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Summary

Fatigue is a major concern in patients with cancer. Little is known about fatigue
in cancer, despite the high prevalence and its profound effects on patients’ quality
of life. It is recognised that cancer patients frequently become fatigued when
undergoing treatment, notably chemotherapy. Because breast cancer is the most
frequently occurring malignancy in women in the Netherlands and adjuvant
chemotherapy is part of the standard treatment in a large subset of these patients,
we analysed fatigue in relation to chemotherapy in breast cancer patients. 

Chapter 2 introduces the concept of fatigue, and presents a literature review on
prevalence and course of fatigue in breast cancer patients receiving chemotherapy.
Fatigue is one of the most common side-effects of chemotherapy. In the literature
high and fluctuating prevalence rates of fatigue have been described not only
during but also after adjuvant chemotherapy. The intensity of fatigue seems to be
stable throughout the treatment cycles, despite the general perception that more
chemotherapy treatment leads to greater fatigue. The first two days after a
chemotherapy treatment seem to be the worst period. In addition, factors relating
to fatigue are described. Symptom distress, whether it is physical or psychological,
plays a crucial role in experiencing fatigue. The outcomes of the studies indicate
that several symptoms are interrelated in a network of symptoms. Stage of
disease seemingly does not have significant impact on fatigue. The influence of
type of surgery is debatably. Factors such as changes in weight, menopausal
symptoms, coping, social support, and biochemical changes have been mentioned
in the literature as potentially contributing to fatigue. Results are conflicting and
need further study. 

There is a lack of studies that investigate fatigue in breast cancer patients
during as well as after receiving adjuvant chemotherapy. It is obvious that breast
cancer patients experience fatigue, but the course of fatigue during and after
adjuvant chemotherapy is unclear. Besides, it is uncertain which determinants
influence fatigue during this course. Moreover, the nature of ‘chemotherapy-
related fatigue’ is less well studied. 

Chapters 3, 4 and 5 focus on the course of fatigue in 157 breast cancer patients
during the first, third and fifth cycles of adjuvant chemotherapy and four and
twelve weeks after the last cycle. The chemotherapy the patients received was
either a doxorubicin-containing schedule, or cyclophosphamide, methotrexate
and 5-fluorouracil (CMF). The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) was
used to assess the course of fatigue. This questionnaire consists of five subscales
based on different dimensions: general fatigue, physical fatigue, reduced
activity, reduced motivation and mental fatigue. In each of the chapters 3, 4 and
5, one or two dimension(s) are described, each assessed in separate studies. 



Chapter 3 determines the prevalence of fatigue and the courses of general and
physical fatigue as a function of chemotherapy. The prevalence of fatigue increases
significantly after the start of chemotherapy, whereas after the end of treatment
with chemotherapy it seems to decline. The courses of general and physical
fatigue are to a large extent similar. A different impact of the chemotherapy
regimen on the course of fatigue is found. In the doxorubicin group a direct
increase in fatigue is found. In the CMF group a moderate direct increase occurs,
followed by a delayed strong increase. An increase in fatigue is associated with a
decrease in daily functioning. At all measurements fatigue is affected by type of
operation, such that women with a mastectomy are more fatigued than women who
had undergone a lumpectomy. Receiving radiotherapy also leads to an increase in
fatigue. 

Chapter 4 elaborates on the course of fatigue with respect to cognitive symptoms
(scale ‘mental fatigue’) as well as the motivation to start any activity (scale ‘reduced
motivation’), as a function of chemotherapy. The course of mental fatigue and
motivation is not affected by the type of chemotherapy. The course of mental fatigue
and motivation varies, but seems to be stable during the treatment of chemotherapy.
After the completion of chemotherapy a weak improvement is seen. 

The Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D) was
used to measure depressive symptoms. Many patients experienced depressive
symptoms during the study. These symptoms correlate with both dimensions of
fatigue. Health care providers should be aware of the high numbers of patients
experiencing depressive symptoms during and after the treatment of chemotherapy. 

