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In België sterven

Bij 5 tot 10%
van de patiënten valt de 
diagnose in een late fase

30%
van degene waarbij de 

diagnose in een vroege fase valt,  
ontwikkelt toch nog  

een gevorderde vorm  
van borstkanker
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LEVENSKWALITEIT 
VERBETEREN

•  Investeren in het emotionele welzijn door
fysieke en mentale steun te bieden

•  Deze patiënten zichtbaar maken en de
nodige aandacht vestigen op hun behoeften

ZORG IN GEVORDERDE
BORSTKANKER VERSTERKEN

•  Beoordelingsprocedures voor innovatieve kankertherapieën
vroeg starten voor een snellere toegang bij EMA goedkeuring

•  Gelijke regionale verdeling bevorderen van het aantal
gecertifieerde expertisecentra

•  Toegang verzekeren tot gezamenlijke data voor betere
resultaten voor de patiënt
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per regio

WAT HEBBEN WE NODIG?
De behoeften van patiënten met gevorderde borstkanker erkennen en aanpakken 
om hun levenskwaliteit te verbeteren en levensduur te verlengen

Er is veel vooruitgang geboekt bij de behandeling van borstkanker. Toch sterven er 
vandaag nog steeds meer vrouwen in Europa aan borstkanker dan aan eender welke 
andere vorm van kanker. De impact van borstkanker is aanzienlijk voor patiënten. 
Ongeveer 30% van de patiënten bij wie de diagnose in een vroeg  stadium valt, zal toch 
een gevorderde vorm van borstkanker ontwikkelen. Patiënten met gevorderde 
borstkanker hebben specifieke behoeften om de progressie van de ziekte te vertragen, 
de levenskwaliteit te behouden en de algemene overleving te verlengen. 
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