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Leeswijzer 

In dit document worden de late gevolgen van borstkanker weergegeven in figuren en toegelicht in de tekst. De 

cijfers geven weer de klachten waarmee vrouwen die borstkanker hebben gehad naar de huisarts gaan. Het 

voorkomen van deze klachten wordt vergeleken met vrouwen in dezelfde leeftijd zonder borstkanker, zodat 

duidelijk wordt hoeveel vaker vrouwen met borstkanker zich bij de huisarts melden met bepaalde klachten ten 

opzichte van vrouwen zonder borstkanker.  

 

Er wordt onderscheid gemaakt naar:  

1) leeftijd op tijdstip van diagnose,  

2) type behandeling die de vrouw heeft ondergaan, 

3) tijdsperiode na de behandeling. 

 

Voor leeftijd op tijdstip van diagnose borstkanker zijn de volgende categorieën gemaakt, welke worden 

onderscheiden met kleuren: 18 t/m 44 jaar (roze), 45 t/m 59 jaar (blauw), 60 t/m 74 jaar (oranje) en 75 t/m 89 

jaar (paars). Vervolgens hebben we per leeftijdscategorie gekeken naar de drie vaakst uitgevoerde 

behandelingen weergegeven in verschillende schakeringen per kleur. Per behandeling hebben we in de figuren 

weergegeven de drie meest voorkomende klachten waarmee vrouwen met borstkanker naar de huisarts gaan, 

in de periode 1 tot 5 jaar na de behandeling en de periode 5 tot 15 jaar na de behandeling. Voor de 

leeftijdsgroep 75 t/m 89 jaar zijn de klachten in de periode 5 tot 15 jaar na diagnose niet beschreven, omdat  

deze categorie te weinig vrouwen bevatte om een betrouwbaar beeld te geven. 

 

Hieronder wordt de indeling volgens het kleurschema weergegeven. 

 

Drie meest ingezette behandelingen per leeftijdscategorie  Tijdsperiode na behandeling 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disclaimer: 

Dit zijn de eerste resultaten van een grootschalig onderzoek waarin modellen zijn ontwikkeld om het voorkomen van late effecten van 

borstkanker te schatten. Deze modellen zijn nog niet gevalideerd in andere datasets.  

Het betreft klachten waar vrouwen met borstkanker vaker voor naar de huisarts gaan. Dit betekent echter niet dat elke vrouw die 

borstkanker heeft gehad ook daadwerkelijk deze klachten ervaart. Bovendien kan dit huisartsbezoek ook ingegeven worden door 

ongerustheid. Maakt u zich zorgen over klachten die u heeft? Neem dan contact op met uw huisarts. 

  

18 t/m 44 jaar 

45 t/m 59 jaar 

60 t/m 74 jaar 

75 t/m 89 jaar 

18 t/m 44 jaar 18 t/m 44 jaar 1 tot 5 jaar  5 tot 15 jaar  

45 t/m 59 jaar 45 t/m 59 jaar 1 tot 5 jaar  5 tot 15 jaar  

60 t/m 74 jaar 60 t/m 74 jaar 1 tot 5 jaar  5 tot 15 jaar  

1 tot 5 jaar  75 t/m 89 jaar 75 t/m 89 jaar 
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Informatie over de late gevolgen van borstkanker voor vrouwen die bij diagnose in de leeftijd 18 t/m 44 jaar waren 
 

 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na de diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn botontkalking, rugklachten en een 

lokale zwelling of knobbel van de huid. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder 

borstkanker. Andere klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn hoesten, bovenste luchtweginfectie, blaasontsteking, overige klachten 

aan de borsten, eczeem, voet/teenklachten, en slapeloosheid. 
 

   

 

 

Toelichting: Eén op de 100 vrouwen in de leeftijd 18 t/m 44 jaar zonder borstkanker heeft last van botontkalking. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben 

gehad: bij een extra 18 op de 100 vrouwen. Gekeken naar rugklachten, komt dit voor bij zes op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 15 op de 100 vrouwen met borstkanker 

heeft last van rugklachten. Tot slot, één op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft klachten rond zwellingen of knobbels van de huid. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen die 

borstkanker hebben gehad: bij een extra 13 op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na de diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn botontkalking, lokale roodheid van de 

huid en flauwvallen. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere 

klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn hoesten, borstkas klachten, haaruitval, neusbijholteontsteking, ooglid(rand)infectie, 

blaasontsteking, en insectenbeten of steken. 
 