At all assessment points mental fatigue was influenced by type of
operation where women with a mastectomy are significantly more mentally
fatigued than women that have undergone a lumpectomy, but nevertheless they
are significantly more motivated to start any activity. 
Further research should include the trajectory preceding adjuvant chemotherapy
and a longer study period afterwards. Moreover, the exact influence of the
variables ‘age’, ‘marital status’, ‘number of treatments’ and ‘the interval between
the operation and the first treatment of chemotherapy’ on fatigue is unclear and
needs further study. 

Chapter 5 reports the course of the activity level, perceived as a dimension of
fatigue, as a function of chemotherapy within the breast cancer population
receiving adjuvant chemotherapy. In addition, the course of the interference of
fatigue with daily activities in this population is determined. The activity level
seems to be rather stable during the treatment with chemotherapy. After completion
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of chemotherapy an improvement is observed. The activity level reported at the
first and the last measurement does not differ significantly. The course of the
activity level is not affected by type of chemotherapy regimen. Age, having
children and the stage of breast cancer seem to be important determinants of
the course of the activity level. At all measurement points women with a
mastectomy are significantly more hampered in their activity level than women
that had undergone a lumpectomy. The longer the duration of radiotherapy, the
less active, and the longer the time interval between the last radiotherapy session
and the assessment point, the more active patients are at that assessment point.
A phenomenon not easy to explain is that the activity level in women who had
received in total more chemotherapy treatments was significantly less diminished
than those who had received fewer treatments. 

The revised Piper Fatigue Scale is used to examine the behavioural changes
in the interference of fatigue with activities of daily living. During the study
period, in about 15% to 35% of the patients in the sample, fatigue interferes
considerably with their daily living activities. Furthermore, the interference of
fatigue with activities in daily life first increases after the start of chemotherapy
and decreases after completion of chemotherapy.

With this knowledge health care providers can inform patients about what
they can expect. Further research should include the trajectory preceding
chemotherapy as well as a healthy control group. 

Chapter 6 describes the course of fatigue in patients with breast cancer between
two cycles of adjuvant chemotherapy, from the day of administration until the
day of the next infusion. One hundred and fifty-one patients reported their
experience of fatigue in a diary, the Shortened Fatigue Questionnaire, on a daily
basis between the third and fourth treatment with adjuvant chemotherapy.
Patients were treated with either a doxorubicin containing schedule or with
CMF. Depending on the chemotherapy regimen, patients filled in 21 or 28 days
of the diary. In the 28-day regimens, infusions were given on day 1 and day 8.
The days after completion of the third and the start of the fourth treatment with
chemotherapy were analysed statistically. The hypothesis that the maximum
fatigue score occurs in the first four days after treatment was tested. 

A chaotic pattern of fatigue between the two cycles of chemotherapy
emerges. Smooth curves (splines) show the average highest level of fatigue on
day 3 from the start. For the 28-day regimens another distinct peak is seen
around day 11. 

A relatively larger number of patients experience peak fatigue levels before
day 5. Most of these patients report day 3 as the worst day. The course of fatigue
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in the CMF group is significantly different compared to the doxorubicin regimens.
The fatigue peak in the CMF group is lower. Women taking cyclophosphamide
orally experience the peak level of fatigue significantly later. Influences of other
variables were not observed in any chemotherapy group. 

Improved understanding of the nature and course of fatigue can enable
health care providers to better inform patients about what they may expect. Future
research should include interventions aimed at reducing or coping with fatigue. 

Chapter 7 outlines a model of variables that influence fatigue in breast cancer
patients based on literature review and the previous chapters. In this chapter the
model is tested in a sample of 157 breast cancer patients. One model (for general
fatigue) for all five time points is developed using EQS, a computer program for
linear structural equation modelling. In the identifiable and testable model two
latent variables, (1) physical distress (measured by two observed indicators: general
fatigue and physical symptom distress), and (2) psychological distress (measured
by two observed indicators: depression and psychological symptom distress), 
are included. Physical distress is predicted by the variables: every day social 
support, active as coping strategy, age, marital status, job, stage of breast cancer,
chemotherapy regimen, Hb level and number of chemotherapy treatments.
Psychological distress is predicted by age and everyday social support. 

