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Aangenaam dichtbij.

1. Wat vindt u in deze behandelwijzer?

U	heeft	zojuist	gehoord	dat	u	borstkanker	heeft.	Er	is	met	u	
besproken	welke	behandeling	u	daarvoor	ondergaat.	Het	is	
niet	eenvoudig	om	al	deze	informatie	te	onthouden.	Daarom	
kunt	u	in	deze	Behandelwijzer	Borstkanker	alles	thuis	nog	
eens	rustig	nalezen.	De	informatie	is	bedoeld	om	u	zo	goed	
mogelijk	voor	te	bereiden	op	de	behandeling.

In	dit	boekje	vindt	u	naast	informatie	over	uw	behandeling:
•	 algemene	informatie	over	borstkanker;
•	 een	overzicht	van	uw	afspraken	in	het	ziekenhuis;
•	 uitleg	over	de	zorgverleners	die	u	behandelen,	en	hoe	u	

hen	kunt	bereiken;
•	 belangrijke	telefoonnummers	en	aanvullende	informatie-

bronnen;
•	 redenen	om	uw	chirurg	te	waarschuwen.

Daarnaast	is	er	ruimte	om	zelf	aantekeningen	te	maken	of	
vragen	op	te	schrijven.	Tijdens	een	volgend	bezoek	in	het	
ziekenhuis	kunt	u	deze	vragen	stellen.

Niet	alle	informatie	in	dit	boekje	is	op	uw	situatie	van	toe-
passing.	In	de	inhoudsopgave	is	met	een	vinkje	aangegeven	
welke	informatie	voor	u	is	bedoeld.	De	hoofdstukken	waar	
géén	hokje	voor	staat	zijn	voor	iedere	patiënt	belangrijk.

Het	kan	zijn	dat	uw	behandeling	afwijkt	van	de	informa-
tie	in	deze	behandelwijzer.	Met	uw	behandelend	chirurg	
bespreekt	u	altijd	uw	persoonlijke	situatie.

Wilt u deze behandelwijzer bij uw eerste bezoek aan de 
mammacareverpleegkundige meenemen?
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2. (Bereikbaarheid van) het behandelteam

Gedurende	uw	behandeling	heeft	u	gesprekken	met	ver-
schillende	zorgverleners.	Ons	team	bestaat	uit:
•	 chirurgen;
•	 de	nurse	practitioner;
•	 mammacareverpleegkundigen;
•	 fysiotherapeuten;
•	 verpleegkundigen	op	de	verpleegafdeling;
•	 maatschappelijk	werkers.	
Wij	streven	ernaar	om	u	een	optimale	behandeling	en	bege-
leiding	te	bieden.

Wanneer	iets	voor	u	niet	duidelijk	is,	vraagt	u	dan	om	
opheldering	bij	de	betreffende	zorgverlener.	Ook	wanneer	er	
iets	gebeurt	dat	niet	voldoet	aan	uw	verwachtingen,	meld	
dit	dan	aan	ons.	Uw	suggesties	en	opmerkingen	bieden	ons	
de	kans	om	onze	zorg	nog	beter	af	te	stemmen	op	de	wen-
sen	en	behoeften	van	onze	patiënten.

In	dit	hoofdstuk	wordt	kort	uitgelegd	wat	de	functie	is	van	
de	verschillende	leden	van	het	behandelteam,	en	hoe	u	hen	
kunt	bereiken.

Bij spoedgevallen belt u een dienstdoende chirurg via de 
receptie van het ziekenhuis: 020 – 755 7000.

De nurse practitioner (NP)
Naam	van	uw	nurse	practitioner:

De	nurse	practitioner	(afgekort	NP)	is	een	verpleegkundige	
met	een	specialistische	vervolgopleiding.	Zij	is	tijdens	de	
behandeling	uw	eerste	aanspreekpunt.	Daarnaast	komt	u	
bij	de	nurse	practitioner	voor	controles	na	de	operatie	(zie	
hoofdstuk	8).	Bij	haar	afwezigheid	neemt	u	contact	op	met	
de	mammacareverpleegkundige.

Bereikbaarheid nurse practitioner
De	nurse	practitioner	is	aanwezig	op	de	volgende	dagdelen:

	 	 	

	 	 Ochtend	 Middag
	 Maandag	 	
	 Dinsdag	 	
	 Woensdag	 	
	 Donderdag	 	
	 Vrijdag	
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•	 De	nurse	practitioner	is	bereikbaar	via:
	 020	–	755	6026.	Bij	afwezigheid	kunt	u	een	boodschap	

op	het	antwoordapparaat	inspreken.
•	 U	kunt	een	afspraak	maken	met	de	nurse	practitioner	via	

de	afsprakenbalie	van	de	Polikliniek	Chirurgie:
	 020	–	755	7014.	

De mammacareverpleegkundige (MCV)
Naam	van	uw	mammacareverpleegkundige:

De	mammacareverpleegkundige	(afgekort	MCV)	is	een	
verpleegkundige	met	een	gespecialiseerde	vervolgopleiding.	
Zij	geeft	voorlichting	aan	en	begeleidt	patiënten	met	
borstkanker.	

De	eerste	afspraak	met	de	mammacareverpleegkundige	
vindt	plaats	vóór	de	operatie.	U	krijgt	deze	afspraak	van	de	
nurse	practitioner	of	via	de	assistente	van	de	chirurg.	Tijdens	
dit	eerste	gesprek	bereidt	zij	u	voor	op	de	komende	opera-
tie.	In	de	fase	na	de	operatie	begeleidt	zij	u	als	dat	nodig	is.	
Bijvoorbeeld	bij	psychosociale	en/of	praktische	problemen	
(zie	hoofdstuk	8).

Bereikbaarheid mammacareverpleegkundige
De	mammacareverpleegkundige	is	aanwezig	op	de	volgende	
dagdelen:

	

De	mammacareverpleegkundige	is	bereikbaar	via:
020	–	755	6023.	Bij	afwezigheid	kunt	u	een	boodschap	op	
het	antwoordapparaat	inspreken.	Voor	een	afspraak	met	de	
mammacareverpleegkundige	belt	u:	
•	 rechtstreeks	de	mammacareverpleegkundige;
•	 de	assistente	van	de	chirurg.

	 	 Ochtend	 Middag
	 Maandag	 	
	 Dinsdag	 	
	 Woensdag	 	
	 Donderdag	 	
	 Vrijdag	
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De chirurg
Naam	van	uw	chirurg:

De	chirurg	is	een	medisch	specialist	die	de	operatie	uitvoert	
en	verdere	behandeling	voorschrijft.	De	chirurg	probeert	zo	
veel	mogelijk	met	u	te	overleggen	over	de	te	volgen	behan-
deling.	

Uw	huisarts	wordt	door	de	chirurg	zo	spoedig	mogelijk	
schriftelijk	op	de	hoogte	gebracht	van	het	feit	dat	u	borst-
kanker	heeft.
																																							
Het	kan	voorkomen	dat	uw	chirurg	u	tijdens	de	behandeling	
vraagt	deel	te	nemen	aan	een	wetenschappelijk	onderzoek.	
In	dat	geval	worden	doel	en	gevolgen	van	dat	onderzoek	
uitvoerig	met	u	besproken.	U	heeft	zelf	de	keuze	wel/niet	
mee	te	werken	aan	dit	onderzoek.	Het	spreekt	vanzelf	dat	de	
kwaliteit	van	uw	behandeling	voorop	blijft	staan,	ongeacht	
uw	keuze.
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3. Uw afspraken 

soort behandelingdatum duur door wie
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4. Algemene informatie over borstkanker

Borstkanker
Borstkanker	is	de	meest	voorkomende	kankersoort	in	
Nederland	bij	vrouwen.	Per	jaar	wordt	bij	ongeveer	12.000	
vrouwen	borstkanker	vastgesteld.	Dit	betekent	dat	één	van	
de	acht	of	negen	vrouwen	borstkanker	krijgt.	Bij	mannen	is	
borstkanker	een	zeldzame	aandoening.	Toch	krijgen	onge-
veer	90	mannen	per	jaar	borstkanker.	De	behandeling	van	
borstkanker	bij	mannen	en	vrouwen	komt	overeen.

