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Zo werkt Caris Target Now®
Biomarker‑BEWIJS wordt aanvankelijk
gepubliceerd door onderzoekers
en beoordeeld door een commissie
bestaande uit kankerspecialisten,
pathologen en wetenschappers voordat
het in de database van Caris wordt
opgenomen
Caris Target Now® maakt gebruik van
verschillende technologieën om een
tumormonster van een patiënt te
TESTEN op biomarkers in elke fase van
het biologische proces

Alleen medische beroepsbeoefenaren kunnen opdracht geven
voor Caris Target Now®. Als u denkt dat u voor Caris Target Now®
in aanmerking komt, raden we u aan uw behandelend arts te
raadplegen. De informatie in deze brochure is niet bedoeld als
medisch advies, en mag niet dienen als vervanging voor consulten van bevoegde zorgprofessionals die op de hoogte zijn van uw
individuele medische behoeften.

De resultaten worden vervolgens aan
een grondige ANALYSE onderworpen
en vergeleken met de gegevens in de
database van Caris

· Meer dan 100.000 onderzoeken en
artikelen beoordeeld

· Meer dan 10.000 eigen regels waarmee
behandelingen aan tumoren worden
gekoppeld

Voor elke patiënt wordt vervolgens
een eigen RAPPORT opgesteld
waarin testresultaten, relevante
behandelingen en klinische
literatuur zijn opgenomen
Oncologen maken gebruik
van het bewijs en de relevante
therapieën die door Caris Target
Now® worden aangeleverd om voor
elke patiënt te kunnen besluiten
tot een individuele, passende
BEHANDELING
Aan potentieel KLINISCHE
VERBETERING1 gerelateerde
behandelingen
Aan potentieel GEBREK AAN
KLINISCHE VERBETERING1
gerelateerde behandelingen

Voor meer informatie over Caris Target Now® kan uw arts
een van de onderstaande nummers bellen:
Inlichtingen voor artsen: International Customer Services
Telefoon: +800 12 12 30 30 of +41 21 533 53 00
E-mail: EUCustomerServices@carisls.com

www.carislifesciences.eu
Biomarkerresultaten van patiënt worden gerelateerd
aan verwijzingen naar gepubliceerde literatuur.
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Veel gestelde vragen voor patiënten

Uw oncoloog is de aangewezen persoon om de informatie in het Caris

Waar wordt de dienst uitgevoerd?

Bespreek met uw oncoloog of Caris Target Now® geschikt kan zijn voor u.

Target Now®-rapport te beoordelen, uw therapie te bepalen en te beslissen

De testen van Caris Target Now® worden uitgevoerd in de laboratoria van Caris

wanneer Caris Target Now® moet worden aangevraagd.

in Phoenix, Arizona (VS). Onze laboratoria zijn gecertificeerd conform de

Wetenschappelijke ontdekkingen en technologische doorbraken hebben

Welk vorm van testen levert Caris Target Now®?

pers, pathologen en artsen.

het nu mogelijk gemaakt om vormen van kanker op moleculair niveau

De tumortest van Caris Target Now® omvat vele technieken om de bio-

te onderzoeken. Met de geavanceerde analyse van de genetische

markers in uw tumor te meten. Ons team wetenschappers kiest dezelfde

Wanneer is de uitslag van de Caris Target Now® -test gereed?

informatie en eiwitten van uw kanker ontwikkelt Caris Target Now®

technologieën die zijn gebruikt om het bewijs te verkrijgen dat is

Nadat we uw monster, de vereiste formulieren en medische gegevens heb-

een gedetailleerde moleculaire 'vingerafdruk' van uw tumor.

gepubliceerd in de medische literatuur. Onder deze technologieën

ben ontvangen, neemt de test gewoonlijk tien tot vijftien dagen in beslag.

Caris Target Now® identificeert celcomponenten die van belang zijn bij

vallen immunohistochemie (IHC), fluorescentie in situ hybridisatie (FISH),

Het rapport wordt rechtstreeks naar uw arts gestuurd zodat deze ze kan be-

kanker (ook wel 'biomarkers' genoemd) en waarmee een unieke 'vingeraf-

polymerase-kettingreactie (PCR) en/of DNA-sequencing.

oordelen en met u kan bespreken.

druk' wordt vergeleken met de gepubliceerde medische literatuur in het

Hoe worden de resultaten van Caris Target Now® gerapporteerd?

Wordt Caris Target Now® vergoed door mijn verzekering?

Caris Target Now®-rapport. Aan de hand van dit rapport kan uw arts bepalen

Uw testresultaten, de geneesmiddelen die samenhangen met de resultaten

Caris Target Now® wordt niet formeel vergoed in alle Europese landen. De

welke geneesmiddelen de meeste kans maken uw kanker tegen te gaan en

en het ondersteunend klinisch bewijs worden samengevat en geïntegreerd

test kan echter op alle Europese markten particulier worden aangeschaft.

welke juist moeten worden vermeden.

in een gemakkelijk te begrijpen rapport. Het rapport wordt rechtstreeks naar

Caris Life Sciences werkt er hard aan spoedig een bredere dekking te ver-

Met behulp van deze informatie kan uw arts een behandelregime bepalen

uw arts gestuurd.

wezenlijken.

