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Cognitie en (de behandeling van) kanker

Vandaag buiten beschouwing:

• Primaire hersentumor of hersenmetastasen

• Intrathecale / intraventriculaire chemotherapie bij CZS aandoeningen

• Paraneoplastische syndromen

• Premorbide cognitieve stoornissen.

• Radiotherapie



Definitie

•

Klinisch beeld Diagnose Classificatie

Cognitieve klachten. 
Geen geobjectiveerde cognitieve stoornis

Geen diagnose (wel klachten) Klachten, geen stoornissen

Geobjectiveerde lichte cognitieve stoornis
Stoornissen zonder belangrijke 
interferentie in dagelijks leven

Lichte cognitieve stoornissen, 
geen dementie

Mild cognitive impairment
MCI, wsch Alzheimer
MCI mogelijk AD
Etc….

Geobjectiveerde cognitieve stoornissen 
interferentie in het dagelijks
leven, met afname ten opzichte van
vroegere niveau van functioneren, niet te
verklaren door delier of depressie. 
De cognitieve stoornissen zitten in 2 van 
de 5 domeinen: 
geheugen; taal; visuospatiële
functies; uitvoerende functies; gedrag of
persoonlijkheid. 

Dementiesyndroom Morbus Alzheimer
Lewy body dementie
Vasculaire dementie
Etc….



Definitie

• Chemotherapy related Cognitive Impairment (CrCI)

• Chemotherapy induced Cognitive Impairment (CiCI)

• Chemofog

• Chemobrain
Klinisch beeld Diagnose

Cognitieve klachten. 
Geen geobjectiveerde cognitieve stoornis

Geen diagnose (wel klachten)

Geobjectiveerde lichte cognitieve stoornis
Stoornissen zonder belangrijke 
interferentie in dagelijks leven

Lichte cognitieve stoornissen, 
geen dementie

Geobjectiveerde cognitieve stoornissen 
interferentie in het dagelijks
leven, met afname ten opzichte van
vroegere niveau van functioneren, niet te
verklaren door delier of depressie. 
De cognitieve stoornissen zitten in 2 van 
de 5 domeinen: 
geheugen; taal; visuospatiële
functies; uitvoerende functies; gedrag of
persoonlijkheid. 

Dementiesyndroom



Chemotherapy related Cognitive Impairment (CrCI)

• 2020 70 miljoen cancer survivor’s

• Incidentie cognitieve stoornissen literatuur 0-61 %

• Duur: oneindig tot verbetering na staken chemotherapie.

• 1/3 patiënten cognitieve problemen door kanker zelf.

• Psychische factoren?

• Werk – relaties ?

• Impact op KvL

International Cognition and cancer task force recommendations to harmonise studies of cognitive function in patients with cancer. Wefel JS, 

Vardy J, Ahles T, Schagen SB (2011) Lancet Oncol 12(7):703–708. https://www.icctf.com/



Neuropsychologische testen

• Oriënterend: MMSE / MOCA

• Neuropsychologisch onderzoek
– Intelligentie
– Geheugen
– Aandacht en concentratie
– Snelheid van handelen, informatie verwerken en reageren
– Talige vermogens
– Visuo-constructieve en –perceptuele vaardigheden
– ‘uitvoerende functie’ (plannen en organisatie)
– Initiatie, inhibitie en flexibiliteit van gedrag
– ! Angst, depressie, vermoeidheid

• Functioneren op tests hangt samen met functioneren in dagelijks leven
– Functioneren op werk
– Autorijden
– Financiële administratie
– Medicijn inname etc.



FACT-COG: Functional Assessment of Cancer 

Therapy – Cognition

• 37 item vragenlijst

• KvL items

HSCS: High Sensitivity Cognitive Screen

• 25 minuten test

www.mocatest.org

http://www.mocatest.org/


Waar komen patiënten mee?

• Geheugenproblemen

• Alles kost meer moeite of inspanning

• “niets gaat vanzelf”

• “ik heb overal briefjes”

• “ik kan maar 1 ding tegelijk”

• “ik ben een zeef”



Neuropsychological performance in survivors of breast
cancer more than 20 years after adjuvant chemotherapy.

- Mammacarcinoom 

- Cyclofosfamide – Metotrexaat – Fluorouracil (CMF)

N = 196. referentiegroep N = 1509. 21 jaar na CT

- 50-80 jaar

Koppelmans V, Breteler MM, Boogerd W, e.a.