   

 

 

Toelichting: Twee op de 100 vrouwen in de leeftijd 18 t/m 44 jaar zonder borstkanker heeft last van botontkalking. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben 

gehad: bij een extra 32 op de 100 vrouwen. Gekeken naar klachten van lokale roodheid van de huid, komt dit voor bij 11 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 24 op de 100 

vrouwen met borstkanker heeft last van deze klachten. Tot slot, 17 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van flauwvallen. Deze klacht komt vaker voor bij vrouwen die 

borstkanker hebben gehad: bij een extra 18 op de 100 vrouwen.  

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na de diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn botontkalking, steenpuist/ontsteking 

van de huid en overige klachten aan de borsten. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen 

zonder borstkanker. Andere klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn rugklachten, hoesten, blaasontsteking, bovenste luchtweginfectie, 

verstopping, slapeloosheid en voet/teenklachten. 
 

   

 

 

Toelichting: Eén op de 100 vrouwen in de leeftijd 18 t/m 44 jaar zonder borstkanker heeft last van botontkalking. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben 

gehad: bij een extra 17 op de 100 vrouwen. Gekeken naar steenpuist/ontsteking van de huid, komt dit voor bij één op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 16 op de 100 

vrouwen met borstkanker heeft last van deze klachten. Tot slot, twee op de 100 vrouwen zonder borstkanker ervaren andere klachten aan de borsten. Deze klachten komen vaker voor 

bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 11 op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie met verwijdering van de okselklier, gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na de diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn botontkalking, flauwvallen, en lokale 

roodheid van de huid. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere 

klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn borstkas klachten, hoesten, blaasontsteking, ontsteking van de huid, haaruitval, 

ooglid(rand)infectie en  neusbijholteontsteking. 

 

   

 

 

Toelichting: Twee op de 100 vrouwen in de leeftijd 18 t/m 44 jaar zonder borstkanker heeft last van botontkalking. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij 

een extra 29 op de 100 vrouwen. Gekeken naar flauwvallen, komt dit voor bij 17 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 21 op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last van 

flauwvallen. Tot slot, 11 op de 100 vrouwen zonder borstkanker ervaren klachten rond lokale roodheid van de huid. Deze klacht komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben 

gehad: bij een extra 18 op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie met verwijdering van de okselklier, gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na de diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn lokale zwelling of knobbel van de huid, 

botontkalking en overige klachten aan de borsten. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen 

zonder borstkanker. Andere klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn hoesten, rugklachten, problemen met het zicht, bovenste 

luchtweginfectie, ontsteking van de vagina, voet/teenklachten en armklachten. 
 

   

 

 

Toelichting: Eén op de 100 vrouwen in de leeftijd 18 t/m 44 jaar zonder borstkanker heeft last van een lokale zwelling of knobbel van de huid. Deze klachten komen vaker voor bij 

vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 12 op de 100 vrouwen. Gekeken naar botontkalking, komt dit voor bij één op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra negen 

op de 100 vrouwen met borstkanker heeft hier last van. Tot slot, twee op de 100 vrouwen zonder borstkanker ervaren overige klachten aan de borsten. Dit komt vaker voor bij vrouwen 

die borstkanker hebben gehad: bij een extra acht op de 100 vrouwen. 

  

1 tot 5 jaar na diagnose 

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie en chemotherapie 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na de diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn flauwvallen, botontkalking, en lokale 

roodheid van de huid.  In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere 

klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn haaruitval, hoesten, borstkas klachten, neusbijholteontsteking, blaasontsteking, andere 

gelokaliseerde buikpijn en een insectenbeet of steek. 
 

   

 

 

Toelichting: 17 op de 100 vrouwen in de leeftijd 18 t/m 44 jaar zonder borstkanker heeft last van flauwvallen. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een 

extra 18 op de 100 vrouwen. Gekeken naar botontkalking, komt dit voor bij twee op de 100 vrouwen zonder borstkanker . Een extra 15 op de 100 vrouwen met borstkanker heeft hier 

last van. Tot slot, 11 op de 100 vrouwen zonder borstkanker ervaren klachten rond lokale roodheid van de huid. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een 

extra 14 op de 100 vrouwen. 

 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie en chemotherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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Informatie over de late gevolgen van borstkanker voor vrouwen die bij diagnose in de leeftijd 45 t/m 59 jaar waren 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn hoesten, knieklachten en blaasontsteking. 

