
Zorgtraject voor jonge vrouwen met borstkanker 

Patiënten die bij diagnose van borstkanker zwanger zijn, worden vanuit Zuid-Nederland 
naar de Medische Oncologie van het Maastricht UMC+ verwezen voor overname van 
therapie. We zijn lid van het Europese kenniscentrum op dit terrein. Het doel van deze 
Europese samenwerking is om gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar verschillende 
behandelstrategieën van zwangere vrouwen met borstkanker en om inzicht te krijgen in de 
gevolgen voor het kind indien deze in de baarmoeder is blootgesteld aan chemotherapie. 

Jonge patiënten met de diagnose borstkanker en een indicatie voor aanvullende 
chemotherapie kunnen bij een aanwezige kinderwens in aanmerking komen voor fertiliteit-
preserverende maatregelen (behoud van vruchtbaarheid). Hiervoor zien we patiënten vanuit 
het hele land. We bieden de mogelijkheid van een spoed IVF-procedure voor de start van 
adjuvante chemotherapie (chemotherapie als aanvullende behandeling na de borstoperatie). 
Voor vrouwen zonder (mannelijke) partner is het mogelijk eicellen te laten invriezen. Dit 
biedt hen de mogelijkheid om op een later tijdstip in hun leven toch nog zwanger te worden. 
De primaire verwijzing gebeurt door een mammachirurg of medische oncoloog van elders 
naar de medisch oncoloog in Maastricht; direct aansluitend een gesprek bij gynaecoloog 
en/of geneticus wordt door ons geregeld. 

Desgewenst kan er bij patiënten met een bewezen mutatie in de borstkankergenen op het 
moment van invulling van de zwangerschapswens gebruik gemaakt worden van pre-
implantatie genetische diagnostiek (PGD). Hierdoor wordt het afwijkende gen niet meer aan 
de volgende generatie overgedragen. Deze mogelijkheid bieden we ook aan voor 
vrouwen/mannen zonder borstkanker, maar die wel drager zijn van een bewezen mutatie. 
PGD vindt in Nederland alleen in Maastricht plaats (landelijk centrumfunctie Klinisch 
Genetica). 

Sinds 2008 hebben we als medisch oncologen ca. 180 jonge vrouwen vanuit elders verwezen 
gekregen vanwege borstkanker en kinderwens gerelateerde vragen. Een onderzoeker van de 
Medische Oncologie van het Maastricht UMC+ verzamelt op dit moment de follow-up 
gegevens van deze patiënten. 
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