
 

Borstkankervereniging Nederland (BVN) werkt samen met enkele Nederlandse ziekenhuizen 
(Santeon groep) aan betere informatie voor patiënten met uitgezaaide borstkanker die 
behandeld worden met palbociclib (Ibrance®) en fulvestrant of letrozol. Daar hebben wij uw 
hulp bij nodig! 
 
Wij hebben in samenwerking met Stichting Kijksluiter een informatietool ontwikkeld over de 
behandeling met palbociclib (Ibrance®) en fulvestrant of letrozol. Deze informatietool bevat 
per medicijn informatie over het doel en de werking van het medicijn. Daarnaast geeft de 
tool ook uitkomstinformatie op basis van de ervaringen van andere vrouwen die behandeld 
zijn met palbociclib (Ibrance®). Met uitkomstinformatie bedoelen wij bijvoorbeeld informatie 
over hoe vaak vrouwen een bijwerking ervaren. BVN en de Santeon ziekenhuizen doen nu 
een pilotstudie om de informatietool te evalueren.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken vijftien vrouwen die op dit moment behandeld worden met palbociclib 
(Ibrance®) voor uitgezaaide borstkanker. Met het delen van uw ervaringen draagt u bij aan 
verbeteringen in de zorg voor patiënten met uitgezaaide borstkanker. 
 
Wat betekent deelname voor u? 
Wij vragen aan deelnemers om de tool door te nemen en om mee te werken aan een 
eenmalig interview (telefonisch of via videobellen). Het doornemen van de informatietool 
kost ongeveer 45 minuten en het interview duurt ongeveer 45 minuten. Met de informatie 
die wij in dit onderzoek verzamelen, zullen wij de tool verbeteren. Als waardering voor uw 
medewerking ontvangt u een cadeaubon van Bol.com. Na afronding van het onderzoek, 
zullen wij een korte terugkoppeling van de resultaten plaatsen op de website van BVN, 
www.borstkanker.nl. 
 

Anonimiteit en privacy 
Alle persoonlijke gegevens die vanuit de interviews tijdens het onderzoek worden 
verzameld, zijn in beheer van Santeon. Het interview wordt opgenomen met een 
geluidsrecorder en uitgetypt door een extern transcriptiebureau. De geluidsopname wordt 
na het uittypen verwijderd. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. 
Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. 
Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. 
 
Meer informatie en aanmelden 
Wilt u meedoen of heeft u vragen, stuur dan een mailtje naar Ellen Engelhardt 
(e.engelhardt@santeon.nl) vóór 15 maart 2023. Na uw aanmelding nemen we graag 
telefonisch contact met u op voor een aantal aanvullende vragen en het plannen van het 
interview. Geef daarom uw telefoonnummer door als u zich aanmeldt. 
 
We zoeken mensen in verschillende leeftijdscategorieën, thuissituatie en diagnosejaar. Het 
kan dus zijn dat u niet geselecteerd wordt na aanmelding. Hierover wordt u natuurlijk 
geïnformeerd. 
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