
OLVG, locatie Oost

Mammaprint
genexpressie

MammaPrint of genexpressietest is een onderzoek wat tot doel heeft te
bepalen of er een verhoogd risico is op uitzaaiingen van borstkanker. Na
de operatie kan een gen- expressie test worden uitgevoerd op het
verwijderde tumorweefsel uit de borst.
Als er na uw operatie twijfel is of chemotherapie voor u een zinvolle aanvullende
behandeling is, kan een mammaprint gedaan worden.

MammaPrint
Samen met uw arts kunt u besluiten welke therapie het beste aansluit op uw persoonlijke
situatie:
 Via MammaPrint kan uw arts beoordelen hoe groot de kans op terugkeer van de ziekte
is.
 MammaPrint geeft een duidelijke indicatie welke risico’s uw borstkanker met zich
meebrengt.

Heeft u een vorm van borstkanker met weinig kans op uitzaaiingen?
Dan kunt u in overleg met uw arts overwegen om de aanvullende chemotherapiekuur
achterwege te laten.

Heeft u een vorm van borstkanker met een hoog risico?
Dan weet u dat een chemokuur naar alle waarschijnlijkheid nodig is. Die kuur kan uw
overlevingskansen vergroten.
Iedere patiënt wordt na de operatie voor borstkanker besproken in het multidisciplinair team.
De kennis van elke discipline (elk specialisme) wordt meegenomen in de afweging: wat is bij
deze tumorsoort, op dit moment, voor deze patiënt de beste behandeling en is een
mammaprint nodig?
Een mammaprint kan alleen door een specialist aangevraagd worden.
MammaPrint wordt uitgevoerd voor een extern bedrijf. Na 10 werkdagen is de uitslag
bekend.

een samenwerking van het BovenIJ ziekenhuis,
OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online



www.olvg.nl/oncologie
www.mammprint.nl

Contact
mammapoli
T
020 510 81 95 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
Casemanager mammacare, locatie Oost
Barbara Harding
Francien Rijper
Carla de Vries
T
020 599 28 89 (aanwezig di/do/vrij 8.15-16.15 uur. Op maandag en woensdag kunt u
het antwoordapparaat inspreken of bellen met de mammapoli)
E
mammacare@olvg.nl
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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