Physical and psychological distresses are important predictors of general
fatigue. General fatigue imbedded in a network of symptoms is not unlikely
anymore. The social aspect seems to be of great importance as well. This is
observed through the influence of several demographic or social variables on
general fatigue. 

The knowledge that chemotherapy affects cells, including healthy cells, in the
body could explain that the physical distress compared to psychological distress is
larger during the first four assessment points. Time to reflect and cope with the
whole situation occurred after completion of chemotherapy, which could account
for the larger effect of psychological distress at the last measurement point. 

Improved understanding of the relation between different variables and
fatigue in breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy as well as
after completion of chemotherapy can better equip health care providers to
understand and address the needs of these patients. Future research should
include interventions, based on the model presented in this study, addressing
how patients can maintain or improve their quality of life both during and after
adjuvant chemotherapy.



Chapter 8 discusses the main findings of the various studies and presents some
methodological reflections. The main findings focus on the prevalence of fatigue,
course of fatigue and the influence of variables on fatigue during and after
adjuvant chemotherapy. Methodological criticism may include the absence of a
healthy control group, time span of the study, the assessment points and the
different chemotherapy regimens in the doxorubicin group. The chapter ends by
discussing implications of our findings for practice and providing topics for
future research. 
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Vermoeidheid is een grote zorg voor kankerpatiënten. Weinig is bekend over
vermoeidheid bij kanker ondanks de hoge prevalentie en haar diepgaande
effecten op de kwaliteit van leven van patiënten. Het wordt erkend dat
kankerpatiënten frequent vermoeid worden wanneer zij een behandeling onder-
gaan. Dit geldt voornamelijk voor chemotherapie. Nu in Nederland borstkanker
één van de meest voorkomende kwaadaardige tumoren bij vrouwen is en
adjuvante chemotherapie voor het grootste gedeelte deel uitmaakt van de
standaardbehandeling, hebben we vermoeidheid bij borstkankerpatiënten in
relatie tot chemotherapie onderzocht. 

Hoofdstuk 2 introduceert het concept ‘vermoeidheid’. In dit hoofdstuk wordt
bovendien een literatuurstudie naar de prevalentie en het verloop van vermoeid-
heid bij borstkankerpatiënten die chemotherapie ondergaan, weergegeven.
Vermoeidheid is één van de meest voorkomende bijwerkingen van chemo-
therapie. In de literatuur worden niet alleen tijdens adjuvante chemotherapie
hoge en variërende vermoeidheidsprevalentie cijfers gevonden, maar ook na
afloop van de adjuvante chemotherapiebehandeling. De intensiteit van
vermoeidheid lijkt stabiel tijdens de chemokuren, hoewel men in het algemeen
ervan uitgaat dat meer chemokuren leiden tot meer vermoeidheid. De eerste
twee dagen na de chemokuur lijkt de slechtste periode te zijn. Bovendien
worden factoren gerelateerd aan vermoeidheid beschreven. Klachten, of deze
nu fysiek of psychisch van aard zijn, spelen een belangrijke rol in het ervaren
van vermoeidheid. De resultaten van studies wijzen er op dat verscheidene
symptomen met elkaar in verband staan, in een netwerk van symptomen. Het
stadium van de ziekte lijkt geen significante invloed te hebben op vermoeidheid.
De invloed van de type operatie wordt bediscussieerd. Factoren, zoals
gewichtsveranderingen, menopausale symptomen, coping, sociale steun en
biochemische veranderingen worden in de literatuur als mogelijke bijdragen aan
de vermoeidheid gezien. De resultaten zijn tegenstrijdig en moeten verder
worden onderzocht. 