In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten die vrouwen 

met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn bovenste luchtweginfectie, moeheid / zwakte, andere klachten van het bewegingsapparaat, eczeem, lokale roodheid 

van de huid, benauwdheid toegeschreven aan de luchtwegen en andere ziekten van de huid. 

   

 

 

Toelichting: 15 op de 100 vrouwen in de leeftijd 45 t/m 59 jaar zonder borstkanker heeft last van hoesten. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

negen op de 100 vrouwen. Gekeken naar knieklachten, komt dit voor bij negen op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra acht op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last van 

deze klachten. Tot slot, 19 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van een blaasontsteking. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra zeven 

op de 100 vrouwen.  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn andere infectie van de huid, hoesten en 

moeheid / zwakte. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere 

klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn slapeloosheid, verstopping, blaasontsteking, botontkalking, lokale roodheid van de huid, 

armklachten en rugklachten. 

 

   

 

 

Toelichting: Negen op de 100 vrouwen in de leeftijd 45 t/m 59 jaar zonder borstkanker heeft klachten rond huidinfectie(s). Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben 

gehad: bij een extra 13 op de 100 vrouwen. Gekeken naar hoesten, komt dit voor bij 34 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 10 op de 100 vrouwen met borstkanker heeft 

last van deze klacht. Tot slot, 22 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van een blaasontsteking. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

acht op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn knieklachten, hoesten en blaasontsteking. 

In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten die vrouwen 

met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn botontkalking, bovenste luchtweginfectie, hand/vingerklachten, slapeloosheid, (dij)been klachten, lokale roodheid 

van de huid en een ziekte van het bloed, lymfestelsel of de milt. 

 

   

 

 

Toelichting: Negen op de 100 vrouwen in de leeftijd 45 t/m 59 jaar zonder borstkanker heeft knieklachten. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

12 op de 100 vrouwen. Gekeken naar hoesten, komt dit voor bij 15 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 12 op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last van deze klacht. 

Tot slot, 19 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van blaasontsteking(en). Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 11 op de 100 

vrouwen. 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn hoesten, andere infectie van de huid en 

botontkalking. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten 

die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn blaasontsteking, bovenste luchtweginfectie, moeheid / zwakte, slapeloosheid, lokale roodheid van de 

huid, borstkas klachten, en verstopping. 

 

   

 

 

Toelichting: 34 op de 100 vrouwen in de leeftijd 45 t/m 59 jaar zonder borstkanker heeft last van hoesten. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

15 op de 100 vrouwen. Gekeken naar klachten rond huidinfecties, komt dit voor bij negen op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 15 op de 100 vrouwen met borstkanker 

heeft last van deze klachten. Tot slot, acht op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van botontkalking. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een 

extra 10 op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn hoesten, een ziekte van het bloed, 

lymfestelsel of de milt, en blaasontsteking. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder 

borstkanker. Andere klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn knieklachten, botontkalking, bovenste luchtweginfectie, andere infectie 

van de huid, lokale roodheid van de huid, eczeem, en verstopping. 

   

 

 

Toelichting: 15 op de 100 vrouwen in de leeftijd 45 t/m 59 jaar zonder borstkanker heeft last van hoesten. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

12 op de 100 vrouwen. Gekeken naar ziekte(n) van het bloed, lymfestelsel of milt, komen deze klachten voor bij 11 op de 100 vrouwen die borstkanker hebben gehad. Geen van de 

vrouwen zonder borstkanker ervaart deze klachten. Tot slot, 19 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van een blaasontsteking. Dit komt vaker voor bij vrouwen die 

borstkanker hebben gehad: bij een extra 10 op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie met okselklier verwijdering, gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn andere infectie van de huid, hoesten, 

slapeloosheid. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten 

die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn verstopping, botontkalking, blaasontsteking, moeheid / zwakte, lokale roodheid van de huid, andere 

gelokaliseerde huidinfectie, bovenste luchtweginfectie. 

