
Martine Moossdorff is promovendus binnen de zorglijn mammacarcinoom.  

“Eindpunten” worden in wetenschappelijk onderzoek 
gebruik om bijvoorbeeld bepaalde resultaten aan te 
duiden. U kunt daarbij denken aan termen als “lokaal 
recidief” of “kwaliteit van leven”. De definities van 
deze eindpunten zijn echter niet altijd omschreven, 
waardoor het kan zijn dat onderzoekers verschillende 
dingen bedoelen. “Eindtermen in verschillende 
onderzoeken worden wel vaak met elkaar vergeleken 
om bijvoorbeeld een advies te geven aan de patiënt, 
maar als we niet hetzelfde bedoelen, dan zijn we 
eigenlijk appels met peren aan het vergelijken” aldus 
Martine Moossdorff, promovendus binnen de zorglijn mammacarcinoom.  Zij doet 
onderzoek naar wat met bepaalde eindtermen nu precies bedoeld wordt en hoe 
onderzoekers over de hele wereld het beter kunnen doen. “Veel borstkankeronderzoekers 
gebruiken op dit moment veel verschillende eindtermen. De definities van deze eindtermen 
variëren tussen studies. Mijn project is erop gericht dit probleem op te lossen , zodat 
studieresultaten van borstkanker betrouwbaar kunnen vergelijken met elkaar.” 
Als je aanbevelingen doet aan patiënten dan wil je liefst iets aanbieden dat in verschillende 
onderzoeken bewezen is. Daarmee zorg je dat het bewijs dat iets helpt veel sterker is. Maar 
als je onderzoeken niet naast elkaar kunt leggen omdat je niet weet of alle onderzoekers 
hetzelfde bedoelen, dan zijn je aanbevelingen minder betrouwbaar”.  
 
Naast haar eigen project werkt Martine ook mee aan twee projecten van collega’s. Beide 
studies richten zich op onderzoek naar behandelingen die even veilig zijn dan de huidige 
behandeling maar met minder complicaties. In de MRI-axilla studie bijvoorbeeld, wordt 
onderzocht of een MRI van de oksel even veilig is om vast te stellen of er uitzaaiingen in de 
lymfeklieren zitten, dan een de gebruikelijke operatieve ingreep. Daarmee zou de MRI-axilla 
de huidige operatieve ingreep (de sentinel node procedure) kunnen vervangen. Het voordeel 
hiervan is dat de uitslag sneller bekend is, er minder complicaties optreden en de procedure 
minder ingrijpend is voor vrouwen. “Tot nu toe zijn de resultaten goed, maar nog niet 
voldoende om echt in de praktijk te gaan gebruiken” zegt Martine. 
 
In twee andere studies wordt onderzocht bij welke patiënten we minder of geen 
lymfeklieren kunnen weghalen. Nu wordt dat standaard gedaan met een operatie, maar 
daarvan ondervinden patiënten regelmatig klachten op korte en lange termijn.  
Voordeel van het niet weghalen van de lymfeklieren is dat er een ingreep minder plaatsvindt 
en er bovendien minder complicaties optreden. De jaarlijkse controles zorgen ervoor dat 
patiënten goed gevolgd worden. Helaas duurt het lang voordat resultaten van deze studie 
bekend worden. Er zijn heel veel vrouwen nodig om te volgen gedurende een lange periode 
om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.  
 
Martine is basisarts en is nu als onderzoeker voor vier jaar verbonden aan de zorglijn 
mammacarcinoom. “Het leuke van meewerken aan deze onderzoeken is dat ik ook patiënten 
zie, voor mijn eigen projecten zit ik veel achter de computer. We bepalen in de 
multidisciplinaire patiënten bespreking of iemand in aanmerking komt voor deelname aan 



het onderzoek. Vervolgens leggen wij uit wat het onderzoek inhoudt en vragen wij (een van 
de arts-onderzoekers) patiënten, die in aanmerking komen, of ze wel of niet willen 
meedoen. Het prettige van deze onderzoeken vind ik, dat we niet iets extra’s toevoegen, 
maar juist kijken of het met minder ook veilig is. Dat is niet altijd zo bij wetenschappelijk 
onderzoek. Uiteindelijk hoop ik dat patiënten een veilige behandeling krijgen, maar met zo 
weinig mogelijk last en bijwerkingen. 
 
 