Aan studies over borstkankerpatiënten tijdens en na afloop van adjuvante
chemotherapiebehandeling bestaat een tekort. Het is duidelijk dat borstkanker-
patiënten vermoeidheid ervaren, maar hoe het verloop van vermoeidheid is
tijdens en na afloop van een adjuvante chemotherapie-behandeling is onduidelijk.
Bijvoorbeeld: welke determinanten beïnvloeden het verloop van vermoeidheid?
De aard van chemotherapie gerelateerde vermoeidheid is bovendien onvoldoende
onderzocht. 

De hoofdstukken 3, 4 en 5 richten zich op het verloop van vermoeidheid bij
157 borstkankerpatiënten tijdens (bij de eerste, derde en vijfde chemokuur) en



na afloop (4 en 12 weken na de laatste chemokuur) van een adjuvante
chemotherapiebehandeling (doxorubicinegroep of CMF (cyclofosfamide,
methotrexate en 5-fluorouracil) groep). De Multidimensionele Vermoeidheids
Index (MVI-20) wordt gebruikt om het verloop van vermoeidheid vast te stellen.
Deze vragenlijst bestaat uit vijf subschalen en is gebaseerd op verschillende
dimensies: algemene vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid, reductie in
activiteit, reductie in motivatie en mentale vermoeidheid. In elk hoofdstuk (3, 4
en 5) worden één of twee dimensies, die elk in afzonderlijke studies zijn
onderzocht, beschreven. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de prevalentie van vermoeidheid en het verloop van
algemene en lichamelijke vermoeidheid als functie van chemotherapie. De
prevalentie van vermoeidheid neemt na de start van de chemotherapie-
behandeling significant toe. Na afloop van de chemotherapiebehandeling
lijkt de prevalentie te dalen. Het verloop van algemene en lichamelijke
vermoeidheid is voor een groot deel hetzelfde. Een verschillende invloed van
de chemokuren op het verloop van vermoeidheid wordt aangetroffen. In de
doxorubicine groep is een directe toename van vermoeidheid gevonden. In de
CMF groep werd na de start een gemiddelde toename gevonden, die gevolgd
werd door een vertraagd sterke toename. Een toename van vermoeidheid wordt
geassocieerd met een afname in het dagelijks functioneren. In elke meting
wordt vermoeidheid beïnvloed door het type operatie: vrouwen die een
mastectomie hebben ondergaan zijn meer vermoeid dan vrouwen die een
lumpectomie hebben ondergaan. Behandeld zijn met radiotherapie leidt ook
tot een toename van vermoeidheid. 

Hoofdstuk 4 gaat over het verloop van vermoeidheid dat refereert aan zowel
cognitieve symptomen (subschaal ‘mentale vermoeidheid’) als de motivatie om
een activiteit te beginnen (subschaal ‘reductie in motivatie’) als functie van
chemotherapie. Het verloop van mentale vermoeidheid en motivatie wordt niet
beïnvloed door het type chemokuur. Het verloop van mentale vermoeidheid en
motivatie varieert, maar lijkt stabiel te zijn tijdens de chemotherapiebehandeling.
Na afloop van de chemotherapiebehandeling is een lichte verbetering te zien. De
‘Center for Epidemiological Studies Depression Scale’ (CES-D) wordt gebruikt om
depressieve symptomen te meten. Veel patiënten ervaren depressieve symptomen
tijdens de studie. Deze symptomen zijn gecorreleerd met beide dimensies van
vermoeidheid. Gezondheidswerkers moeten zich bewust zijn van het hoge aantal
patiënten dat depressieve symptomen tijdens en na afloop van de chemotherapie-
behandeling ervaart. In elke meting wordt mentale vermoeidheid beïnvloed
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door het type operatie: vrouwen die een mastectomie ondergaan zijn
significant meer mentaal vermoeid dan vrouwen die een lumpectomie hebben
ondergaan, maar niettemin zijn zij significant meer gemotiveerd om een activiteit
te starten. 

Vervolgonderzoek zou het traject vóór adjuvante chemotherapie-behandeling
moeten omvatten en een langere periode na afloop. Bovendien is de invloed
van leeftijd, burgerlijke staat, aantal kuren en het interval tussen de operatie en
de eerste chemokuur op vermoeidheid onduidelijk en moet dit verder onderzocht
worden. 

