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Preventie, diagnosticering en behandeling van cardiale 
problemen als gevolg van oncologische therapie 

 

 



Casus 

40-jarige vrouw 

 

2011: Bilateraal mammacarcinoom, BRCA-2 mutatie 

 

6 cycli neo-adjuvante chemotherapie TAC (Taxotere, 
Adriamycine, Cyclofosfamide)  

Radicale mastectomie 

Adjuvante radiotherapie thoraxwand en lymfeklier regio’s 
tot 42 Gy.  

Hormonale therapie (tamoxifen) 

 

 



Casus 

2012: Persisterende vermoeidheid. PET/CT: geen recidief 
tumor. Wel pleuravocht beiderzijds en vergrote lever.  

 

2012: 2x opname ivm decompensatio cordis  

 

2013: Recidiverende opnames ivm decompensatio cordis 

 

 



Casus 

Echo: LV zeer slechte functie. RV matige functie. Matige 
MI bij annulusdilatatie. 

 

MRI: Linkerventrikel ejectiefractie 17%. 

 

ICD implantatie ivm VT. 

 

Afgewezen voor HTx in UMCU ivm recente maligniteit, 
zwakke conditie en matige longfunctie. 

 



Casus 

2014: Overplaatsing naar LUMC voor evaluatie 
behandelingsopties 

 

Al 2 maanden opgenomen in het ziekenhuis 

 

Rechtszijdig gedecompenseerd 

Inotropie afhankelijk (dobutamine 4y) 

ProBNP 30.845 ng/L 



Echo 



Echo 



Toxische cardiomyopathie 

Wat is de oorzaak? 

 

Hadden we dit kunnen voorkomen? 

Risicofactoren definiëren en behandelen 
 

Vroegdiagnostiek 

Eerder diagnose stellen door surveillance 
 

Behandeling 

Oncologische therapie aanpassen? 

Hartfalen therapie starten? 



Cardiovasculaire complicaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suter, ESC 2016 



Oncologische therapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suter, ESC 2016 



Incidentie 

Suter, ESC 2016 



Medicamenten 

2016 ESC Position paper 



Type I vs type II toxiciteit 

Myocardial damage  
type I 

 
Pathofysiology 

Cell loss  
(necrosis/apoptosis) 

 
Manifestation 

Cardiomyopathy / heart failure 
 

Diagnosis 
Injury marker release 

Progressive contractile 
 dysfunction & remodeling 

Myocardial dysfunction 

type II 
 

Pathofysiology 
Cellular dysfunction 

(mitochondrial/protein dysfunction) 

 
Manifestation 

Temporary contractile dysfunction 
 

Diagnosis 
No injury marker release 

Reversible contractile  
dysfunction 

 

Modified from Suter et al. EHJ 2013 



Preventie 

Butler, ESC 2016 



Risicofactoren 

Cardiale voorgeschiedenis: 

Hartfalen, LVEF <50% 

Verhoogd BNP 

Coronairlijden of AP klachten 

Matig-ernstig kleplijden 

LV hypertrofie 

Ritmestoornissen, oa 
atriumfibrilleren 

 



Risicofactoren 

Cardiale voorgeschiedenis: 
Hartfalen, LVEF <50% 

Verhoogd BNP 

Coronairlijden of AP klachten 

Matig-ernstig kleplijden 

LV hypertrofie 

Ritmestoornissen, oa 
atriumfibrilleren 

 

Oncologische voorgeschiedenis: 
Eerder behandeling met 

Antracyclines 

Thoracale / mediastinale 
radiotherapie 

 

 

 

Algemeen: 

Leeftijd <18 of >65 jaar 

Positieve familie-anamnese  

Hypertensie 

Diabetes mellitus 

Hypercholesterolemie 

Roken 

Verhoogde alcoholconsumptie 

Obesitas  

 

 

 



Vroegdiagnostiek 

Surveillance met: 

 

Biomarkers 

 

Imaging 



Biomarkers 

 

 

Cardinale et al. Circulation 2004 



Biomarkers 

2016 ESC Position paper 



Imaging 

2016 ESC Position paper 



Echocardiografie 

Patiëntvriendelijk, geen stralingsbelasting 

 

Veel informatie (kleplijden, RV, pericard) 

 

Strain (subklinische LV dysfunctie) 

 

 



Strain 

 

 

Ali et al. Circulation 2014 



Combinatie: biomarkers & imaging 

81 Pt met mammacarcinoom 

Antracycline en Herceptin 

32% ontwikkelt LV dysfunctie, 6% symptomatisch HF 

 

Strain: 

Strain <-19% of ∆ 10% was voorspellend voor cardiotoxiciteit 

Biomarkers: 

Hs Troponine I >30pg/ml na therapie was voorspellend voor 
cardiotoxiciteit 

 

 

Sawaya et al. Circ CV Imaging 2012 



Combinatie: biomarkers & imaging 

 

 

Sawaya et al. Circ CV Imaging 2012 



Preventie/ behandeling 

2016 ESC Position paper 

Primaire preventie 

Oncologische therapie 
aanpassen 

Hartfalen therapie starten 



Hartfalen therapie 

Cardinale et al, Circulation 2006 



Vervolg casus 

Recompensatie: 

 

Verhoging / aanpassing inotropie en diuretica 

 

IABP 

 

 



Echo 



Vervolg casus 

Verbetering RV functie naar redelijk 

Intermacs II 

 

LVAD, TVP, LAA amputatie 

 



Slot casus 

Goed herstel na OK 

 

NYHA II 

 

 

 



Conclusie 

Cardio-oncologie is een relatief nieuw veld  

 

Preventie 

Risicostratificatie 

Keuze oncologische therapie 

 

Vroegdiagnostiek 

Biomarkers 

Imaging 

 

Hartfalentherapie 
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