DESTINY
BREAST06

Bent u geïnteresseerd in deelname
aan dit klinische onderzoek?
We zijn op dit moment op zoek naar patiënten met de diagnose HER2-negatief*,
hormoonreceptor-positieve uitgezaaide borstkanker voor deelname aan het
klinische onderzoek DESTINY-Breast06.
DESTINY-Breast06 onderzoekt of patiënten met uitgezaaide borstkanker baat
zouden hebben bij behandeling met het middel trastuzumab deruxtecan.

Wie kan deelnemen?

Wat wordt er van u verwacht?

Het is mogelijk dat u kunt deelnemen aan
het DESTINY-Breast06-onderzoek als u:

Vóór en tijdens het onderzoek wordt u
gevraagd naar afspraken te komen waarbij
u mogelijk het volgende moet ondergaan:

De diagnose HER2-negatief*,
hormoonreceptor-positieve
uitgezaaide borstkanker hebt
gekregen

Lichamelijke onderzoeken

Borstkanker hebt gehad die niet
eerder is gerapporteerd als
HER2-positief
Ten minste twee keer eerder
hormoontherapie voor uitgezaaide
borstkanker gehad
Geen chemotherapie voor
uw uitgezaaide borstkanker
hebt gehad

Oogonderzoeken
Longfunctietests
Tests zoals bloedonderzoeken
en hartonderzoeken
(ECG, ECHO/MUGA‡)
Scans zoals röntgenfoto’s,
CT§, MRI¶ en botscan

18 jaar of ouder bent op het
moment van registratie voor
het onderzoek†

Een monster van de tumor
Invullen van een vragenlijst over
uw gezondheid en welzijn

Nadat u bent gestopt met de onderzoeksbehandeling wordt u gevraagd naar een
aantal follow-upafspraken te komen om uw gezondheid in de gaten te houden.

Als u interesse hebt in deelname aan het onderzoek
DESTINY-Breast06, vraag dan uw arts om meer informatie.
Het zorgteam gebruikt HER2-kleuring om te kijken welke behandeling het beste bij uw type kanker past. Patiënten met weinig tot zeer weinig HER2-kleuring vallen in twee van
drie categorieën kleuring die door de medische wereld worden aangemerkt als HER2-negatieve patiënten. Patiënten met veel HER2-kleuring worden HER2-positief genoemd
en patiënten met dit type borstkanker komen niet in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek. †Patiënten in Japan moeten ten miste 20 jaar oud zijn op het moment
van registratie voor het onderzoek.

*

ECG = elektrocardiogram; ECHO = echocardiogram; MUGA = multiple gated acquisition-scans. §CT = computertomografie. ¶MRI = beeldvorming door magnetische resonantie.

‡

Onderzoekscode: D9670C00001

Versienummer: 1.0

Datum: 14–08–2020 NL-nl