   

 

 

Toelichting: Negen op de 100 vrouwen in de leeftijd 45 t/m 59 jaar zonder borstkanker heeft klachten rond huidinfecties. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: 

bij een extra 23 op de 100 vrouwen. Gekeken naar hoesten, komt dit voor bij 34 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 15 op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last van 

deze klacht. Tot slot, 14 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van slapeloosheid. Deze klacht komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 10 op 

de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie met okselklier verwijdering, gevolgd door radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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Informatie over de late gevolgen van borstkanker voor vrouwen die bij diagnose in de leeftijd 60 t/m 74 jaar waren 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn hoesten, borstkas klachten, en moeheid / 

zwakte. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten die 

vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn blaasontsteking, bovenste luchtweginfectie, eczeem, lage rugpijn zonder uitstraling, andere gelokaliseerde 

buikpijn, botontkalking en schouderklachten. 

 

   

 

 

Toelichting: 19 op de 100 vrouwen in de leeftijd 60 t/m 74 jaar zonder borstkanker heeft last van hoesten. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

zeven op de 100 vrouwen. Gekeken naar borstkas klachten, komt dit voor bij acht op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra zes op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last 

van deze klachten. Tot slot, negen op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van zwakte/moeheid. Deze klacht komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij 

een extra vijf op de 100 vrouwen. 

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier) en radiotherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 
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De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn moeheid / zwakte, hoesten en spierpijn. 

In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten die vrouwen 

met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn schimmelinfectie van de huid, haren of nagels, andere gelokaliseerde buikpijn, (dij)been klachten, boezemfibrilleren, 

andere infectie van de huid, armklachten en infectie van de huid en slijmvliezen. 

 

   

 

 

Toelichting: 27 op de 100 vrouwen in de leeftijd 60 t/m 74 jaar zonder borstkanker heeft last van moeheid / zwakte. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij 

een extra 12 op de 100 vrouwen. Gekeken naar hoesten, komt dit voor bij 35 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra negen op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last van 

deze klacht. Tot slot, 22 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van spierpijn. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra zeven op de 100 

vrouwen. 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier) en radiotherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 



MV 03022020 

 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn botontkalking, hoesten en andere 

klachten aan het bewegingsapparaat. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder 

borstkanker. Andere klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn eczeem, borstkas klachten, hand/vingerklachten, bovenste 

luchtweginfectie, lage rugklachten zonder uitstraling, moeheid / zwakte, andere gelokaliseerde buikpijn. 

 

   

 

 

Toelichting: Vier op de 100 vrouwen in de leeftijd 60 t/m 74 jaar zonder borstkanker heeft last van botontkalking. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een 

extra zeven op de 100 vrouwen. Gekeken naar hoesten, komt dit voor bij 19 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra zes op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last van 

deze klacht. Tot slot, 14 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van andere klachten van het bewegingsapparaat. Deze klachten komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker 

hebben gehad: bij een extra zes op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie en hormoontherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 



MV 03022020 

 

 

De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn hoesten, moeheid / zwakte, 

schimmelinfectie van de huid, haren of nagels, of andere gelokaliseerde buikpijn. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren 

in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn algehele achteruitgang, 

ooglid(rand)infectie, (dij)been klachten, acute bronchitis, andere infectieziekten van de huid, spierklachten. 

 

    

 

 

Toelichting: 35 op de 100 vrouwen in de leeftijd 60 t/m 74 jaar zonder borstkanker heeft last van hoesten. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

13 op de 100 vrouwen. Gekeken naar klachten van zwakte/moeheid, komt dit voor bij 27 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 11 op de 100 vrouwen met borstkanker heeft 

last van deze klachten. Schimmelinfectie van de huid, haren of nagels en andere gelokaliseerde buikpijn komen even vaak voor; 15 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van 

deze klachten. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra negen op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie en hormoontherapie 

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 



MV 03022020 

 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn hoesten, blaasontsteking en moeheid / 

zwakte. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten die 

vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn borstkas klachten, botontkalking, bovenste luchtweginfectie, gezwollen enkels, andere ziekte van het 

bewegingsapparaat, slapeloosheid, acute bronchitis. 

 

   

 

 

Toelichting: 19 op de 100 vrouwen in de leeftijd 60 t/m 74 jaar zonder borstkanker heeft last van hoesten. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

zeven op de 100 vrouwen. Gekeken naar blaasontsteking, komt dit voor bij 26 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra vijf op de 100 vrouwen met borstkanker heeft last van 

deze klacht. Tot slot, negen op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van klachten van moeheid / zwakte. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een 

extra vijf op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie zonder verwijdering van de okselklier  

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 



MV 03022020 

 

 

De drie meest voorkomende klachten, 5 tot 15 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn moeheid / zwakte, hoesten en 

verstopping. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten die 

vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn bovenste luchtweginfectie, spierpijn, andere gelokaliseerde buikpijn, rugklachten, gezwollen enkels, 

schimmelinfectie van de huid, haren of nagels, benauwdheid toegeschreven aan de luchtwegen. 

