
Nieuwsbrief PRISMA 

Binnen de PRISMA-studie onderzoeken we welke factoren  
bijdragen aan het borstkankerrisico en in hoeverre het individuele 
borstkankerrisico gebruikt kan worden om screening ‘op maat’ te 
bieden.  
Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van het 
verloop van de PRISMA-studie. We blikken hier terug op de vrucht-
bare samenwerking met de vaste screeningseenheid van BVO 
Noord de afgelopen twee jaar en we kijken vooruit naar de uitbrei-
ding van de PRISMA-studie die vanaf dit najaar zal plaatsvinden.  
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ONDERZOEKSTEAM 

In oktober 2014 zijn we gestart met het uitnodigen van deelnemers 
op de vaste screeningseenheid in Groningen. Na een uitgebreide in-
formatiebrief te hebben ontvangen, werden vrouwen op locatie door 
een enthousiast team benaderd voor het invullen van een online vra-
genlijst, het geven van bloed en het opslaan van borstfoto’s. En met 
succes! Meer dan 5,000 vrouwen nemen op een manier deel aan de 
PRISMA-studie!  

SAMENWERKING BVO NOORD -  VASTE EENHEID GRONINGEN 

TWEE JAAR VASTE SCREENINGSEENHEID IN GRONINGEN 

 

De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 16,000 vrouwen uitgenodigd 
voor de PRISMA studie. Dankzij de bereidheid van vrouwen om bloed 
af te geven hebben wij 8 keer transport geregeld van bloedmonsters 
naar de Radboud Biobank. Gemiddeld besloot ongeveer eenderde 
van de vrouwen die deelneemt aan het bevolkingsonderzoek om ook 
mee te doen met de PRISMA-studie. Wij zijn erg blij met de bereid-
heid en inzet van deze vrouwen! 
 
Op 11 juli 2016 hadden in totaal: 

  5427 vrouwen bloed afgestaan 
 5040 vrouwen de online  vragenlijst ingevuld 
 6047 vrouwen hun borstfoto’s laten opslaan  



Samen met BVO Noord hebben we een pilot studie opgezet waarbij we hebben gekeken naar de mogelijkhe-
den voor het verzamelen van speekselmonsters (in plaats van bloedmonsters) op een screeningsbus in Meppel. 
Samen met een team van screeningslaboranten hebben we de screeningsbus in Meppel ingericht voor het af-
geven van speekselmonsters. In totaal hebben 382 vrouwen een speekselmonster afgestaan. Hier waren wij 
erg blij mee, omdat wij zo een goed beeld hebben gekregen van de mogelijkheden. Deelneemsters reageerden 
over het algemeen positief; de speekselbuisjes waren makkelijk te gebruiken. Het bleek voor de screeningsla-
boranten echter lastig om het coördineren van de speekselafgifte te combineren met de dagelijkse werkzaam-
heden op de screeningsbus. Een waardevolle les voor ons waar wij het team en de deelneemsters erg dank-
baar voor zijn! 
 
 
 
 

We bevinden ons momenteel in de afsluitende fase van onze samenwerking met de 
vaste screeningseenheid in Groningen. Dit betekent echter niet dat onze samenwer-
king met BVO Noord ten einde is. Met de gegevens die we binnen PRISMA verzame-
len, willen we uiteindelijk een model maken waarmee we vrouwen kunnen indelen in 
groepen met benedengemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld risico op het ont-
wikkelen van borstkanker. Om dit te kunnen bepalen hebben we echter veel infor-

matie van een groot aantal verschillende vrouwen nodig. Daarom gaan we vanaf dit najaar de PRISMA-studie 
uitbreiden. Momenteel vinden de eerste gesprekken plaats met de overige landelijke screeningsorganisaties. 
De eerste reacties zijn positief! Naar verwachting zal de PRISMA-studie in de toekomst ook van start gaan bij 
BVO Oost, BVO Zuid en BVO Zuid-West. Daarnaast blijven bepaalde screeningsbussen van BVO Noord ook deel-
nemen aan de PRISMA-studie, waarmee wij onze waardevolle samenwerking verder voortzetten!  
 

