Borstkanker keuzehulp
Samen kiezen bij borstkanker
Voor veel vrouwen met vroegstadium borstkanker zijn twee lokale behandelingen beschikbaar: een
borstsparende behandeling of een volledige borstverwijdering. Beiden geven dezelfde kans op overleving. De
mammachirurg beoordeelt of deze opties technisch haalbaar zijn. Welke behandeling vervolgens het beste is,
hangt vooral af van de voorkeur van de patiënt.
Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaak een barrière ervaren bij het delen van hun mening met hun arts als ze
daar niet toe zijn uitgenodigd. Het is daarom belangrijk om patiënten en hun naasten te betrekken bij de keuze.

Communicatie tussen mammateam en patiënt staat centraal
Borstkanker keuzehulp
Uw opties

Borstsparende behandeling
Vink één optie aan
is mogelijk zonder chemotherapie
is beter mogelijk na chemotherapie
is alleen mogelijk na succesvolle chemotherapie
Volledige borstverwijdering
Meerdere opties mogelijk
zonder reconstructie
met directe reconstructie
met uitgestelde reconstructie

Uw inloggegevens
Op borstkanker.keuzehulp.nl leest u meer over borstkanker en de
behandelingen. Ook wordt u geholpen om uw afwegingen op een rij te
zetten. Deze ziet u terug in de samenvatting.
Kunt u het printje van de samenvatting meenemen naar onze volgende
afspraak? Heeft u geen printer? Neem dan deze inloggegevens mee
zodat we uw samenvatting kunnen doornemen.
Gebruikersnaam

pat100

Wachtwoord

prd7

Logo van uw
ziekenhuis

Deze keuzehulp is ontwikkeld door het Maastricht UMC+ en het ZorgKeuzeLab

1. De arts legt behandelopties uit
en dat er een keuze is

2. De arts nodigt patiënt uit
om mee te denken en schrijft
keuzehulp op recept voor

3. De patiënt neemt thuis of met
verpleegkundige de keuzehulp
door

4. De patiënt wordt ondersteund
bij het maken van haar afwegingen
en geeft aan wat zij belangrijk vindt

5. Met de samenvatting ziet de arts
in een oogopslag de afwegingen
en voorkeur van de patiënt

6. Het gesprek tussen patiënt en
arts is effectiever en leidt tot een
betere relatie

Ervaringen uit het gebruikersonderzoek
“Het is eerlijk, helder en
compact. Ik kan zo aangeven wat
belangrijk voor mij is.”
- Patiënt met borstkanker

De borstkanker keuzehulp is ontwikkeld door:

“Opmaak en samenvatting zijn erg
prettig. Inhoudelijk zit het goed
in elkaar, mooi beknopt en toch
compleet.”
- Mammachirurg

“De stellingen gaan patiënten echt
helpen bij het maken van de keuze.”
- Mammacare verpleegkundige

Financiering onderzoek:

