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Bij borstkanker behandeling wordt bij een deel van de patiënten, preventief (of adjuvant) 

chemotherapie gegeven om de kans op herval van de borstkanker te verminderen. Maar 

een heel deel van de patiënten hebben deze chemotherapie niet nodig. Het is op basis 

van routinematig beschikbare tumoreigenschappen (bvb. grootte van de tumor, 

klieraantasting, hormoongevoeligheid, differentiatiegraad) vaak mogelijk het voordeel 

van adjuvante chemotherapie in te schatten. Maar voor een deel van de patiënten is de 

winst van adjuvante chemotherapie onduidelijk.  

Recent zijn er nieuwe testen ontwikkeld op basis van genexpressie in de tumor, om 

meer nauwkeurig het risico op borstkankerherval (en winst van chemotherapie) te 

bepalen. Mammaprint® is ontwikkeld voor dit doel en commercieel beschikbaar. In 

verschillende Europese landen worden dit soort testen reeds terugbetaald in specifieke 

situaties. Deze test is echter nog niet terugbetaald door de Belgische ziekteverzekering 

en kost ruw geschat rond 3000-3500 euro. Er wordt momenteel door de Belgische 

overheid onderzocht of terugbetaling mogelijk kan worden voor dit soort testen. Er dient 

wel genoteerd te worden dat deze dure genexpressietesten ook niet ‘perfect’ zijn en dat 

er ook binnen de ‘laag risico’ groep toch af en toe patiënten borstkanker herval hebben. 

Een genexpressieprofiel is vooral een extra puzzelstuk voor u en de arts om de soms 

moeilijke beslissing tot preventieve chemotherapie toediening te nemen. 

Indien u akkoord bent deze kost zelf te betalen, kunnen we  de bovenvermelde test 

aanbieden aan u, om de winst van adjuvante chemotherapie bij u beter te kunnen 

inschatten. Vanaf u dit document getekend heeft, zullen wij de stalen doorsturen. 

Let op, u zal een factuur thuis ontvangen en moet dit onmiddellijk betalen om de 

analyse te starten en de resultaten zo snel mogelijk te krijgen. In principe is het 

resultaat 10 werkdagen na betaling gekend.  

Indien de test wegens technische redenen niet kan doorgaan (bvb als het opgestuurde 

weefsel te weinig tumorcellen bevat) wordt het bedrag volledig teruggestort. 

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn om de kosten van het genexpressieprofiel te 

betalen om de winst van adjuvante chemotherapie bij u beter te kunnen inschatten. 
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Gebruik van Genexpressieprofiel (Mammaprint®) bij vrouwen 

met borstkanker, om de indicatie voor adjuvante chemotherapie 

beter te kunnen inschatten.  