 

   

 

 

Toelichting: 27 op de 100 vrouwen in de leeftijd 60 t/m 74 jaar zonder borstkanker heeft last van klachten van moeheid / zwakte. Dit komt vaker voor onder vrouwen die borstkanker 

hebben gehad: bij een extra 11 op de 100 vrouwen. Gekeken naar hoesten, komt dit voor bij 35 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 10 op de 100 vrouwen met borstkanker 

heeft last van deze klacht. Tot slot, 22 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van verstopping. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 

acht op de 100 vrouwen. 

  

Behandeling: operatie zonder verwijdering van de okselklier  

5 tot 15 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 



MV 03022020 

 

Informatie over de late gevolgen van borstkanker voor vrouwen die bij diagnose 75 jaar en ouder waren 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn blaasontsteking, urine incontinentie en 

moeheid / zwakte. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere 

klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn verstopping, borstkas klachten, gezwollen enkels, acute bronchitis, longontsteking, 

schaafwond, schram of blaar, organische psychose (verwardheid die ontstaat door een (lichamelijke) ziekte of een chemische stof). 

 

   

 

 

Toelichting: 36 op de 100 vrouwen in de leeftijd 75 jaar en ouder zonder borstkanker heeft last van klachten van blaasontsteking. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker 

hebben gehad: bij een extra 15 op de 100 vrouwen. Gekeken naar urine incontinentie, komt dit voor bij 12 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 15 op de 100 vrouwen met 

borstkanker heeft last hiervan. Tot slot, 16 op de 100 vrouwen heeft last van klachten van zwakte/moeheid. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: 

bij een extra 13 op de 100 vrouwen.  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier) en hormoontherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 



MV 03022020 

 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn urine incontinentie, schaafwond, schram 

of blaar, en verstopping. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere 

klachten die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn lage rugklachten zonder uitstraling, blaasontsteking, moeheid / zwakte, chronische 

zweer/doorligwond, gezwollen enkels, andere huidziekte, diarree. 

 

   

 

 

Toelichting: 12 op de 100 vrouwen in de leeftijd 75 jaar en ouder zonder borstkanker heeft last van urine incontinentie. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: 

bij een extra 20 op de 100 vrouwen. Gekeken naar schaafwonden, schrammen of blaren, komt dit voor bij zeven op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 17 op de 100 vrouwen 

met borstkanker heeft last van deze klachten. Tot slot, 17 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van verstopping. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben 

gehad: bij een extra 14 op de 100 vrouwen. 

 

  

Behandeling: operatie (zonder verwijdering van de okselklier), gevolgd door radiotherapie en hormoontherapie 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 



MV 03022020 

 

 

De drie meest voorkomende klachten, 1 tot 5 jaar na diagnose, waar vrouwen met borstkanker opvallend vaker voor naar de huisarts gaan zijn gezwollen enkels, blaasontsteking, urine 

incontinentie. In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe vaak vrouwen met borstkanker deze klachten ervaren in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker. Andere klachten 

die vrouwen met borstkanker vaker ervaren dan vrouwen zonder borstkanker zijn benauwdheid toegeschreven aan de luchtwegen, verstopping, moeheid / zwakte, bovenste 

luchtweginfectie, (dij)been klachten, borstkas klachten, longontsteking. 

 

   

 

 

Toelichting: 16 op de 100 vrouwen in de leeftijd 75 jaar en ouder zonder borstkanker heeft last van gezwollen enkels. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij 

een extra 11 op de 100 vrouwen. Gekeken naar blaasontsteking, komt dit voor bij 36 op de 100 vrouwen zonder borstkanker. Een extra 10 op de 100 vrouwen met borstkanker heeft hier 

last van. Tot slot, 12 op de 100 vrouwen zonder borstkanker heeft last van urine incontinentie. Dit komt vaker voor bij vrouwen die borstkanker hebben gehad: bij een extra 10 op de 100 

vrouwen. 

 

 

Behandeling: operatie zonder verwijdering van de okselklier 

1 tot 5 jaar na diagnose 

Klachten vrouwen zonder borstkanker 

Klachten vrouwen na borstkanker 

Geen klachten 