PRISMA PILOT-STUDIE SPEEKSELMONSTERS 

DE TOEKOMST VAN PRISMA 

Met behulp van de gegevens van de meer dan 4,500 vrouwen die de vragenlijst reeds heb-
ben ingevuld, kunnen we al een eerste studie doen naar factoren die wellicht samenhangen 
met de ontwikkeling van  borstkanker. In Maart 2016 is Bachelor student Biomedische We-
tenschappen Bo van Santvoort begonnen met haar bachelorstage bij de PRISMA-studie. Ze 
wordt hierin begeleid door Daniëlle van der Waal en Mireille Broeders. Bo zal kijken of li-
chaamsbeweging invloed heeft op borstdensiteit.  Borstdensiteit verwijst naar de verhouding 

tussen vetweefsel en klier– en bindweefsel in de borst. Vrou-
wen met een hogere borstdensiteit hebben relatief veel klier– 
en bindweefsel. Dit verhoogt het risico op het ontwikkelen 
van borstkanker. Bo zal onderzoeken of lichaamsbeweging 
een effectieve manier is om de borstdensiteit (en daarmee 
mogelijk het borstkanker risico) te verlagen.   
   

PRISMA - NU: BORSTKANKER EN DE MOGELIJKE ROL VAN LICHAAMSBEWEGING  



COLOFON 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de PRISMA-studie.  

PRISMA wordt gefinancierd door: 
 

ZonMw 
KWF 

Radboud Institute for Health Sciences 

PRISMA - NU: ACCEPTATIE VAN BORSTKANKERSCREENING ‘OP MAAT’  
 
Linda Rainey doet momenteel in Manchester, Engeland onderzoek naar de acceptatie van scree-
ning ‘op maat’ vanuit het perspectief van de vrouw. Uit eerder onderzoek blijkt dat vrouwen over 
het algemeen positief oordelen over het krijgen van risico-informatie over borstkanker. Er zijn 
echter verschillende factoren die de acceptatie van borstkankerscreening ’op maat’ kunnen bevorderen of juist 
verhinderen. In eerder onderzoek gaven vrouwen aan erg positief te zijn over de nieuwe mogelijkheden voor 
primaire preventie na risico-informatie. Je zou bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan een bewegingsprogramma 
of kunnen kiezen voor bepaalde medicatie om zo actief te werken aan het verlagen van je borstkanker risico. 
Uit eerder onderzoek blijkt echter dat vrouwen goed onderwezen moeten worden over wat risico-informatie 
inhoudt en hoe dit wordt verkregen. Daarnaast speelt de sociale omgeving, zoals de partner, eventuele kinde-
ren en andere familieleden, een belangrijke rol in de besluitvorming van de vrouw.   
Om de factoren die screening ‘op maat’ kunnen beïnvloeden nog beter in kaart te brengen, is Linda momenteel 
bezig met het organiseren van focusgroepen (groepsinterviews) met vrouwen. In het aankomend jaar zullen  
Europese vrouwen in drie landen (Nederland, Engeland en Zweden) worden uitgenodigd om met elkaar in ge-
sprek te gaan over de mogelijkheden van borstkankerscreening ‘op maat’. Dit zal de PRISMA-studie meer in-
zicht geven in de wensen en behoeften van vrouwen die deelnemen aan het landelijk screeningsprogramma.  
 
 
 

Zoals je in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, hebben we de afgelopen twee jaar veel bereikt met de PRISMA 
studie. Wij willen alle medewerkers van BVO Noord en alle vrouwen die hebben deelgenomen heel hartelijk 
danken voor de tijd en moeite die zij in de PRISMA-studie hebben gestopt! Wij waarderen deze inzet enorm! 
Wij houden je graag op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen  
binnen de PRISMA-studie in de volgende nieuwsbrief!  
 
 

 HARTELIJK DANK! 

Genesis Prevention Centre in Manchester, Engeland 