Kanker	is	een	verzamelnaam	voor	meerdere	aandoeningen.	
Borstkanker	is	er	één	van.	Kanker	is	een	kwaadaardige	tu-
mor.	Kwaadaardig	betekent:
•	 Dat	de	tumor	blijft	groeien,	waardoor	de	tumor	op	de	

plaats	waar	deze	zich	bevindt,	steeds	meer	schade	aan-
richt.

•	 Dat	de	tumor	kan	uitzaaien:	cellen	laten	los	van	de	
tumor	en	kunnen	via	de	bloedbaan	of	via	de	lymfebanen	
andere	plaatsen	in	het	lichaam	bereiken.	Voorkeursplaat-
sen	bij	borstkanker	zijn:	longen,	lever	en	botten.	

Borstkanker	ontstaat	geleidelijk	en	vaak	zonder	klachten.	Zo	
kan	het	jaren	duren	voordat	het	ontdekt	wordt.	Bij	borst-
kanker	gaat	het	meestal	om	een	ductaal mammacarcinoom	
(ductaal=	melkgang,	mamma=	borst,	carcinoom=	kanker).	
Deze	tumor	ontstaat	dus	in	de	melkgang	(zie	figuur	1).	Soms	
is	er	sprake	van	een	lobulair mammacarcinoom	(lobus	=	
kwab).	Deze	ontstaat	in	de	melkkliertjes	(zie	figuur	1).	
Daarnaast	bestaan	er	nog	zeldzame	typen	borstkanker	die	
hier	niet	nader	besproken	worden.

1.	 Spier	
2.	 Vetweefsel	
3.	 Melkklier	
4.	 Melkgang	
5.	 Tepel	
6.	 Areola	/	Tepelhof
7.	 Rib	

figuur 1

Verdere	algemene	informatie	vindt	u	in	de	folder	‘Borstkan-
ker’	van	KWF	Kankerbestrijding.
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Het vaststellen van borstkanker
Als	er	een	vermoeden	is	dat	u	borstkanker	heeft,	worden	er	
altijd	drie	onderzoeken	gedaan	om	dit	vast	te	stellen	of	uit	
te	sluiten:
•	 Lichamelijk	onderzoek:	bekijken,	beluisteren,	bekloppen	

en	bevoelen.
•	 Beeldvormend	onderzoek:	een	mammografie	(röntgen-

foto’s	van	de	borst)	en	soms	een	echografie	(beeld	van	de	
borst	d.m.v.	geluidsgolven).

•	 Weefselonderzoek:	een	punctie/biopsie	(weghalen	van	
een	klein	stukje	weefsel	voor	verder	onderzoek).

Als	de	uitslagen	van	deze	onderzoeken	bekend	zijn,	wordt	
dit	met	u	besproken	en	wordt	een	behandelvoorstel	gedaan.	
De	behandeling	van	borstkanker	verschilt	per	patiënt.	De	
behandeling	wordt	bepaald	aan	de	hand	van	kenmerken	
van	de	tumor.	Het	behandelvoorstel	wordt	wekelijks	met	het	
hele	behandelteam	besproken,	om	tot	een	goede	behande-
ling	te	komen.	

DCIS, LCIS, Morbus Paget	
Ductaal carcinoma in situ	(DCIS)	is	een	afwijking	die	ont-
staat	in	een	melkgang	van	de	borst	(zie	figuur	1,	blz	8).

DCIS	is	geen	borstkanker	maar	wordt	algemeen	beschouwd	
als	een	voorstadium	van	borstkanker,	dat	op	termijn	mis-
schien	over	kan	gaan	in	borstkanker.	Hoewel	het	niet	zeker	
is	welk	percentage	DCIS	zich	onbehandeld	tot	een	inva-
sief	carcinoom	ontwikkelt,	wordt	het	wel	als	borstkanker	
behandeld.	Vaak	volgt	een	operatie.	Het	weefsel	wordt	na	
de	operatie	door	de	patholoog	nagekeken.	Na	zeven	tot	
tien	werkdagen	is	er	een	definitieve	weefseluitslag	bekend	
die	de	chirurg	met	u	bespreekt.	Dan	pas	is	duidelijk	of	het	
alleen	om	DCIS	gaat	of	dat	er	toch	kwaadaardige	cellen	zijn	
gevonden.	Strikt	genomen	kan	DCIS,	in	tegenstelling	tot	
borstkanker,	niet	uitzaaien.

Er	is	een	aantal	varianten	op	DCIS	bekend.	Het	lobulair 
carcinoma in situ	(LCIS)	is	de	meest	bekende	variant.	Deze	
afwijking	ontstaat	in	een	melkklier	(zie	figuur	1,	blz	8).	LCIS	
wordt,	net	als	DCIS,	op	dezelfde	wijze	behandeld	als	borst-
kanker	(zie	DCIS).
Een	tweede	variant	is	Morbus Paget.	Daarbij	bevindt	de	
afwijking	zich	in	de	tepel.	Dit	uit	zich	door	een	soort	eczeem	
(schilfering	en	roodheid,	soms	bloeden).	Bij	operaties	voor	
Morbus Paget	wordt	vaak	het	gehele	tepelcomplex	verwij-
derd.	
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5. Vooronderzoeken

Schildwachtklieronderzoek
Uw	chirurg	heeft	met	u	besproken	dat	u	een	schildwacht-
klieronderzoek	ondergaat.	Dit	is	weefselonderzoek	van	de	
schildwachtklier,	waarbij	wordt	gekeken	of	de	borsttumor	
is	uitgezaaid	naar	de	lymfeklieren	in	de	oksel.	De	specialist	
bespreekt	de	uitslagen	van	het	weefselonderzoek	in	het	
behandelteam.	Vervolgens	geeft	de	chirurg	aan	wat	voor	u	
de	beste	behandeling	is:	een	okselklieroperatie	of	bestraling	
van	de	oksel.	
Op	dit	moment	is	een	okselklieroperatie	de	standaardbehan-
deling	als	er	lymfeklieruitzaaiingen	in	de	schildwachtklier	
zijn	gevonden.	Maar	de	behandelmethoden	van	borstkan-
ker	zijn	voortdurend	in	ontwikkeling	door	resultaten	van	
wereldwijde	onderzoeken.	Daarom	wordt	in	plaats	van	een	
okselklieroperatie	soms	besloten	de	oksel	te	bestralen.	Het	
bestralen	van	de	oksel	met	lymfeklieruitzaaiingen	geeft	net	
zulke	goede	resultaten	als	het	verwijderen	van	die	klieren	
door	middel	van	een	okselklieroperatie,	zo	is	gebleken	uit	
een	grote	internationale	studie.	De	bijverschijnselen	van	
okselbestraling	zijn	meestal	veel	milder	dan	bij	een	oksel-
klieroperatie.