Hoofdstuk 5 rapporteert het verloop van het activiteitsniveau, dat als een
dimensie van vermoeidheid wordt gezien, als een functie van chemotherapie
binnen de borstkankerpopulatie die chemotherapiebehandeling ondergaat.
Daarnaast wordt het verloop van de belemmering van vermoeidheid op
dagelijkse activiteiten in deze populatie vastgesteld. Het activiteitenniveau blijkt
stabiel tijdens de chemotherapiebehandeling. Na afloop van de chemotherapie-
behandeling wordt een verbetering geconstateerd. Het activiteitenniveau van 
de eerste en laatste meting verschilt niet significant. Het verloop van het
activiteitenniveau wordt niet beïnvloed door het type chemokuur. Leeftijd, 
het hebben van kinderen en het stadium van borstkanker blijken belangrijke
determinanten van het verloop van het activiteitenniveau. In elke meting worden
vrouwen die een mastectomie hebben ondergaan significant meer gehinderd in
hun activiteitenniveau dan vrouwen die een lumpectomie hebben ondergaan.
Hoe langer men radiotherapie krijgt, hoe minder actief men is en hoe langer de
tijd tussen de laatste radiotherapie sessie en de meting, hoe actiever patiënten
zijn. Een fenomeen dat niet gemakkelijk te verklaren is dat het activiteitenniveau
van vrouwen die in totaal meer chemokuren hebben gekregen significant
minder afnam dan zij die minder chemokuren kregen. 

De gereviseerde ‘Piper Fatigue Scale’ wordt gebruikt om gedrags-
veranderingen door de belemmeringen van vermoeidheid op dagelijkse activiteiten
te onderzoeken. Tijdens de onderzoeksperiode is ongeveer 15 tot 35 procent van
de steekproef aanzienlijk door vermoeidheid belemmerd in haar dagelijks leven
activiteiten. Bovendien neemt de belemmering van vermoeidheid op dagelijks
leven activiteiten eerst toe na de start van de chemotherapiebehandeling en
neemt deze af na afloop van de chemotherapie-behandeling. Met deze kennis
kunnen gezondheidszorgmedewerkers patiënten informeren over wat ze kunnen
verwachten. Vervolgonderzoek zou het traject vóór de chemotherapiebehandeling
en een gezonde controle groep moeten omvatten. 



Hoofdstuk 6 beschrijft het verloop van vermoeidheid van borstkankerpatiënten
tussen twee adjuvante chemotherapie cycli, van de dag van de toediening tot de
dag van het volgende infuus. Een steekproef van 151 patiënten rapporteerde
dagelijks hun ervaring van vermoeidheid tussen de derde en vierde adjuvante
chemokuur in een dagboekje, de ‘Shortened Fatigue Questionnaire’. Patiënten
werden behandeld met een doxorubicine bevattende kuur of met CMF.
Afhankelijk van de chemotherapiebehandeling vulden patiënten 21 of 28
dagen van het dagboekje in. De infusen van de kuren van 28 dagen werden op
dag 1 en op dag 8 gegeven. De dagen na afloop van de derde chemokuur tot
aan de start van de vierde kuur werden statistisch geanalyseerd. De hypothese
dat de maximum vermoeidheidsscore in de eerste vier dagen na de chemokuur
plaats vindt werd getest. 

