
De genetische test om 
Identificeer effectief 
Kankerbehandeling

Profileer uw kanker door DNA-onderzoek

Opsporing bruikbaar mutaties in 
kankergenen

Uw tumorprofiel is geanalyseerd voor 
doelgerichte moleculaire therapieën

Ontvang een moleculair blauwdruk voor 
optimale therapie keuzes

Match uw kanker met de 
juiste doelgerichte therapie



‘s Werelds meest uitgebreide en nauwkeurige Oncologietest

Onze precies Oncofocus oncologie test genereert een persoonlijk genetisch profiel 
dat clinici en oncologen kunnen gebruiken om de meest succesvolle behandeling te 
identificeren.

Het proces werkt door het DNA en RNA van de tumor van een persoon te sequentie 
tot een gepersonaliseerde genetische profiel. Het maakt gebruik van de meest 
actuele genomisch informatie in verband met doelgerichte therapie. Oncofocus richt 
zich op 505 genen met bruikbare genetische mutaties die zijn gekoppeld aan 764 
doelgerichte therapieën.

Doelgerichte therapieën zijn medicijnen die kankercellen doden zonder de normale 
cellen aan te tasten, in vergelijking met chemotherapie die kanker en normale cellen 
doodt.  Doelgerichte therapieën zijn een vorm van gepersonaliseerde medicijnen die 
het DNA-profiel van een persoon gebruikt om kanker te behandelen.

Wat zijn Doelgerichte Therapieën?

Doelgerichte Therapie vs 
Chemotherapie

Genetisch profiel voor 
vroeg of gevorderd 
ziektestadium

Voor alle solide tumoren 
(behalve leukemie)

Gedekt door alle 
toonaangevende 
zorgverzekeraars

Raak specifiek de 
doelmutaties die alleen in 
kankercellen aanwezig zijn

Normale cellen worden 
niet beïnvloed door de 
behandeling

Giftige bijwerkingen 
worden geminimaliseerd



De kanker van elke persoon is uniek

De tumor van elke persoon is uniek omdat elke kanker verschillende DNA-mutaties 
verwerft tijdens de ontwikkeling van hun ziekte. Vandaag zijn er 764 protocollen met 
medicijnen die zich richten op deze DNA-mutaties.

GEPERSONALISEERDE GENETISCHE 
BLAUWDRUK 
om de juiste behandeling te ontdekken en zo 
uw behandelsucces te vergroten 

GEEN ZIEKENHUISBEZOEK NODIG  
omdat bij het testen histologische monsters 
voor kanker worden gebruikt vanaf uw eerste 
diagnose

SNELLE RESULTATEN 
voor patiënten en oncologen binnen 
15 dagen na aankomst van de 
histologiemonsters

Gevorderde of metastatische kankers
De Oncofocus kanker test kan een breed scala aan aanvullende 
therapeutische opties identificeerbaar maken voor patiënten die 
conventionele behandelingen zoals chemotherapie hebben uitgeput.

Vroege kankers
De Oncofocus kanker test kan helpen bij het identificeren van optimale 
behandelingsopties na de eerste diagnose. Dit voorkomt financiële kosten 
en bijwerkingen van mogelijk ineffectieve medicijnen.

Moeilijk te behandelen kankers
De Oncofocus kanker test kan opnieuw worden getest om nieuwe 
genetische veranderingen na een terugval te identificeren.  Hierdoor 
kunnen de nieuwe mutaties direct worden afgestemd op nieuwe 
doelgerichte therapieën.

Zeldzame of onbekende kankers
Het beslissen over de behandeling van zeldzame en onbekende 
kankers is moeilijk voor oncologen vanwege een gebrek aan gevestigde 
therapeutische protocollen.  Onze Oncofocus oncologie test maakt een 
nauwkeurige afstemming van tumoren op de meest geschikte therapie 
mogelijk.



www.oncologica.comwww.oncologica.com

Oncologica® is toonaangevend oncologisch labatorium in het prestigieuze 
Chesterford Research Park in Cambridge, VK.

Oncologica® werd in 2014 opgericht met een missie om moleculaire 
sequencing-technologieën te benutten om een groter aantal gepersonaliseerde 
geneeskundemogelijkheden te bieden aan patiënten met kanker en infectieziekten.

www.oncologica.com/oncofocus

Oncologica, Suite 2, 
The Newnham Building
Chesterford Research Park, 
Cambridge, CB10 1XL

+44 (0) 1223 785 327 