Wat houdt het schildwachtklieronderzoek in?	
Het	schildwachtklieronderzoek	vindt	meestal	op	de	dag	
vóór	de	operatie	plaats	(soms	op	de	dag	zelf).	Op	de	dag	
van	het	onderzoek	meldt	u	zich	bij	de	afdeling	Radiologie	
(Nucleaire	Geneeskunde).	Wij	verzoeken	u	vriendelijk	om	op	
tijd	aanwezig	te	zijn	voor	het	onderzoek.	De	stoffen	worden	
speciaal	voor	u	klaargemaakt	en	zijn	maar	kort	houdbaar.
	
Uw	behandelend	arts	zal	u	eventueel	vragen	om	bepaald	
medicijngebruik	te	staken.	Als	u	zwanger	bent	(of	dit	ver-
moedt)	of	borstvoeding	geeft,	dient	u	dit	aan	uw	behande-
lend	arts	te	melden.
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Het	onderzoek	verloopt	als	volgt:
•	 De	arts	geeft	een	spuitje	met	een	licht	radioactieve	stof	in	

de	huid	naast	de	tepel.	Deze	radioactieve	stof	heeft	geen	
bijwerkingen	en	is	niet	gevaarlijk	voor	uzelf	of	mensen	in	
uw	omgeving.	De	stof	verlaat	geleidelijk	uw	lichaam.	

•	 Twee	tot	drie	uur	na	de	injectie	worden	er	foto’s	van	het	
borst-	en	okselgebied	gemaakt.	Hierbij	komt	het	transport	
van	de	radioactieve	stof	van	de	injectieplaats	naar	de	
schildwachtklier(en)	in	beeld.	Het	aantal	schildwachtklie-
ren	kan	wisselen	van	één	tot	meerdere.	De	locatie	van	de	
schildwachtklier(en)	staat	van	tevoren	niet	vast.

•	 Tussen	de	tijd	van	de	injectie	en	de	foto’s	bent	u	niet	ver-
plicht	om	in	het	ziekenhuis	te	blijven.	Overleg	met	de	nu-
cleair	medewerkster	hoe	laat	u	weer	terug	wordt	verwacht.

•	 Soms	worden	de	foto’s	vlak	na	de	inspuiting	gemaakt.	De	
nucleair	medewerker	zal	u	dit	dan	mededelen.

•	 De	camera	waarmee	de	foto’s	gemaakt	worden	komt	vlak	
boven	uw	borst	te	staan.	Het	maken	van	de	foto’s	duurt	
ongeveer	een	half	uur.

•	 Na	de	foto’s	wordt	de	plaats	waar	de	schildwachtklier(en)	
zich	bevindt,	opgespoord	met	een	gamma probe	(een	
metalen	staaf	die	de	radioactiviteit	telt).

•	 De	huid	wordt	gemarkeerd	met	inkt.	

•	 Het	kan	zijn	dat	na	de	eerste	opnameserie	op	een	later	
moment	extra	opnames	worden	gemaakt.	Dit	hoort	u	
direct	na	het	maken	van	de	foto’s.

Als	de	schildwachtklier	gevonden	is,	zegt	dit	niets	over	de	
eventuele	aanwezigheid	van	uitzaaiingen	in	deze	lymfeklier!

Tijdens	de	borstsparende	operatie	of	de	borstamputatie	
wordt	op	de	gemarkeerde	plaats	van	de	huid	een	blauwe	
vloeistof	ingespoten.	Met	behulp	van	deze	kleurstof	en	door	
meting	van	de	radioactiviteit	in	de	oksel	wordt	de	schild-
wachtklier	opgespoord	en	uitgenomen	via	een	kleine	snede	
in	de	oksel.	Na	het	verwijderen	van	de	okselklier,	verwijdert	
de	chirurg	de	borsttumor.	Borstsparend	of	door	amputatie	
van	de	borst,	zoals	van	tevoren	met	u	is	besproken.	Heel	
soms	wordt	de	schildwachtklier	niet	gevonden.	Dan	worden	
direct	alle	oksellymfklieren	verwijderd.	Dit	wordt	natuurlijk	
voor	de	operatie	met	u	besproken.

Na	de	operatie	wordt	de	schildwachtklier	onderzocht	door	
de	patholoog.	De	uitslag	van	dit	weefselonderzoek	hoort	
u	tijdens	het	polikliniekbezoek,	zeven	tot	tien	dagen	na	de	
operatie.	Dan	wordt	ook	de	uitslag	van	het	borstweefselon-
derzoek	met	u	besproken.	Na	de	operatie	kan	de	urine	een	
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paar	dagen	groen	gekleurd	zijn.	Dit	komt	door	de	ingespo-
ten	blauwe	vloeistof.	De	blauwe	verkleuring	in	de	huid	kan	
enige	maanden	aanwezig	blijven.

Als	na	het	weefselonderzoek	een	okseloperatie	nodig	blijkt,	
dan	vindt	deze	operatie	binnen	twee	à	drie	weken	plaats.	De	
informatie	over	deze	operatie	vindt	u	in	hoofdstuk	6,	blz	14.

Röntgen- of echolokalisatie
Soms	is	de	tumor	wel	zichtbaar	op	een	röntgenfoto,	maar	
moeilijk	te	voelen	door	de	chirurg.	Dan	is	röntgen-	of	echo-
lokalisatie	nodig.	Vlak	vóór	de	borstsparende	operatie	wordt	
aan	de	hand	van	röntgenfoto’s	of	echografie	de	juiste	plaats	
van	de	tumor	bepaald.	Onder	plaatselijke	verdoving	wordt	
een	dun	metalen	draadje	in	de	borst	gebracht.	Zo	weet	de	
chirurg	waar	de	tumor	zit	en	waar	hij/zij	moet	opereren.	

Wat houdt het lokalisatieonderzoek in?
Het	onderzoek	vindt	vlak	voor	de	operatie	plaats	als	u	al	
bent	opgenomen	(u	heeft	al	een	kamer	toegewezen	gekre-
gen).	Het	onderzoek	vindt	plaats	op	de	afdeling	Radiologie	
en	het	duurt	ongeveer	drie	kwartier.	Zorg	dat	u	voor	het	
onderzoek	gedoucht	heeft.	U	gaat	met	uw	bed	naar	de	

afdeling	Radiologie.	Neem	pantoffels	mee.	

De	radioloog	bepaalt	of	het	onderzoek	plaatsvindt	met	rönt-
genfoto’s	of	met	echografie:
•	 Met	röntgenfoto’s	(stereotactische draadlokalisatie):	in	zit-

tende	of	liggende	houding	worden	röntgenfoto’s	van	uw	borst	
gemaakt.	Hierop	wordt	de	plaats	van	de	tumor	bepaald.	

•	 Met	echografie	(echografische draadlokalisatie):	door	
middel	van	geluidsgolven	wordt	de	borst	zichtbaar	op	een	
beeldscherm.

U	wordt	plaatselijk	verdoofd.	Daarna	wordt	een	sneetje	in	
de	huid	gemaakt.	Er	wordt	een	dunne	naald	ingebracht	met	
een	metalen	draadje	erin.	De	naald	wordt	verwijderd	en	het	
draadje	blijft	in	de	borst	achter.	De	radioloog	markeert	de	
plaats,	zodat	de	tumor	beter	zichtbaar	is	voor	de	chirurg.
Er	worden	controlefoto’s	gemaakt,	die	de	chirurg	voor	de	
operatie	ziet	en	soms	bespreekt	met	de	radioloog.	Door	de	
verdoving	is	het	onderzoek	niet	pijnlijk.	Wel	zit	de	borst	lan-
gere	tijd	vastgedrukt.	Dit	kan	als	onplezierig	ervaren	worden.
Na	het	onderzoek	gaat	u	naar	de	operatiekamer.	Het	uit-
einde	van	het	draadje	ligt	in	of	vlakbij	de	tumor.	Zo	kan	de	
chirurg	een	zo	klein	mogelijk	gebied	verwijderen.	
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6. Operaties

Er	zijn	twee	soorten	operaties	om	de	tumor	te	verwijderen:
•	 een	borstsparende	operatie;
•	 een	borstamputatie	(zie	blz	17).