J. Clin. Oncol. - April 1, 2012; 30 (10); 1080-6. 

Verbale geheugen Executief functioneren

Verwerkingssnelheid Psychomotore snelheid



Meta-Analysis of Cognitive Functioning in Breast Cancer 
Survivors Previously Treated With Standard-Dose CT

• 17 studies – 807 patiënten – eerder behandeld ‘standaard dosis CT’

• Controle groep pre-chemotherapie en gezonde controle

• Verbaal geheugen t.o.v. gezonde controles

• Visuospatiële functie t.o.v. non- chemotherapie 

• Frontaal-subcorticaal, zelden corticale syndromen

• Leeftijd, opleiding, tijd sinds behandeling, endocriene therapie geen invloed

Heather S.L. Jim, Kristin M. Phillips, Sari Chait e.a. 

Journal of Clinical Oncology 2012 30:29, 3578-3587



Objective and subjective cognitive impairment
following chemotherapy for cancer: a systematic review

• 8 van de 24 studies vond een significante relatie

• Kans op significante relatie grootst:
– Mamacarcinoom patiënten

– Objectief vooral geheugen

– (zelf invul) vragenlijst

• A meta-analysis of the effects of chemotherapy on cognition in patients with cancer
– 13 (552 patients en 445 controles)

– Vooral executief functioneren en geheugen

– Klein maar consistent effect

– Onduidelijk effect in dagelijks leven

Hutchinson AD, Hosking JR, Kichenadasse G et all. Kristy D. Hodgson, Amanda D. Hutchinson, Carlene J. Wilson

Cancer Treat Rev. 2012 Nov;38(7):926-34 Cancer Treatment Reviews 39 (2013) 297–304



Chemotherapy, post-traumatic stress and 
cognitive dysfunction

• Prospectief onderzoek

• Mamacarcinoom: 166 pt / 60 controles

• 3 groepen; geen chemo, wel chemo en controle groep

• Tot 1 jaar follow-up, meerdere cognitieve onderzoeken

• Minimale cognitieve veranderingen

• Na 1 jaar scoorden alle patiënten minimaal slechter dan de controle groepen
– PTSD symptomen speelden hier een rol bij

Chemotherapy and Post-traumatic Stress in the Causation of Cognitive Dysfunction in Breast Cancer Patients

Hermelink K, Bühner M, Sckopke P. J Natl Cancer Inst. 2017 Oct 1;109(10)



Etiologie cognitieve stoornissen en kanker

• Immunologische inflammatoire reactie op maligniteit 
–  directe invloed van cytokines

–  activatie CZS via nervus vagus

• Dierproeven
– Verminderde activiteit hippocampus 

– Il-6 –inactiviteit en verminderde concentratie 

– Il-4: protectief?

Hippocampal dysfunctions in tumor–bearing mice. Brain Behav. Immun. Yang, M., Kim, J., Kim, 

J.S., et al., 2014. 36, 147–155. 

Cognitive impairment and chemotherapy: a brief overview

M. Vitali et al. / Critical Reviews in Oncology/Hematology 118 (2017) 7–14. 2017



Etiologie cognitieve stoornissen en chemotherapie

• Chemotherapie  cytokine milieu  epigenetische veranderingen 
– Veranderde metabole activiteit

– Neuronale transmissie vertraagd

– Gen expressie veranderd 

– Cytokine hypothese

• Il -6 en Il 1B hogere concentratie bij cognitieve stoornissen

• Il-4 protectief? 

– Demyelinisatie

– Oligodendrocyten toxiciteit

Wang, X.M., Walitt, B., Saligan, L., Tiwari, A.F., Cheung, C.W., Zhang, Z.J., 2015.

Chemobrain: a critical review and causal hypothesis of link between cytokines

and epigenetic reprogramming associated with chemotherapy. Cytokine 72, 86–96.

Cognitive impairment and chemotherapy: a brief overview

M. Vitali et al. / Critical Reviews in Oncology/Hematology 118 

(2017) 7–14. 2017

Association of proinflammatory cytokines and chemotherapy-associated 

cognitive impairment in breast cancer patients: a multi-centered, prospective, 

cohort study

Annals of Oncology, Volume 26, Issue 7, 1 July 2015, Pages 1446–1451

Cheung, Y.T., Ng, T., Shwe, M., et al.



