
Meer informatieIn vogelvlucht Hulp bij het bepalen van 
het beste behandelplan

MammaPrint® en BluePrint® geven  
meer inzicht in borstkanker

Neem contact met ons op:

020 – 462 1510  
customerservice@agendia.com

Meer informatie online:

www.mammaprint.nl 
www.borstkanker.nl 
of www.kanker.nl

Vergoeding 
Meer informatie bij de 

Borstkanker Vereniging 
Nederland (BVN) of bij uw 

behandelend arts. 

70 + 80 specifieke genen 
die de agressiviteit van uw 
borstkanker bepalen

Wel of geen 
chemotherapie? 
Een duidelijke uitslag: Hoog  
of Laag Risico op uitzaaiingen 
op afstand

Geschikt voor vrouwen 
met de diagnose 

vroeg stadium invasieve 
borstkanker* 

*Gevalideerd voor vrouwen van alle leeftijden met de 
diagnose invasief hormoongevoelig, HER2-negatief 

mammacarcinoom, waarbij de tumor niet groter is dan 
5 cm en er maximaal 3 aangetaste lymfeklieren zijn 

gevonden



De diagnose borstkanker brengt 
veel onzekerheid met zich mee 
en maakt dat u voor lastige 
beslissingen komt te staan. 
MammaPrint en BluePrint zijn 
testen die u daarbij kunnen 
helpen. De testen zijn aanvullend 
op de onderzoeken die al gedaan 
worden in het ziekenhuis. 

Wat is MammaPrint?

MammaPrint is een test die 70 specifieke 
genen onderzoekt in uw tumor, om 
te bepalen hoe agressief deze is. Met 
andere woorden, hoe groot is de kans op 
uitzaaiingen op afstand? Dit is aanvullend 
op andere kenmerken, zoals de grootte 
van de tumor, de hormoonreceptorstatus 
(ook wel ER of oestrogeen receptor 
genoemd) of de aanwezigheid van 
eventuele aangetaste lymfeklieren.  
 

Wat is BluePrint?

BluePrint is een test die 80 genen 
onderzoekt in de tumor. Deze test geeft 
inzicht in het subtype borstkanker.

Alle testuitslagen samen helpen u en uw 
arts om een persoonlijk behandelplan op 
te stellen. En om beter in te schatten of 
chemotherapie al dan niet zinvol is. Ga met 
uw behandelend arts in gesprek zodat u 
een keuze maakt die bij u en uw situatie 
past.

Kom ik in aanmerking voor MammaPrint en 
BluePrint?

In internationale richtlijnen voor de behandeling 
van borstkanker staat dat de genexpressie 
testen (of genprofieltesten) zoals Mammaprint 
en Blueprint ingezet kunnen worden voor 
risicoanalyse van borstkanker.  U komt in 
aanmerking wanneer u:

•  vroeg stadium invasief borstkanker heeft

•  de tumor niet groter is dan 5 cm

•  de tumor hormoongevoelig, HER2-negatief is

•  er maximaal 3 aangetaste klieren zijn gevonden 

Met uw arts kunt u bespreken of de MammaPrint  
en BluePrint in uw situatie geschikt zijn.  
Mammaprint en Blueprint worden standaard 
tegelijk gedaan.

Hoe werkt MammaPrint en BluePrint?

De testen worden uitgevoerd op tumorweefsel 
dat verwijderd is tijdens het afnemen van een 
biopt of tijdens een operatie. Het ziekenhuis 
stuurt het weefsel op naar een ander laboratorium 
waar de test op gevalideerde wijze wordt 
uitgevoerd. De uitslag wordt daarna binnen 10-15 
werkdagen naar uw behandelend arts gestuurd.  

 
 
Wat betekent de uitslag?

De MammaPrint uitslag wordt gegeven als 
‘laag risico’ of ‘hoog risico’ op het krijgen van 
uitzaaiingen.  Deze uitslag geeft aan dat u een 

hoog risico of laag risico heeft dat de kanker 
terugkomt en zich verspreidt naar andere delen 
van het lichaam. 

Wanneer u een ‘laag risico’ uitslag heeft, betekent 
dat dat uw risico op uitzaaiingen laag is en dat 
chemotherapie waarschijnlijk niet nodig is. 

Wanneer u een ‘hoog risico’ uitslag heeft, betekent 
dat dat uw risico op uitzaaiingen verhoogd is 
en chemotherapie mogelijk de aangewezen 
behandeling is. 

De BluePrint uitslag wordt gegeven in drie 
uitslagen: hormoongevoelig, HER2 en Triple-
negatief. 

De gecombineerde uitslag van de Mammaprint 
en Blueprint geeft een aanvullend inzicht in 
de tumorbiologie van uw borstkanker. Uw arts 
zal deze met u bespreken en op basis hiervan 
gezamenlijk een behandelplan opstellen.  

Vergoedt mijn verzekering de testen?

Neem hiervoor contact op met de Borstkanker 
Vereniging Nederland (BVN) of overleg met uw 
behandelend arts. 

Of kijk voor meer informatie op:
www.mammaprint.nl of www.borstkanker.nl.  
Of neem contact op met de medewerkers 
van onze customerservice via: 020-4621510 of 
customerservice@agendia.com