Er	wordt	altijd	eerst	gekeken	of	een	borstsparende	operatie	
mogelijk	is.	Dit	is	niet	mogelijk	als:
•	 de	tumor	een	groot	gebied	omvat;
•	 de	tumor	groot	is	in	vergelijking	met	de	borst;
•	 de	tumor	zich	verspreid	heeft	in	de	borst;
•	 het	niet	mogelijk	is	om	de	borst	te	bestralen.
De	operatiedatum	wordt	meestal	binnen	één	à	twee	weken	
gepland.	
Een	okselklieroperatie	is	een	aanvullende	operatie	die	soms	
nodig	is	om	te	kijken	of	u	uitzaaiingen	in	de	okselklieren	
heeft.

De borstsparende operatie
Bij	een	borstsparende	operatie	wordt	de	tumor	verwijderd.	
Er	wordt	ook	een	gedeelte	gezond	borstweefsel	weggehaald,	
dat	om	de	tumor	heen	ligt.	Dit	om	er	zo	zeker	mogelijk	van	
te	zijn	dat	er	geen	kwaadaardige	tumorcellen	in	de	borst	

achter	blijven.	Als	bij	u	schildwachtklieronderzoek	plaats-
vindt,	verwijdert	de	chirurg	ook	de	schildwachtklier	(zie	
hoofdstuk	5,	blz	11).	

Na	een	borstsparende	operatie	ziet	de	borst	er	niet	meer	zo	
uit	als	voor	de	operatie:
•	 de	borst	is	soms	kleiner	of	is	ingedeukt	op	de	plaats	waar	

de	tumor	is	weggehaald;
•	 de	plaats	van	de	tepel	van	de	geopereerde	borst	kan	iets	

veranderd	zijn	(hangt	af	van	de	plaats	waar	de	tumor	is	
weggenomen).

Het	gevoel	in	de	borst	blijft	behouden.	Rondom	het	litteken	
kan	de	borst	wel	gevoelloos	worden.	Na	verloop	van	tijd	kan	
de	borst	rond	het	litteken	door	de	vorming	van	litteken-
weefsel	wat	verhard	aanvoelen.

Na	een	borstsparende	operatie	wordt	de	borst	altijd	be-
straald.	Soms	wordt	u	aanvullend	met	medicijnen	behandeld	
(chemotherapie	of	hormonale	behandeling).	Dit	hoort	u	
meestal	voorafgaand	aan	de	operatie.	Soms	is	het	pas	be-
kend	na	de	operatie.	Informatie	over	de	vervolgbehandeling	
vindt	u	in	hoofdstuk	7,	blz	30.



15

Aangenaam dichtbij.

Opname en operatie	
Voor	de	operatie	wordt	u	opgenomen	in	het	ziekenhuis.	De	
operatie	kan	in	dagbehandeling	plaatsvinden.	Dat	betekent	
dat	u	’s	morgens	nuchter	in	het	ziekenhuis	komt	en	enkele	
uren	na	de	operatie	weer	naar	huis	kunt.	Dit	mag	alleen	als	
er	iemand	die	nacht	bij	u	in	huis	slaapt.	Is	dit	niet	het	geval,	
dan	blijft	u	een	nacht	in	het	ziekenhuis.	Dan	gaat	u	de	vol-
gende	ochtend	naar	huis.

Voor	de	operatie	moet	u	nuchter	zijn,	omdat	u	onder	
narcose	gaat.	Dit	houdt	in	dat	u	voor	de	operatie	niet	mag	
eten,	drinken	en	roken.	Tandenpoetsen	is	wel	toegestaan.	
Het	tijdstip	van	nuchter	zijn	hangt	af	van	het	tijdstip	van	de	
operatie.	U	wordt	hierover	door	de	anesthesist	(narcotiseur)	
geïnformeerd,	tijdens	het	intakegesprek	voor	de	operatie.
Een	paar	uur	voor	de	operatie	krijgt	u	zonodig	pre-medica-
tie.	Dit	zijn	medicijnen	waarvan	u	wat	rustiger	wordt,	meer	
ontspannen.	

Dan	gaat	u	naar	de	operatiekamer.	De	narcose	wordt	toege-
diend	via	een	infuus	en	werkt	heel	snel,	meestal	binnen	en-
kele	tellen.	Van	de	operatie	zelf	merkt	u	dus	niets.	U	wordt	
pas	weer	wakker	na	de	operatie.	

Na de operatie
U	wordt	na	de	operatie	langzaam	wakker	in	de	uitslaapka-
mer.	Er	zijn	hier	verpleegkundigen	aanwezig,	die	u	goed	in	
de	gaten	houden.	Om	uw	arm	zit	een	band	om	de	bloeddruk	
te	kunnen	meten.	Aan	uw	vinger	zit	een	soort	knijpertje.	
Hiermee	wordt	het	zuurstofgehalte	in	uw	bloed	gemeten.	
U	heeft	in	uw	arm	een	infuus.	U	voelt	waarschijnlijk	weinig	
pijn,	omdat	u	pijnstillers	krijgt.	Het	kan	zijn	dat	de	pijn	
terugkomt,	u	kunt	dan	om	een	pijnstiller	vragen.	

Als	uw	lichamelijke	toestand	stabiel	is,	gaat	u	van	de	uit-
slaapkamer	terug	naar	de	afdeling.	De	verpleegkundigen	
controleren	daar	onder	andere	hoe	u	zich	voelt,	uw	bloed-
druk	en	de	wond.	Als	u	iets	gedronken	heeft,	geplast	heeft	
en	niet	misselijk	bent	mag	het	infuus	eruit	en	kunt	u	even	
uit	bed	komen.	Gaat	dit	goed,	dan	mag	u	in	overleg	met	de	
verpleegkundigen	naar	huis.	In	de	dagen	na	de	operatie	zult	
u	zich	weer	vrij	snel	helemaal	zelf	kunnen	verzorgen	en	vrij	
bewegen.	

De	tumor	en	het	omliggende	gezonde	weefsel	(en	de	
schildwachtklier)	worden	nagekeken	door	een	patholoog.	De	
informatie	die	hieruit	volgt	is	belangrijk	voor	uw	vervolgbe-
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handeling.	De	uitslag	van	het	weefselonderzoek	krijgt	u	tij-
dens	het	controlebezoek	aan	de	chirurg.	Dit	is	zeven	tot	tien	
dagen	na	de	operatie.	De	afspraak	hiervoor	wordt	gemaakt,	
voordat	u	naar	huis	gaat.

Risico’s en complicaties
Elke	operatie	heeft	bepaalde	risico’s.	Toch	is	een	borstopera-
tie	op	zich	niet	gevaarlijk.	
De	risico’s	of	complicaties	(onbedoelde	gevolgen)	van	een	
borstsparende	operatie:	
•	 Direct	na	de	operatie	kan	er	een	nabloeding	zijn.	Een	en-

kele	keer	is	het	dan	nodig	opnieuw	te	opereren.	Dit	komt	
weinig	voor.	

