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Hormoontherapie 

• Adjuvante cq nabehandeling postoperatief bij mammacarcinoom 

- Tamoxifen 

- Aromataseremmer: letrozol, anastrazol, exemestane 

- LHRH 

 

• Lokale controle mammacarcinoom indien patient afziet van OK vw leeftijd 

- Letrozol 

- Eventueel vervolg tamoxifen, faslodex, exemestane ( eventueel combinatie met 

CDK4/6 remmer) 

 

• Uitgezaaid hormoongevoelig mammacarcinoom 

- Letrozol met of zonder CDK4/6 remmer 

- Eventueel vervolg tamoxifen, faslodex al dan niet icm CDK4/6 remmer, 

exemestane al dan niet in combinatie met everolimus 

 

13-05-2019 5 



Hormoontherapie 
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Hormoontherapie 

• Premenopauzale vrouwen tamoxifen 5-10 jaar al dan niet icm lucrin 

 

• Postmenopauzale vrouwen tamoxifen gevolgd door aromataseremmer na 

2-2.5 jaar, totaal 5-7jaar 
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Hormoontherapie bijwerkingen 

• overgangsverschijnselen (opvliegers, transpireren (zweten), droge slijmvliezen, minder zin in vrijen, 
menstruatieveranderingen of stoppen van de menstruaties) 

• vaginaal bloedverlies, baarmoederslijmvlieskanker (endometriumcarcinoom) -  Alleen bij tamoxifen 

• blaasontsteking, vaker moeten plassen 

• pijnlijk of gespannen gevoel op de borst 

• verandering in bloeddruk 

• botontkalking (osteoporose) 

• misselijkheid, oprispen, braken, buikpijn, last van je maag, diarree, verstopping 

• verlies of toename van eetlust en gewicht 

• vocht vasthouden, zwellen van handen, enkels, voeten (oedeem) 

• dunner wordend haar, haaruitval 

• huiduitslag, droge huid 

• spier-, bot- of gewrichtspijnen 

• tintelende vingers of tenen 

• stemmingswisselingen, neerslachtigheid, depressie, zenuwachtigheid, geïrriteerdheid 

• hoofdpijn, duizeligheid, gevoelsstoornissen, jeuk of tintelingen 

• wazig zien, oogirritatie 

• vermoeidheid, krachteloosheid, kortademigheid 

• mogelijk enige verstrooidheid of geheugenklachten 

• slaperigheid of juist slapeloosheid 

• onvruchtbaarheid 
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Opvliegers 
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Tips bij opvliegers 

• Draag niet te warme kleding en draag laagjes, zodat u iets uit kunt trekken.  

• Draag katoenen kleding, dit reguleert de lichaamswarmte beter dan 
synthetische kleding. Ook helpt het als de kleding niet te strak zit. 

• Gebruik een katoenen dekbed of een dekbed dat warmte reguleert. 

• Slaap met open raam of ventilator. 

• Vermijden drinken van koffie, thee of alcohol óf het eten van gekruide 
maaltijden meer opvliegers krijgt. Roken. 

• Waaiertje of flesje water mee te nemen. Polsen afspoelen met koud water 
voor een snellere verlichting.  

• Probeer tijdens een opvlieger zoveel mogelijk te ontspannen. Maak het 
bespreekbaar in uw omgeving. 

• Vermijd stress. 

• Gebruik van preparaten of supplementen op sojabasis worden afgeraden bij 
hormonale therapie. 

• Als de opvliegers veel last geven en de genoemde adviezen geven geen 
verbetering, maak dan een afspraak met uw regieverpleegkundige of arts. 
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Middelen tegen opvliegers 

• Famosan Dr. Vogel 

• Ymea 

 

 

Medicamenteus 

• Oxybutynine 2 dd 2,5 mg – 5 mg 

• Antidepressiva: venlafaxine 

• Het bloeddrukverlagend geneesmiddel clonidine 

• Anti-epileptica zoals gabapentine en pregabaline 

 

 

Accupunctuur 
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Spier-, bot- of gewrichtspijnen 
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Spier-, bot- of gewrichtspijnen 

Bij 10-20% reden tot staken hormoontherapie! 

 

• Stijfheid/stramheid, na zitten danwel uit bed komen. Vaak gaat dat weer over 
als je eenmaal goed in beweging bent. 

• Vooral in de kleine gewrichten, zoals de handen, kun je last krijgen van 
pijntjes. Maar ook in de grotere gewrichten, zoals de knieën of de heupen, 
kan bewegen pijn gaan doen. 

 

• Lichaamsbeweging 

• Goed slapen, vermijden stress 

• Let op gewicht 

 

• Paracetamol 

• NSIAD’ s icm maagbeschermer 

• Accupunctuur 
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2. Vervroegde overgang 

 

 

• Tgv chemotherapie 

 

 

 

• Medicamenteus bij jonge vrouwen (<35-40 jaar) met een hoog risico 

mammacarcinoom in kader nabehandeling met hormoontherapie 
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Vervroegde overgang 
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Overgangsklachten 

• Onregelmatige menstruatie en bloedingen 

• Opvliegers, nachtzweten 

• Vaginale droogheid, dunnere vaginawand 

• Somberheid en/of depressieve gevoelens 

• Concentratieproblemen 

• Kort lontje, prikkelbaar 

• Slapeloosheid 

• Minder of geen zin in seks 

• Gewichtstoename 

• Incontinentie 

• Hartkloppingen 

• Droge huid en haren 

• Afname botdichtheid in jaren 
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3. Hormoonsuppletie 

• Na borstkanker (ongeacht hormoonreceptorstatus) bestaat er in principe 
een contra-indicatie voor hormoonsuppletie. 

 

• Orale anticonceptie-gebruik (pil) leidt tot een tijdelijk licht verhoogde kans 
op mammacarcinoom (RR 1.25) tijdens gebruik, maar de absolute 
risicoverhoging op mammacarcinoom is zeer beperkt indien gebruikt voor 
het 25e jaar, gezien het zeer lage absolute risico op die leeftijd (ook bij 
BRCA1/2-mutatiedraagsters). 

• Er zijn onvoldoende data over de veiligheid van een hormoon-spiraal 
(LNH-IUD) na mammacarcinoom 

• Er zijn geen gegevens over een levonorgestrel-houdend spiraal in relatie 
tot het risico op mammacarcinoom bij gezonde BRCA1/2 
mutatiedraagsters. 

• Bij urogenitale atrofie bij postmenopauzale vrouwen kan kortdurend een 
lokaal oestrogeen worden gebruikt. Alternatief lubricerende middelen, 
Premenoduo. 
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4. Botgezondheid 
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Botgezondheid 

Risicofactoren osteoporose cq verlaagde botdichtheid 

 

• langdurig gebruik van bepaalde medicijnen (zoals corticosteroïden en 
middelen tegen epilepsie) 

• naaste familieleden met osteoporose 

• slank en tenger figuur 

• als u zeer weinig beweging krijgt 

• gebrek aan vitamine D3  

• te weinig calcium in de voeding 

• roken 

• overmatig alcoholgebruik 

• menopauze voor het 45ste levensjaar 

• reuma 

• verhoogde (bij)schildklierwerking 
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Botgezondheid 

Adviezen 

 

• Zonodig suppletie vitamine D 

 

• Voldoende calciumintake 

 

• Lichaamsbeweging 

 

• Stoppen met roken 

 

• Geen overmatig alcoholgebruik 
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