Wat is Caris Target Now®?

CLIA-normen en werken met bevoegde technologen, senior wetenschap-

druk' kan worden opgesteld die specifiek voor uw tumor is. Deze 'vingeraf-

op basis van overwegingen die specifiek zijn afgestemd op u en uw huidige

Afzonderlijke verzekeringsmaatschappijen, klinieken en organisaties in beHelpt Caris Target Now® bij de bepaling van het type kanker ik heb?

paalde landen zijn overeengekomen om de dienst op aanvraag te vergoeden.

Nee, met een 'diagnostische' test kan worden vastgesteld of iemand lijdt aan

Vraag uw arts en/of verzekeringsmaatschappij om meer informatie over het

Wat zijn de voordelen van Caris Target Now®?

een bepaalde ziekte of een bepaalde medische conditie. Caris Target Now®

aanvragen van een vergoeding. Zelfs als u al voor Caris Target Now® hebt

Caris Target Now® kan uw arts helpen bij de keuze tussen beschikbare thera-

is ontworpen om uw arts te helpen bepalen welke van de beschikbare

betaald, kan het lonen een aanvraag tot dekking in te dienen bij uw verzeke-

pieën. Ook kunnen hiermee therapieën worden geïdentificeerd die wellicht

therapieën de meeste kans maakt uw kanker tegen te gaan en welke juist

ringsmaatschappij, vooral als uw arts uw volgende behandeling kiest uit de

gewoonlijk niet voor uw vorm van kanker in aanmerking worden genomen.

moeten worden vermeden. De testen van Caris Target Now® worden ge-

behandelingen die in uw rapport zijn vermeld.

Uw unieke moleculaire 'vingerafdruk' wordt vergeleken met de laatste en

woonlijk uitgevoerd nadat uw arts heeft vastgesteld of de diagnose heeft

beste medische literatuur om te bepalen welke van de beschikbare behan-

gesteld dat u lijdt aan een bepaalde vorm van kanker.

gezondheid.

delingsopties in verband zijn gebracht met een grotere waarschijnlijkheid

Kan ik Caris Target Now® voor mijzelf (of een vriend of familielid) betalen?
Ja. Kies samen met uw arts de versie van Caris Target Now® die voor u ge-

van verbetering bij de behandeling van kankersoorten met kenmerken die

Welk type monster heeft Caris Life Sciences nodig om de dienst te kun-

schikt is. Prijzen variëren afhankelijk van het aangevraagde soort dienst en

vergelijkbaar zijn met die van u. Mogelijk wordt u dankzij bepaalde informa-

nen uitvoeren?

de daadwerkelijk uitgevoerde test. Wij verzoeken u contact op te nemen

tie in het Caris Target Now®-rapport aangewezen als kandidaat voor een ge-

Caris Target Now® wordt uitgevoerd op weefsel dat is verkregen tijdens

met de leden van ons klantenserviceteam, die u laten weten hoeveel uw

neesmiddel dat alleen beschikbaar is via klinisch onderzoek of een speciaal

de chirurgische verwijdering van uw tumor of van een monster dat is

Caris Target Now® ongeveer zal gaan kosten en met welke betalingsmo-

toegangsprogramma en moet uw oncoloog bepalen of u in aanmerking

afgenomen tijdens een biopsie. Omdat de biomarkers van uw tumor in

gelijkheden wij kunnen werken. Tot deze mogelijkheden behoren onder

komt voor deze behandeling.

de loop der tijd en dankzij een behandeling kunnen veranderen, is een

meer: bankoverschrijving, creditcardbetaling en elektronische overboeking.

recent monster beter, maar we kunnen ook oudere monsters verwerken

Het Caris Target Now®-rapport wordt pas verstrekt nadat alle betalingen zijn

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een test van Caris Target Now®?

als er geen nieuw monster kan worden verkregen. Als uw arts het op

voldaan.

Caris Target Now® kan worden uitgevoerd bij alle vormen van kanker met een

dit moment niet noodzakelijk vindt om een Caris Target Now®-test aan

vaste tumor, zoals borst-, eierstok- en longkanker, colorectale kanker en mela-

te vragen, zal het ziekenhuis waar uw biopsie is uitgevoerd, gewoonlijk

noom. Caris Target Now® wordt meestal gebruikt bij kankerpatiënten die al een

een gedeelte van uw weefsel bewaren conform hun standaardprocedure.

Wij helpen u graag als u nog andere vragen hebt. Neem contact op met de

of meerdere standaardtherapieën hebben ondergaan, patiënten met uitge-

Uw arts kan nu of in de toekomst een verzoek indienen voor Caris Target

hulplijn van onze klantenservice op het nummer:

zaaide kanker en patiënten met zeldzame kankersoorten. Ook als u reeds bent

Now® en met het ziekenhuis overleggen om uw monster naar Caris Life

+800 12 12 30 30 of +41 21 533 53 00

behandeld voor uw vorm van kanker, kunt u nog steeds de test laten uitvoeren.

Sciences te verzenden.

of EUCustomerServices@carisls.com