•	 Er	kan	een	wondinfectie	optreden.	Dan	wordt	soms	de	
operatiewond	een	stukje	opengemaakt	om	pus	te	laten	
ontlasten.	Soms	is	een	behandeling	met	antibiotica	vol-
doende.	

Nazorg en adviezen voor thuis
Na	de	operatie	kan	de	wond	met	een	pleister	of	een	door-
zichtig	folie	afgedekt	zijn.	De	pleister	mag	er	de	volgende	
dag	afgehaald	worden.	U	kunt	daarna	douchen.	
Als	er	een	folie	op	zit	mag	u	dit	laten	zitten	tot	de	eerste	
controle	bij	de	chirurg	of	bij	de	mammacareverpleegkundi-
ge.	De	folie	laat	geen	vocht	door	dus	u	kunt	ermee	douchen.
Soms	besluit	de	chirurg	de	wond	niet	af	te	dekken.	Ook	dan	
kunt	u	de	volgende	dag	gerust	douchen.

Wij	adviseren	u	na	de	operatie	een	sportbeha	te	dragen.	
Hiermee	wordt	de	kans	kleiner	dat	zich	in	de	borst	vocht	
vormt.	Daarnaast	is	het	prettig	de	borst	goede	steun	te	
geven	na	de	operatie.
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De borstamputatie
Een	borstamputatie	(ablatio mammae)	is	het	volledig	
verwijderen	van	de	borst	inclusief	een	deel	van	de	huid,	de	
tepel	en	het	tepelhof.	Daarna	wordt	de	wond	weer	gesloten	
met	oplosbare	hechtingen	en	soms	met	nietjes	(staples).	
De	borstspier	blijft	gespaard,	maar	de	vorm	van	de	borst	
is	daarna	geheel	weg.	Als	bij	u	schildwachtklieronderzoek	
plaatsvindt,	verwijdert	de	chirurg	ook	de	schildwachtklier	
(zie	hoofdstuk	5,	blz	11).	

Het	kan	zijn	dat	u	zelf	gekozen	heeft	voor	deze	operatie.	
Maar	het	is	ook	mogelijk	dat	de	chirurg	u	geadviseerd	heeft	
een	amputatie	te	ondergaan.	De	redenen	daarvoor	kunnen	
verschillend	zijn.	De	chirurg	heeft	u	hierover	meer	uitleg	
gegeven.

Na	de	operatie	kan	het	zijn	dat	u	bestraald	wordt	(radiothe-
rapie)	en/of	met	medicijnen	wordt	behandeld	(chemothera-
pie	of	een	hormonale	behandeling).	Vaak	is	het	van	tevoren	
al	bekend	of	en	zo	ja	welke	vervolgbehandeling	u	krijgt.	
Soms	hoort	u	dit	pas	na	de	operatie.	Informatie	over	de	
vervolgbehandeling	vindt	u	in	hoofdstuk	7,	blz	30.

Opname en operatie
Voor	de	operatie	wordt	u	opgenomen	in	het	ziekenhuis.	Dit	
is	meestal	één	dag	voor	de	operatie.	Soms	kunt	u	op	de	dag	
zelf	komen.	Dit	bespreekt	u	met	de	chirurg	en	met	de	afde-
ling	Opname.	Het	aantal	dagen	dat	u	wordt	opgenomen,	
wordt	bepaald	door	de	chirurg.	Uiteraard	in	overleg	met	u.
Voor	de	operatie	moet	u	nuchter	zijn.	Dit	houdt	in	dat	u	
voor	de	operatie	niet	mag	eten,	drinken	en	roken.	Tanden-
poetsen	is	wel	toegestaan.	Het	tijdstip	van	nuchter	zijn	
hangt	af	van	het	tijdstip	van	de	operatie.	U	wordt	hierover	
door	de	anesthesist	(narcotiseur)	geïnformeerd,	tijdens	het	
intakegesprek	voor	de	operatie.

Een	paar	uur	voor	de	operatie	krijgt	u	zo	nodig	pre-medica-
tie.	Dit	zijn	medicijnen	waarvan	u	wat	rustiger	wordt,	meer	
ontspannen.	

Dan	gaat	u	naar	de	operatiekamer.	De	narcose	wordt	toege-
diend	via	een	infuus	en	werkt	heel	snel,	meestal	binnen	en-
kele	tellen.	Van	de	operatie	zelf	merkt	u	dus	niets.	U	wordt	
pas	weer	wakker	na	de	operatie.	
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Na de operatie	
U	wordt	na	de	operatie	langzaam	wakker	in	de	uitslaapka-
mer.	Er	zijn	hier	verpleegkundigen	aanwezig,	die	u	goed	in	
de	gaten	houden.	Om	uw	arm	zit	een	band	om	de	bloeddruk	
te	kunnen	meten.	Aan	uw	vinger	zit	een	soort	knijpertje.	
Hiermee	wordt	het	zuurstofgehalte	in	uw	bloed	gemeten.	
U	heeft	in	uw	arm	een	infuus.	Na	de	operatie	kunt	u	pijn	
hebben	en/of	een	‘doof’	gevoel	hebben	rondom	het	opera-
tiegebied.	Geef	dit	tijdig	aan	bij	de	verpleegkundige	die	u	
verzorgt,	zodat	er	goede	pijnstilling	gegeven	kan	worden.	

Als	uw	lichamelijke	toestand	stabiel	is,	gaat	u	van	de	uit-
slaapkamer	terug	naar	de	afdeling.	De	verpleegkundigen	
controleren	daar	onder	andere	hoe	u	zich	voelt,	uw	bloed-
druk	en	de	wond.	

Na	de	operatie	heeft	u	een	drain	(slangetje).	Deze	heeft	
de	chirurg	achter	gelaten	in	het	operatiegebied.	De	drain	
zorgt	ervoor	dat	overtollig	wondvocht	afgevoerd	wordt.	Hoe	
lang	de	drain	blijft	zitten	verschilt	per	patiënt.	De	chirurg	is	
degene	die	besluit	wanneer	de	drain	verwijderd	wordt.	De	
wond	is	afgedekt	met	verband	of	met	doorzichtig	folie.
Het	infuus	wordt	verwijderd	als	u	goed	gedronken	en	ge-

plast	heeft	en	u	niet	misselijk	bent.	Dit	is	over	het	algemeen	
de	volgende	dag.

Voordat	u	het	ziekenhuis	verlaat	wordt	samen	met	u	de	
wond	bekeken.	Vaak	is	uw	partner/familie/vriend(in)	daarbij	
aanwezig.	Hiervoor	wordt	met	u	een	afspraak	gemaakt	door	
de	verpleegkundige	van	de	afdeling.

De	tumor	(en	de	schildwachtklier)	wordt	nagekeken	door	
een	patholoog.	De	uitslag	van	het	weefselonderzoek	krijgt	
u	tijdens	het	controlebezoek	aan	de	chirurg.	Dit	is	zeven	
tot	tien	dagen	na	de	operatie.	De	afspraak	hiervoor	wordt	
gemaakt,	voordat	u	naar	huis	gaat.	Naar	aanleiding	van	de	
uitslagen	wordt	met	u	besproken	of	er	verder	nog	een	nabe-
handeling	nodig	is	(zie	hoofdstuk	7,	blz	30).

