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Slechts een minderheid van de adjuvant behandelde patiënten met een vroeg stadium van
mammacarcinoom ontvangt informatie over de mogelijkheid om de chemotherapie vóór de
operatie te krijgen. Dat concludeert Nederlands onderzoek naar de betrokkenheid van
borstkankerpatiënten bij de keuze tussen neoadjuvante en adjuvante behandeling (Breast.
2018;37:99-106).

Borstkankerrichtlijnen, waaronder de Nederlandse, raden aan om 70-minners met
mammacarcinoom stadium III te behandelen met neoadjuvante chemotherapie. Bij stadium II en
een duidelijke indicatie voor chemotherapie zou neoadjuvante behandeling overwogen moeten
worden.

Kelly de Ligt (Integraal Kankercentrum Nederland en Universiteit Twente) en collega’s wilden
inzicht krijgen in hoeverre patiënten betrokken zijn bij de keuze tussen neoadjuvante (NAC) en
adjuvante chemotherapie (AC). Zij stuurden vragenlijsten naar 805 patiënten die waren behandeld
voor borstkanker in in totaal 19 ziekenhuizen.

49% van de aangeschreven vrouwen vulde de vragenlijst in (179 NAC en 215 AC). Met NAC
behandelde patiënten waren vaker jonge vrouwen die in een academisch centrum of
hoogvolumeziekenhuis onder behandeling stonden. Verder gaf slechts 14% (stadium II) en 31%
(stadium III) van de met AC behandelde patiënten aan dat zij informatie hadden ontvangen over
NAC als behandeloptie. Van de patiënten met mammacarcinoom stadium II gaf respectievelijk
85% (NAC) en 63% (AC) aan dat zij voldoende informatie hadden gekregen over de voor- en
nadelen van beide strategieën; onder vrouwen met een stadium III-carcinoom was dit 73% (NAC)
en 75% (AC). In totaal vond minder dan de helft van de patiënten dat zij een keuze hadden
wanneer het ging om de timing van de chemotherapie).

De Ligt en collega’s merken op dat de opinie van de behandelaar een belangrijke rol speelt bij het
ontwikkelen van voorkeuren van patiënten. Zij stellen dat goede informatievoorziening aan
behandelaars, bijvoorbeeld via frequent geüpdatete richtlijnen, de besluitvorming mogelijk kan
verbeteren.
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