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Voorwoord

De patiënt met borstkanker heeft de laatste jaren grote aandacht, niet alleen van diegenen die de
behandeling uitvoeren, maar ook van de media. Dit is niet in de laatste plaats het gevolg van de hoge en
jaarlijks toenemende incidentie van de ziekte. Maar ook zijn er het laatste decennium op diagnostisch en
therapeutisch gebied belangrijke ontwikkelingen geweest, die tot veranderingen in behandelingsstrategieën
hebben geleid. Onder meer hierdoor is de prognose en de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd voor
een aantal groepen patiënten.
In dit boek wordt op een toegankelijke wijze een overzicht gegeven van ontwikkelingen in de diagnostiek
en behandeling van de patiënt met borstkanker zoals die in de dagelijkse praktijk in Nederland worden
uitgevoerd. We hebben een groep klinisch specialisten en deskundigen bereid gevonden hun visie te geven
op een aantal vraagstukken die de laatste jaren naar voren zijn gekomen met betrekking tot de ziekte. Het
was de bedoeling een boek te laten ontstaan dat alle relevante informatie bevat die nodig is om een beeld
te krijgen van de hedendaagse opvattingen over borstkanker. Het boek geeft – zij het niet uitputtend – een
duidelijk overzicht van de klinische problemen die op dit moment aan de orde zijn en van belangrijke
diagnostische ontwikkelingen die mogelijk in de toekomst de behandeling zullen bepalen. We realiseerden
ons dat vooral op het terrein van de behandeling de ontwikkelingen snel kunnen gaan en hebben de laatste
gegevens wat dit betreft verwerkt. Belangrijker is dat door de auteurs de uitgangspunten zijn geformuleerd
waarop de moderne behandeling van de patiënt met borstkanker is gebaseerd.
Het Handboek mammacarcinoom is bestemd voor specialisten en huisartsen, maar ook voor artsen
in opleiding tot specialist, in de disciplines die zich bezighouden met de behandeling van de patiënt
met borstkanker. Het boek is tevens van belang voor eenieder die in de keten van de zorg rondom
de patiënt met borstkanker werkzaam is, zoals mammacareverpleegkundigen, nurse-practitioners
en oncologieverpleegkundigen, fysiotherapeuten, radiotherapiemedewerkers en hulpverleners in de
psychosociale zorg. Omdat het een in het Nederlands geschreven boek is, kan het mogelijk ook patiënten
met borstkanker helpen zich te informeren over de achtergronden van de diagnostiek en behandeling van
hun ziekte.
De redacteuren