Risico’s en complicaties
Elke	operatie	heeft	bepaalde	risico’s.	Toch	is	een	borsto-
peratie	op	zich	niet	gevaarlijk.	De	risico’s	of	complicaties	
(onbedoelde	gevolgen)	van	een	borstamputatie:	
•	 Direct	na	de	operatie	kan	er	een	nabloeding	zijn.	Een	en-

kele	keer	is	het	dan	nodig	opnieuw	te	opereren.	Dit	komt	
weinig	voor.	
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•	 Er	kan	een	wondinfectie	optreden.	Dan	wordt	soms	de	
operatiewond	een	stukje	opengemaakt	om	pus	te	laten	ont-
lasten.	Soms	is	een	behandeling	met	antibiotica	voldoende.	

•	 Door	de	borstoperatie	kunt	u	een	bewegingsbeper-
king	van	uw	schouder	krijgen.	Meestal	kunt	u	na	deze	
behandeling	weer	alle	bewegingen	maken	die	u	voor	de	
operatie	kon	maken,	maar	dit	lukt	niet	altijd.	Hierdoor	
kunt	u	bijvoorbeeld	uw	arm	niet	meer	zo	hoog	heffen	
als	voor	de	operatie.	Met	fysiotherapie	kan	dit	behandeld	
worden	(zie	hoofdstuk	6,	blz	27).

Nazorg en adviezen voor thuis
Na	de	operatie	wordt	de	wond	afgedekt	met	doorzichtig	
folie	of	met	verband.	Als	er	een	folie	op	zit	mag	u	dit	laten	
zitten	tot	de	eerste	controle	bij	de	chirurg	of	de	mammaca-
reverpleegkundige.	De	folie	laat	geen	vocht	door	dus	u	kunt	
ermee	douchen.	Met	het	verband	mag	u	niet	douchen;	pas	
als	het	verband	er	af	is,	mag	u	douchen.
Soms	besluit	de	chirurg	de	wond	niet	af	te	dekken.	Ook	dan	
kunt	u	de	volgende	dag	gerust	douchen.

Een	aantal	dagen	na	de	operatie	kan	er	vochtophoping	in	
het	operatiegebied	ontstaan.	Soms	wordt	dat	in	overleg	met	

de	chirurg,	nurse	practitioner	of	mammacareverpleegkun-
dige	verwijderd.	Dit	gebeurt	alleen	als	het	echt	nodig	is,	in	
verband	met	het	risico	op	een	infectie.
Het	wegzuigen	van	het	wondvocht	gebeurt	met	een	naald	
en	opvangcontainer	waarin	het	vocht	wordt	opgevangen.	
Dit	is	over	het	algemeen	niet	pijnlijk.

Borstreconstructie
Soms	is	het	mogelijk	om	tijdens	de	borstamputatie	direct	
een	reconstructie	van	de	borst	te	doen.	Dit	is	een	operatie	
die	uitgevoerd	wordt	door	een	plastisch	chirurg.	Maar	een	
directe	reconstructie	is	niet	altijd	mogelijk.	De	chirurg	be-
spreekt	vooraf	de	mogelijkheden	met	u.	Over	een	eventuele	
reconstructie	op	een	later	tijdstip,	kunt	u	altijd	een	gesprek	
aanvragen	bij	de	nurse	practitioner	of	de	mammacarever-
pleegkundige.

Borstprothese
Als	u	geen	borstreconstructie	krijgt,	wordt	na	de	operatie	
voordat	u	naar	huis	gaat	een	tijdelijke	borstprothese	aange-
meten.	De	eerste	tijd	na	de	operatie	kunt	u	namelijk	beter	
nog	geen	definitieve	prothese	dragen.	Deze	wordt	door	de	
huid	nog	slecht	verdragen.	
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De	tijdelijke	prothese	bestaat	uit	een	katoenen	hoesje	gevuld	
met	watten.	De	watten	nemen	geen	vocht	op	en	behouden	
hun	vorm.	Het	voordeel	van	deze	prothese	is	dat	zij	zacht	is	
voor	de	huid,	zodat	het	operatiegebied	onbelemmerd	kan	
herstellen.	Voor	het	aanmeten	van	deze	tijdelijke	prothese	is	
het	wenselijk	dat	u	bij	opname	in	het	ziekenhuis	een	goed	
passende	beha	meeneemt.	Dit	is	een	beha	zonder	beugels	en	
één	waarvan	de	cupsnede	niet	te	laag	is.	

Als	de	huid	goed	hersteld	is	na	de	operatie	en	eventuele	
nabehandeling,	laat	u	een	definitieve	prothese	aanmeten	die	
past	bij	uw	andere	borst.	De	mammacareverpleegkundige	
bespreekt	met	u	wanneer	hiervoor	de	geschikte	periode	is.	
Dit	is	afhankelijk	van	de	mogelijke	behandeling	die	u	na	de	
operatie	nog	moet	ondergaan	(zie	hoofdstuk	7,	blz	30).
Deze	definitieve	prothese	bestaat	uit	siliconen,	heeft	de	
kleur	van	uw	huid	en	wordt	in	de	beha	gedragen.	U	kunt	
ook	voor	een	contactprothese	kiezen,	ook	wel	plakprothese	
genoemd.	Deze	kan	worden	gedragen	een	half	jaar	na	de	
laatste	nabehandeling.

Een	prothese	wordt	voor	een	groot	deel	vergoed	(tot	een	
bepaald	maximumbedrag)	door	de	zorgverzekeraar.	U	heeft	
hiervoor	een	machtiging	van	de	chirurg	nodig.	Deze	krijgt	
u	van	de	mammacareverpleegkundige.	De	meeste	verzeke-
ringen	en	ziekenfondsen	vergoeden	maximaal	één	nieuwe	
prothese	per	jaar.	Wilt	u	precies	weten	hoe	de	vergoeding	in	
uw	geval	geregeld	is,	dan	kunt	u	het	beste	contact	opnemen	
met	uw	zorgverzekeraar.
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Verkooppunten borstprotheses

Mammella Specials, Annemieke van Egmond
Westkanaalweg	65,	2461	EH	Ter	Aar
0172	-	607353
www.mammellaspecials.nl

Kamae bv, Mw. W.A.C. Hillebrand
Joh.	Reynvaanstraat	31,	1066	AH	Amsterdam
020	–	6152876
www.borstprothesen.nl

Work, medische artikelen
Leeuwerikstraat	34,	1171	TX	Badhoevedorp
020	–	6598770
www.workmed.nl

Mirande Lingerie
Schans	1,	1421	BA	Uithoorn
0297	–	564106

	 	

Van de Schilden, Lingerie en beenmode
Raadhuisplein	10
431	EH	Aalsmeer
0297	–	327253
www.schilden-lingerie.nl

Livera, Jeanet Berends
Hoofddorpweg	20-22
1058	PC	Amsterdam
020	–	6141111
www.livera.nl

La Nouvelle Lingerie
Huizerweg	27A,	1401	GG	Bussum
035	–	6912848
	 	
UniqueBody, A.A.C. Donkersloot
Hallsteinlaan	13,	3446	HM	Woerden
0348-741740
www.uniquebody.nl
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De okselklieroperatie
Er	is	met	u	overlegd	dat	de	lymfeklieren	uit	de	oksel	verwij-
derd	worden.	Deze	operatie	noemt	men	okselklieroperatie.	
Een	ander	woord	voor	okselklieroperatie	is	ook	wel	oksel-
klierdissectie	of	okselkliertoilet.	
De	lymfeklieren	maken	deel	uit	van	het	lymfestelsel.	Het	
lymfestelsel	is	naast	het	bloedvatenstelsel	het	tweede	vaat-
stelsel.	Lymfeklieren	staan	in	onderling	contact	door	middel	
van	lymfebanen.	De	lymfeklieren	zijn	te	vergelijken	met	
zuiveringsstations.	Bacteriën,	virussen	en	eventueel	kanker-
cellen	worden	er	onschadelijk	gemaakt.	Om	de	afvalstoffen	
te	kunnen	vervoeren	is	het	lymfestelsel	gevuld	met	weef-
selvocht,	ook	wel	lymfevocht	genoemd.	In	figuur	2	ziet	u	de	
lymfeklieren	(de	knoopjes)	en	de	lymfevaten	(de	lijntjes)	van	
het	lichaam.

figuur 2

Het	doel	van	het	weghalen	van	de	lymfeklieren	in	de	ok-
sel	is	om	te	kijken	of	er	uitzaaiingen	in	de	oksel	zijn.	Deze	
informatie	is	belangrijk	voor	het	bepalen	van	een	aanvul-
lende	behandeling,	bijvoorbeeld	met	medicijnen	en/of	een	
uitgebreidere	wijze	van	bestraling.	Bovendien	worden	de	in	
de	oksel	aanwezige	tumorcellen	of	uitzaaiingen	verwijderd.