Er doet zich een chaotisch vermoeidheidspatroon tussen de twee chemo-
kuren voor. Gladde (splines) curves laten een gemiddeld hoogste niveau van
vermoeidheid zien op dag 3 vanaf de start. Voor de kuren met 28 dagen wordt
een andere top rond dag 11 gevonden. Een relatief groot aantal patiënten ervaart
de vermoeidheidspiek vóór dag 5. De meeste patiënten rapporteren dag 3 als de
slechtste dag. Het verloop van vermoeidheid in de CMF groep is significant
verschillend vergeleken met de doxorubicine kuren. De vermoeidheidspiek in de
CMF groep is lager. Vrouwen die cyclofosfamide oraal nemen, ervaren de
vermoeidheidspiek significant later. Invloeden van andere variabelen zijn niet
geobserveerd in geen van de chemotherapiegroepen. Verbeterd begrip van de
aard en verloop van vermoeidheid kan gezondheidsmedewerkers beter uitrusten
om patiënten te informeren over wat ze zouden kunnen verwachten.
Vervolgonderzoek zou interventies moeten bevatten met als doel vermoeidheid te
verminderen of er mee om te kunnen gaan. 

Hoofdstuk 7 schetst een model met variabelen die vermoeidheid bij borstkanker-
patiënten beïnvloeden en dat gebaseerd is op een literatuurstudie en voorafgaand
werk van de auteurs. In dit hoofdstuk wordt het model getest in een steekproef
met 157 borstkankerpatiënten. Eén model (voor algemene vermoeidheid) voor
alle vijf de metingen is ontwikkeld waarbij EQS werd gebruikt, een computer-
programma voor het schatten van lineaire structurele vergelijkingen met latente
variabelen. In het model waarvan de parameters identificeerbaar en schatbaar
zijn, worden twee latente variabelen verondersteld: (1) fysieke klachten (gemeten
door twee geobserveerde indicatoren: algemene vermoeidheid en lichamelijke
klachten), en (2) psychische klachten (gemeten door twee geobserveerde
indicatoren: depressie en psychische klachten). Fysieke klachten worden voorspeld
uit de variabelen: elke dag sociale steun, actief zijn als coping strategie, leeftijd,
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burgerlijke staat, werk, stadium van borstkanker, type chemokuur, haemoglobine
niveau en het aantal chemokuren. Psychische klachten worden voorspeld uit
leeftijd en dagelijkse sociale steun. Fysieke en psychische klachten zijn
belangrijke voorspellers van algemene vermoeidheid. Het is niet meer
onwaarschijnlijk dat algemene vermoeidheid deel uitmaakt van een network
van symptomen. Het sociale aspect is ook van grote waarde. Dit wordt
uitgedrukt door de invloed van verscheidene demografische variabelen of
sociale aard op algemene vermoeidheid. De fysieke klachten vergeleken met
psychische klachten zijn groter tijdens de eerste vier metingen. Dit zou kunnen
worden verklaard door de wetenschap dat chemotherapie cellen in het lichaam
aanvalt, ook gezonde cellen. Tijd om te reflecteren en om te gaan met de hele
situatie krijgen patiënten na afloop van de chemotherapiebehandeling. Dit zou
het grotere effect van psychische in de laatste meting kunnen verklaren. Door
een verbeterd begrip van de relatie tussen verschillende variabelen en
vermoeidheid van borstkankerpatiënten die adjuvante chemotherapie ondergaan,
alsook na afloop van de chemotherapiebehandeling, kunnen gezondheidszorg-
medewerkers zich beter uitrusten deze patiënten te begrijpen en zich te richten
naar hun behoeftes. Vervolgonderzoek zou interventies moeten omvatten die op
het model van deze studie zijn gebaseerd en aangeven hoe patiënten hun kwaliteit
van leven kunnen handhaven of verbeteren tijdens en na afloop van adjuvante
chemotherapiebehandeling. 

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste resultaten van de verschillende studies
besproken en worden methodologische kanttekeningen gemaakt. De belangrijkste
resultaten richten zich op de prevalentie van vermoeidheid, verloop van
vermoeidheid en de invloed van variabelen op vermoeidheid tijdens en na afloop
van adjuvante chemotherapiebehandeling. Methodologische kanttekeningen
betreffen de afwezigheid van een gezonde controle groep, de tijdspanne van de
studie, de meetpunten en de verschillende chemokuren in de doxorubicine groep.
Het hoofdstuk eindigt met een discussie over aanbevelingen voor de praktijk. Verder
worden onderwerpen voor vervolgonderzoek gegeven.
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