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Focus op afname van borstkankersterfte
eerlijke informatie en
doelmatige fondsbestedingen

www.borstkankeractie.nl
Twitter: @BRSTKNKRactie

Focus
De afgelopen jaren hebben we veel jonge vrouwen zien overlijden
aan kanker. Niemand weet waarom. Vrouwen met slechte prognoses
leven nog en andersom. Er moeten redenen zijn waarom sommige
borstkankers dodelijk zijn, ondanks alle behandelingen. Daarom moet
er worden gezocht naar die kenmerken in een tumor die maken dat je
er dood aan gaat. Zodat die tumor gerichter behandeld kan worden.
Zodat uiteindelijk minder vrouwen sterven. Lang niet iedereen lijkt
met de doelstelling tot minder sterfte bezig te zijn. Wij willen die focus
brengen. BORSTKANKERactie wil kritisch meedenken over de
bestaande aannames die niet lijken te kloppen. En die in ieder geval
de sterfte in de afgelopen jaren niet of nauwelijks hebben
teruggebracht. Dat moet veranderen.
Minder sterfte
BORSTKANKERactie wil dat bij iedereen die professioneel met
borstkanker te maken heeft, de kerndoelstelling - dat er minder
mensen aan borstkanker sterven - weer op de voorgrond komt te
staan. Als onafhankelijk kritische partij wil zij hier een verbindende rol
vervullen en de kernonderwerpen uit haar doelstelling binnen de
borstkankerzorg centraal stellen. Daartoe gaat zij discussies aan met
zorgverleners, patiëntenorganisaties onderzoekers, industrie en
fondsenwervende organisaties.
Gericht onderzoek

BORSTKANKERvragen
www.borstkankervragen.nl
Twitter: @BKvragen

Er gaat heel veel geld om in de borstkankerzorg. In de zorg zélf, in
bevolkingsonderzoek, in wetenschappelijke onderzoeken en veel van
die middelen worden opgebracht door donaties voor de strijd tegen
kanker. Veel onderzoeken die worden gefinancierd hebben erg weinig
te maken met de strijd tegen (borst)kanker. BORSTKANKERactie wil
stimuleren dat voor onderzoekers, dat doel weer op de voorgrond
staat, en dat ook het geld van gulle gevers tenminste voor een
aanzienlijk deel hiervoor wordt ingezet.
Eerlijke informatie en patiëntempowerment
BORSTKANKERactie wil tenslotte patiënten eerlijke informatie
bieden voor een juiste keuze in hun behandeling. Met meer gerichte
en relevante informatie kunnen patiënten deel uitmaken van het
behandelteam én een actieve rol vervullen in het behandeltraject.
Patiëntempowerment met Borstkankervragen.nl.