Bij	een	borstsparende	operatie	krijgt	u	twee	operatiewon-
den:	één	in	de	borst	en	één	in	de	oksel.	Bij	een	borstampu-
tatie	worden	de	okselklieren	via	dezelfde	wond	verwijderd.

Opname en operatie
Voor	de	operatie	wordt	u	opgenomen	in	het	ziekenhuis.	
Dit	is	meestal	één	dag	voor	de	operatie.	Soms	kunt	u	op	de	
dag	zelf	komen.	Dit	bespreekt	u	met	de	chirurg	en	met	de	
afdeling	Opname.	De	opnameduur	wordt	bepaald	door	de	
chirurg.	Uiteraard	in	overleg	met	u.
Voor	de	operatie	moet	u	nuchter	zijn.	Dit	houdt	in	dat	u	
voor	de	operatie	niet	mag	eten,	drinken	en	roken.	Tanden-
poetsen	is	wel	toegestaan.	Het	tijdstip	van	nuchter	zijn	
hangt	af	van	het	tijdstip	van	de	operatie.	U	wordt	hierover	
door	de	anesthesist	(narcotiseur)	geïnformeerd,	tijdens	het	
intakegesprek	voor	de	operatie.
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Een	paar	uur	voor	de	operatie	krijgt	u	zonodig	pre-medica-
tie.	Dit	zijn	medicijnen	waarvan	u	wat	rustiger	wordt,	meer	
ontspannen.	Dan	gaat	u	naar	de	operatiekamer.	De	narcose	
wordt	toegediend	via	een	infuus	en	werkt	heel	snel,	meestal	
binnen	enkele	tellen.	Van	de	operatie	zelf	merkt	u	dus	niets.	
U	wordt	pas	weer	wakker	na	de	operatie.	De	operatieduur	
hangt	af	van	het	soort	operatie.	Meestal	gaat	het	om	onge-
veer	een	uur.	

Na de operatie	
U	wordt	na	de	operatie	langzaam	wakker	in	de	uitslaapka-
mer.	Er	zijn	hier	verpleegkundigen	aanwezig,	die	u	goed	in	
de	gaten	houden.	Om	uw	arm	zit	een	band	om	de	bloeddruk	
te	kunnen	meten.	Aan	uw	vinger	zit	een	soort	knijpertje.	
Hiermee	wordt	het	zuurstofgehalte	in	uw	bloed	gemeten.	
U	heeft	in	uw	arm	een	infuus.	U	voelt	waarschijnlijk	weinig	
pijn,	omdat	u	pijnstillers	krijgt.	Het	kan	zijn	dat	de	pijn	
terugkomt,	u	kunt	dan	om	een	pijnstiller	vragen.	

Als	uw	lichamelijke	toestand	stabiel	is,	gaat	u	van	de	uit-
slaapkamer	terug	naar	de	afdeling.	De	verpleegkundigen	
controleren	daar	onder	andere	hoe	u	zich	voelt,	uw	bloed-
druk	en	de	wond.	

Na	de	operatie	heeft	u	in	de	oksel	een	litteken	tegen	de	on-
derzijde	van	de	okselbeharing.	De	huid	rondom	het	litteken	
wordt	geheel	of	gedeeltelijk	gevoelloos.	Dit	gebeurt	omdat	
er	tijdens	de	operatie	zenuwweefsel	wordt	meegenomen,	dat	
zorgt	dat	we	voelen.	Een	deel	rond	het	gebied	van	de	borst	
en	de	bovenarm	kunnen	minder	gevoelig	of	zelfs	gevoelloos	
worden.	Dit	gebied	‘slaapt’.	Dit	vreemde	gevoel	kan	tijdelijk	
zijn	maar	is	soms	blijvend.

Na	de	operatie	heeft	u	één	of	twee	drain(s)	(slangetje(s)).	
Deze	heeft	de	chirurg	achter	gelaten	in	het	operatiegebied.	
De	drain	zorgt	ervoor	dat	wondvocht	en	bloed	afgevoerd	
worden.	De	drain	blijft	ongeveer	24	uur	zitten.	In	sommige	
gevallen	blijft	de	drain	langer	zitten.	De	chirurg	is	degene	
die	besluit	wanneer	de	drain	verwijderd	wordt.	Het	kan	zijn	
dat	u	met	de	drain	naar	huis	mag.	De	verpleegkundige	op	de	
afdeling	informeert	u	hierover.	Het	infuus	wordt	verwijderd	
als	u	goed	gedronken	en	geplast	heeft	en	u	niet	misselijk	
bent.	Dit	is	over	het	algemeen	de	volgende	dag.

Voordat	u	naar	huis	gaat,	wordt	een	afspraak	gemaakt	voor	
een	controlebezoek	aan	de	chirurg.	Tijdens	dit	bezoek	wordt	
naar	de	wond	gekeken,	en	worden	de	uitslagen	van	het	
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weefselonderzoek	en	de	nabehandeling	met	u	besproken.	Na	
dit	controlebezoek	wordt	een	afspraak	voor	een	vervolgge-
sprek	bij	de	mammacareverpleegkundige	gemaakt.

Risico’s en complicaties
Elke	operatie	heeft	bepaalde	risico’s.	De	risico’s	of	complica-
ties	(onbedoelde	gevolgen)	van	een	okselklieroperatie:	
•	 Direct	na	de	operatie	kan	er	een	nabloeding	zijn.	Een	en-

kele	keer	is	het	dan	nodig	opnieuw	te	opereren.	Dit	komt	
weinig	voor.	

•	 Er	kan	een	wondinfectie	optreden.	Dan	wordt	soms	de	
operatiewond	een	stukje	opengemaakt	om	pus	te	laten	
ontlasten.	Soms	is	een	behandeling	met	antibiotica	vol-
doende.	

•	 Bij	sommige	patiënten	ontstaat	na	het	verwijderen	van	
de	drain(s)	wondvocht.	Het	opeengehoopte	wondvocht	
kan	met	behulp	van	een	naald	worden	weggezogen	(aan-
prikken).	Dit	is	meestal	pijnloos	omdat	de	omgeving	van	
de	wond	nog	gevoelloos	is.	Dit	aanprikken	kan	tot	enkele	
weken	na	de	operatie	nodig	zijn.	Het	wordt	uitgevoerd	
door	de	mammacareverpleegkundige.	Wondvocht	is	
iets	anders	dan	lymfoedeem.	Wat	lymfoedeem	is,	wordt	
uitgelegd	in	de	alinea	lymfoedeem	op	blz	25.

