebeur-
tenissen de kans op overlijden leken 
te verminderen. Als de vrouwen voor 
hun diagnose verliefd waren gewor-
den, verminderde hun kans op overlij-
den met 33 procent. Als de vrouwen na 
hun diagnose een bezigheid of hobby 
hadden gevonden waarin ze succesvol 
bleken, nam hun sterftekans af met 24 
procent. Andere positieve ontwikkelin-
gen, zoals het verwerven van spirituele 
inzicht, financiële meevallers en een 
voorspoedige carrière, hadden geen 
invloed op de sterftekans. ∞
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