MammaPrint

Meer informatie
70-Genen Borstkanker Test
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Wel of geen chemotherapie?
Een duidelijke uitslag:
Hoog of Laag Risico op uitzaaiingen

Geschikt voor vrouwen met de
diagnose vroeg stadium invasief
mammacarcinoom*

Neem contact met ons op:
020 - 462 1510

customerservice@agendia.com

70 specifieke genen
die de agressiviteit van uw
borstkanker bepalen

HULP BIJ DE
KEUZE
WEL OF GEEN
CHEMOTHERAPIE

Meer informatie online:
www.mammaprint.nl
facebook.com/mammaprintnederland

Bewezen
MammaPrint heeft het hoogste
bewijsniveau van klinisch
onderzoek

twitter.com/MammaPrint_nl

Vergoed door de meeste
zorgverzekeraars

Bekijk de ervaringen van andere
patiënten:
www.mammaprint.nl/ervaringen

*Gevalideerd voor vrouwen van alle leeftijden met de diagnose invasief mammacarcinoom, waarbij de
tumor niet groter is dan 5 cm en er maximaal 3 aangetaste lymfeklieren zijn gevonden

Vraag uw arts of u in aanmerking
komt voor MammaPrint

70-Genen Borstkanker Test
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MammaPrint , meer inzicht bij de
behandeling van borstkanker
®

De diagnose borstkanker brengt veel
onzekerheid met zich mee en maakt dat u
voor lastige beslissingen kunt komen te staan.
MammaPrint is een test die u daarbij kan
helpen. De test bepaalt hoe groot het risico
is dat uw tumor binnen 5 jaar terugkomt en
of chemotherapie van toegevoegde waarde
kan zijn.

Wat betekent een ‘Laag Risico’-uitslag?

Kom ik in aanmerking voor MammaPrint?

Wat is MammaPrint?

MammaPrint is een test die 70 specifieke genen
onderzoekt in uw tumor, om te bepalen hoe agressief
deze is. In andere woorden, hoe groot de kans is op
uitzaaiingen.
Uw arts stelt een behandelplan voor u op dat afhangt
van bijvoorbeeld de grootte van uw tumor, de
hormoonreceptorstatus (ook wel ‘ER’ of oestrogeen
receptor genoemd) en de aanwezigheid van eventuele
aangetaste lymfeklieren.
Deze factoren, samen met de uitslag van de MammaPrint,
helpen u en uw arts om een persoonlijk behandelplan op
te stellen, en u te helpen bij de beslissing of u wel of geen
chemotherapie nodig heeft.

In de Nederlandse richtlijn voor behandeling van
borstkanker staat dat MammaPrint ingezet kan worden
voor risicoanalyse bij borstkanker.
MammaPrint is gevalideerd voor vrouwen met zogeheten
vroeg stadium invasieve borstkanker, waarbij de tumor
niet groter is dan 5 cm en er maximaal 3 aangetaste
lymfeklieren zijn gevonden. Met uw arts kunt u bespreken
of de MammaPrint in uw situatie geschikt is.

Hoe werkt MammaPrint?

MammaPrint wordt uitgevoerd op weefsel van uw tumor
dat verwijderd is tijdens het afnemen van een biopt of
tijdens een operatie.
Het ziekenhuis stuurt het tumorweefsel op naar het
laboratorium van Agendia. De uitslag wordt daarna
binnen 10 werkdagen naar uw arts gestuurd.

Wat betekent de MammaPrint uitslag?

De MammaPrint uitslag wordt gegeven als een
‘Laag Risico’ of ‘Hoog Risico’ op het krijgen van
uitzaaiingen. Deze uitslag betekent hoe hoog of laag
uw persoonlijk risico is dat de kanker terugkomt en zich
verspreidt naar andere delen van het lichaam.

Wanneer u een MammaPrint ‘Laag Risico’-uitslag heeft
betekent het dat uw risico op uitzaaiingen laag is en dat
chemotherapie in veel gevallen niet nodig is.
Patiënten met de meest voorkomende soort borstkanker
(hormoonreceptor positief, HER2-negatief, zonder
aangetaste lymfeklieren) hebben met een MammaPrint
Laag Risico-uitslag een gemiddelde kans van 97.8%
om geen uitzaaiingen te krijgen binnen 5 jaar als zij
behandeld worden met alleen hormoontherapie.1

Wat betekent een ‘Hoog Risico’-uitslag?

Bij een MammaPrint ‘Hoog Risico’-uitslag is uw risico op
uitzaaiingen verhoogd en is chemotherapie doorgaans
de aangewezen behandeling.2
Patiënten met de meest voorkomende soort borstkanker
(hormoonreceptor positief, HER2-negatief, zonder
aangetaste lymfeklieren) hebben met een MammaPrint
Hoog Risico-uitslag een gemiddelde kans van 94.6% om
geen uitzaaiingen te krijgen binnen 5 jaar bij behandeling
met zowel chemotherapie als hormoontherapie.1

Vergoedt mijn verzekering de MammaPrint?

MammaPrint wordt door bijna alle zorgverzekeraars in
Nederland vergoed. Bekijk voor meer informatie onze
website www. mammaprint.nl of neem contact op met de
medewerkers van onze customerservice via
020 - 462 1510 of customerservice@agendia.com.
Zij kunnen u informeren of uw zorgverzekeraar
MammaPrint vergoedt en u eventueel een persoonlijke
oplossing bieden.
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