Veranderingen in de hersenen 

• Structurele MRI
– Diffuse afname witte en grijze stof

– kwaliteit van de witte stof, die de verbinding vormt tussen de verschillende hersengebieden

• Functionele MRI
– Vroege verminderde activatie frontale regio

• Patroon alleen in subgroep van patiënten

Chemobrain: A Systematic Review of Structural and Functional

Simo, M., Rifa-Ros, X., Rodriguez-Fornells, A.,Bruna, J.,

Neuroimaging Studies, Neuroscience and Biobehavioral Reviews (2013),



Cognitieve stoornissen en hormonale therapie

Mammacarcinoom

• Aantal studies, heterogeen, geen gerandomiseerde studies

• Opslaan en opdiepen, executief functioneren, verwerkingssnelheid

• Oudere patiënten mogelijk grotere invloed

• Geen duidelijke verschillen tussen Tamoxifen en Aromatase remmers

Prostaatkanker

• LHRH agonisten

• Weinig onderzoeken. Tegenstrijdige resultaten

Endocrine treatment-associated cognitive impairment in breast cancer survivors: 

evidence from published studies

Philip E. Lee, Mary C. Tierney, Wei Wu e.a. 

Breast Cancer Res Treat (2016) 158:407–420



2008 Cognition and Cancer. Christina A. Meyers, James R. Perry



Behandelingsstrategieën 

• Beweging en slaapregulatie Likely to Be Effective

• Cognitieve gedragsinterventies: 
– Cognitieve revalidatie (psycho-educatie, compensatie strategieën)

– Aanpassingen in werk

• Psychosociale interventies
– Identificeren en omgaan met angst, spanning etc.

• Farmcotherapie: Effectiveness Not Established
– EPO, Methylfenidaat, Modafinil, Donepezil, Fluoxetine, Antioxidanten

Evidence-Based Interventions for Cancer and Treatment Related Cognitive Impairment

Diane Von Ah, Catherine E. Jansen and Deborah H. Allen

Clinical Journal of Oncology Nursing  •  Supplement to Volume 18, Number 6  •  2014 



Cognitieve revalidatie

Doelen

• Verkrijgen van kennis over werking van brein en cognitieve functies

• Verkrijgen van kennis over gevolgen van chemotherapie

• Vergroten van inzicht in (cognitieve) veranderingen in eigen situatie

• Verwerven van compensatie strategieën gericht op omgaan met cognitieve 
beperkingen

• Aandacht voor emotionele en sociale veranderingen

www.avl.nl. zoeken: cognitieve revalidatie

Cognitieve problemen en chemotherapie.ppsx 

Behandeling van cognitieve problemen als onderdeel van oncologische revalidatie.ppsx



Samenvattend

• Subjectieve en objectieve cognitieve stoornissen bij kanker komen vaak voor

• Cognitieve stoornissen zijn vaak al aanwezig voor de chemotherapie (1/3)

• Niet alle patiënten krijgen cognitieve stoornissen na chemotherapie

• Cognitieve stoornissen kunnen lang aanhouden

• Psychosociale- en psychiatrische comorbiditeit dient in de diagnostiek 
meegenomen te worden

• Onderzoeken: geselecteerde populatie (leeftijd en comorbiditeit)

• Onvoldoende gegevens over soort chemotherapie



Samenvattend

• Frontaal - subcorticaal profiel:
– Leren en geheugen, snelheid van verwerking informatie en executieve functies

• Grote impact op kwaliteit van leven
– Werk

– Gezin / relatie

– Zelfvertrouwen

– Schuldgevoel 

• Vraag ernaar – objectiveer actief – zoek expertise – begeleiding is essentieel 

• Cognitieve reserve – frailty – leeftijd  screening en CGA



2008 Cognition and Cancer

Christina A. Meyers, James R. Perry

2012. Handboek Kanker bij ouderen 

dr. Machteld Wymenga, prof. dr. Jan Willem Coebergh, 

dr. Huub Maas en prof. dr. Harry.C. Schouten

2017 Cognitive impairment and chemotherapy: a brief overview

Milena Vitali, Carla Ida Ripamonti, Fausto Roila e.a
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• Johan Schuijtemaker, klinisch geriater
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Cognitieve reserve

• Cognitieve reserve doet er toe
– Incidentie cognitieve stoornissen neemt toe met de leeftijd

Cognitive Effects of Cancer and Its Treatments at the Intersection of Aging: What Do We Know; What Do We Need to Know? Jeanne 

S. Mandelblatt, John W. VanMeter, Darlene Howard, et all. Semin Oncol 40:709-725, 2013

from Ahles et al, Psychooncology, 2012.


