De juiste behandeling voor elke kankerpatiënt
Maandag 4 februari 2019
Op en rondom Wereldkankerdag, maandag 4
februari 2019, vraagt ook Hartwig Medical
Foundation aandacht voor haar missie om de
zorg voor kankerpatiënten te verbeteren. Dit
doet zij door het bevorderen van onderzoek naar
kanker en het uitvoeren van systematische DNAanalyses bij kankerpatiënten. Met als doel dat iedere kankerpatiënt een behandeling op
maat krijgt: de juiste, meest effectieve behandeling, op het juiste moment.

Kanker van elk mens uniek
Kanker is een individuele ziekte en wordt veroorzaakt door foutjes in het DNA. Deze zijn
voor iedere patiënt anders. Daarom is de kanker van elk mens uniek. Wanneer je de
diagnose kanker krijgt, is dat slecht nieuws. Hoe mooi zou het dan zijn als je zeker weet
dat je de beste behandeling krijgt die beschikbaar is. Die precies op jouw kanker is
toegesneden. En dat je met zekerheid weet dat het geneesmiddel dat je krijgt ook echt
bij jou gaat werken. In de huidige zorg kunnen we dit vaak nog niet.
Bij de behandeling van uitgezaaide kanker werkt gemiddeld maar 30 procent van de
geneesmiddelen. Dat betekent dat 70 procent van de patiënten een middel krijgt dat
geen werkzaam effect heeft. Met de kans op vaak nare bijwerkingen. Die de kwaliteit van
leven meer kwaad dan goed doen. Dat moet natuurlijk beter en daar wordt hard aan
gewerkt.

Uitgebreide DNA-test
Via Hartwig Medical Foundation is er een uitgebreide DNA-test beschikbaar die aan de
start van je behandeling alle foutjes in de tumor-DNA in kaart brengt en inzicht geeft in
de specifieke kenmerken van de kanker. Deze test brengt voor alle mogelijke
geneesmiddelen in één keer in beeld. Zowel de al bekende als de minder voor de hand
liggende (geneesmiddelen) én geneesmiddelen waar in Nederland nog onderzoek naar
gedaan wordt.

Alsnog een behandeloptie
De uitgebreide DNA-test biedt echter nog geen garantie op een succesvolle behandeling.
Deze test biedt vooral opties voor patiënten met een zeldzame of minder voorkomende
tumor, waarvoor nu geen standaardbehandeling beschikbaar is. Het gaat hier om een
groep van circa 23.000 patiënten. En voor patiënten die uitbehandeld zijn. Voor deze
twee groepen geeft de test in 20 procent van de gevallen alsnog een behandeloptie.
Deze uitgebreide DNA-test wordt in Nederland nog niet vergoed door zorgverzekeraars
maar is wel beschikbaar voor de patiënt via Hartwig Medical Foundation. Er wordt hard
gewerkt met Nederlandse oncologen en andere specialisten om de uitgebreide DNA-test
onderdeel te maken van de standaard zorg!
Zorg op maat
Het is onze missie om de vooruitgang in het onderzoek naar kanker en de behandeling
daarvan te stimuleren. Met als doel de zorg voor iedere toekomstige kankerpatiënt te
verbeteren en op maat te maken: het juiste medicijn, voor de juiste patiënt, op het juiste
moment.
Volg Hartwig Medical Foundation op Twitter, Facebook of Linkedin. Gebruik de hashtags
#sequencemytumor #testmytumor en #wereldkankerdag #kijkwatjijkuntdoen om
aandacht te vragen voor meer uitgebreide predictieve DNA-testen bij uitgezaaide
kanker.
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Op Wereldkankerdag, maandag 4 februari 2019 wordt wereldwijd stilgestaan bij de
impact van kanker. In Nederland vragen ruim 150 organisaties samen aandacht om de
bewustwording rondom kanker te vergroten. En te stimuleren dat mensen met kanker de
weg naar passende zorg en ondersteuning weten te vinden.
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