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Lekensamenvatting Vrijwel de gehele zorg- en informatievoorziening rondom
van het onderzoek

borstkanker bij mannen is georganiseerd zoals dit voor vrouwen
van toepassing is. Voor de mannelijke borstkankerpatiënten en survivors kan dit erg confronterend zijn, ze voelen zich hierdoor
vaak onbegrepen en stappen in een echte vrouwenwereld. De
schriftelijke informatie is bijvoorbeeld vrijwel geheel gericht aan
vrouwen. Om daadwerkelijk de mannen goed voor te kunnen
lichten met betrekking tot de late effecten wordt dit onderzoek
gedaan.
Het onderzoek zal een aanvulling zijn op het onderzoek wat wordt
gedaan vanuit het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Dit
onderzoek is gericht is op de informatiebehoefte en -voorziening
voor mannen die de diagnose borstkanker hebben gekregen.
Met behulp van een enquete en een focusgroep worden de late
effecten uitgevraagd.
De verwachting ten aanzien van de gevonden literatuur en het
veldonderzoek is dat het op basis van patiënt- en medisch
perspectief zinvol is om meer informatie te verkrijgen over de late
effecten van borstkanker bij mannen. De verwachting is dat de late
effecten op zowel fysiek, cognitief, seksueel, sociaal als psychisch
vlak een uitwerking hebben en dat dit zich uit in beperkingen in het

algemeen dagelijks functioneren.
Naar aanleiding van dit onderzoek komt naar voren wat de late
effecten zijn bij Nederlandse mannen die in opzet curatief zijn
behandeld tegen borstkanker. Aan de hand van dit onderzoek
zullen de mannen zelf en de betrokken behandelaars een beter
beeld krijgen van de late effecten die eventueel kunnen worden
verwacht. Dit resulteert in een bewustzijn van de mogelijke late
effecten. Aan de hand hiervan kan met behulp van verschillende
interventies beter worden ingespeeld op de late effecten,
bijvoorbeeld oefentherapie ter vermindering van vermoeidheid,
opbouwen van de kracht etc.

