VU Research Portal

Clinical results and patient-reported outcomes in breast reconstructive surgery
Negenborn, V.L.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Negenborn, V. L. (2018). Clinical results and patient-reported outcomes in breast reconstructive surgery.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 25. May. 2022

List of abbreviations
ADM
ALND
BCS
BCT
BMI
BRIOS
BRCA
BPM/CPM
CI
COBALT
DTI
IBBR
ICC
OR
PGS
PROMs
SD
SN
USS

Acellular dermal matrix
Axillary lymph node dissection
Breast conserving surgery
Breast conserving therapy
Body mass index
Breast Reconstruction In One Stage
Breast Cancer
Bilateral/Contralateral prophylactic mastectomy
Confidence interval
Cosmetic Outcome After Lumpectomy Trial
Direct-to-implant
Implant-based breast reconstruction
Intraclass correlation coefficient
Odds ratio
Palpation guided surgery
Patient reported outcome measures
Standard deviation
Sentinel node procedure
Ultrasound-guided surgery
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