•	 Zenuw-	en	vaatletsel.	Heel	soms	raakt	een	zenuw	of	vaat	
beschadigd	tijdens	de	operatie.	

•	 Meestal	kunt	u	na	deze	behandeling	weer	alle	bewegin-
gen	maken	die	u	voor	de	operatie	kon	maken,	maar	dit	
lukt	niet	altijd.	Hierdoor	kunt	u	bijvoorbeeld	uw	arm	niet	
meer	zo	hoog	heffen	als	voor	de	operatie.	Met	fysiothe-
rapie	kan	dit	behandeld	worden	(zie	hoofdstuk	6.4).	

•	 Er	kan	lymfoedeem	optreden	(zie	blz	25).

Nazorg en adviezen voor thuis
Als	u	met	drain(s)	naar	huis	gaat,	informeert	de	verpleeg-
kundige	op	de	afdeling	u	over:
•	 hoe	u	met	de	drain	om	moet	gaan;
•	 de	drainproductie	en	het	bijhouden	ervan;
•	 het	verwijderen	van	de	drain(s)	door	een	verpleegkundige	

op	de	afdeling.

Bij	sommige	patiënten	ontstaat	na	het	verwijderen	van	de	
drain(s)	wondvocht.	Neem	dan	contact	op	met	de	mamma-
careverpleegkundige,	020	–	755	6023,	of	met	de	assistente	
van	de	chirurg.
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Lymfoedeem
Een	vervelende	complicatie	bij	de	lymfeklieroperatie	is	
lymfoedeem.	Dit	betekent:	“een	ophoping	van	lymfevocht	in	
de	weefsels”.	De	hand	of	arm	aan	de	geopereerde	kant	wordt	
in	meer	of	mindere	mate	dik	omdat	er	lymfevocht	ophoopt.	
Vaak	voelt	de	arm	zwaar,	gespannen	of	moe	aan.	En	u	kunt	
tintelingen	in	uw	arm	en	hand	voelen.

Lymfoedeem	kan	meteen	na	de	operatie	optreden,	maar	ook	
pas	na	jaren.	Als	u	vermoedt	dat	u	lymfoedeem	heeft,	kunt	
u	eerst	proberen	de	arm	extra	rust	te	geven.	Dit	doet	u	door	
de	arm	op	een	kussen	te	leggen	als	u	zelf	rust.	Vaak	merkt	
u	dan	al	binnen	korte	tijd	(1	à	2	dagen)	verbetering.	Blijven	
de	klachten	aanhouden	en/of	heeft	u	een	vermoeden	van	
lymfoedeem,	neem	dan	contact	op	met	de	mammacarever-
pleegkundige	(020	–	755	6023)	of	met	de	afdeling	Fysio-
therapie	(020	–	755	7141).	Hoe	eerder	lymfoedeem	wordt	
behandeld,	des	te	beter	zijn	de	resultaten.

Aandachtspunten voor thuis
Hieronder	staat	een	aantal	aandachtspunten.	U	hoeft	deze	
lijst	niet	als	verboden	en	geboden	op	te	vatten,	maar	als	een	
waarschuwing	om	vooral	attent	te	zijn	op	de	signalen	van	

uw	lichaam.	Het	belangrijkste	advies	is:	luister	goed	naar	
uw	lichaam!	Let	wel:	ondanks	dat	u	zich	aan	deze	adviezen	
houdt	kan	lymfoedeem	toch	ontstaan.	Het	is	dan	niet	altijd	
te	achterhalen	waar	dit	vandaan	komt.	

•	 Voorkom	wondjes	en	infectie	aan	de	arm	en	hand.
•	 Probeer	wondjes	te	voorkomen,	ontsmet	eventuele	

wondjes	goed	met	een	desinfecterend	middel	en	doe	er	
een	pleister	op.	Tip:	koop	enkele	flesjes	Betadine-jodium	
en	bewaar	deze	op	handige	plaatsen,	zoals	de	keukenlade,	
jaszak	of	handtas.

•	 Draag	handschoenen	bij	ruwe	karweitjes,	zoals	tuinieren	
en	vuil	huishoudelijk	werk.

•	 Vet	de	huid	regelmatig	in	om	kloofjes	en	kapotte	nagel-
riemen	te	voorkomen.

•	 Zorg	voor	schone	nagels	en	handen.
•	 Laat	u	niet	prikken	in	de	arm	van	de	geopereerde	zijde,	

bijvoorbeeld	met	bloedprikken.
•	 Krab	puistjes	en	insectenbeten	niet	open.
•	 Gebruik	bij	het	ontharen	geen	mesje	maar	een	crème.
•	 Wees	voorzichtig	met	prikken,	snijden	en	verbranden.
•	 Neem	bij	kneuzingen,	verstuikingen	of	ontstekingen	con-

tact	op	met	uw	huisarts.
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•	 Voorkom	overbelasting	van	de	arm.
•	 Bouw	na	de	operatie	uw	werkzaamheden	rustig	op.	Als	

u	aan	het	eind	van	de	dag	merkt	dat	uw	arm	zwaar	of	
vermoeid	is,	heeft	u	op	dat	moment	uw	grens	bereikt.	
Wacht	dan	een	paar	dagen	alvorens	u	uw	werkzaamheden	
verder	uitbreidt.	Zorg	ervoor	dat	bewegen	niet	leidt	tot	
vermoeidheid	of	pijn	in	de	arm/schouder	of	zwelling	van	
de	hand	of	arm.	

•	 Het	is	wel	belangrijk	om	te	blijven	bewegen,	normaal	
bewegen	en	licht	sporten	is	juist	goed.	Het	lymfevocht	
zal	door	beweging	van	de	spieren	verder	doorstromen	
het	lichaam	in,	en	beter	worden	afgevoerd.	Daarom	is	
angstvallig	de	arm	ontzien	niet	gunstig	voor	de	genezing.	
Oefeningen	en	normale	lichaamsbeweging	zijn	erg	goed,	
mits	u	natuurlijk	niets	forceert.

•	 Het	is	verstandig	om	af	en	toe	de	arm	wat	hoger	te	leg-
gen	of	bij	lang	staan	de	hand	niet	steeds	naar	beneden	te	
laten	hangen	maar	bijvoorbeeld	in	de	jaszak	te	steken.

•	 Las	pauzes	in	bij	breien,	handwerken,	computerwerk,	
etcetera.

•	 Vermijd	zwaar	tillen	en	intensief	sporten.
•	 Zoek	een	evenwicht	tussen	rust	en	inspanning.
•	 Vermijd	extra	warmte	en	koude.

•	 Beperk	de	frequentie	van	saunabezoek	en	langdurig	zon-
nebaden.

•	 Gebruik	geen	kruiken,	kersenpitzak,	rode	lamp	of	warme	
pakkingen	op	uw	arm.

•	 Vermijd	druk	op	de	arm	en	schouder.
•	 Laat	geen	bloeddruk	meten	aan	de	arm	van	de	geope-

reerde	zijde.
•	 Draag	een	goed	passende	beha	met	brede	schouderban-

den.
•	 Draag	geen	knellende	kleding	en	sieraden.
•	 Koop	geen	zware	borstprothese.	Let	op:	neem	geen	con-

tactprothese	als	u	bestraald	bent	of	wordt.	Deze	prothese	
wordt	namelijk	op	de	huid	geplakt	en	kan	de	huid	bescha-
digen.

Meer	informatie
•	 folder	‘Lymfoedeem	bij	kanker’	van	KWF	Kankerbestrijding;
•	 de	internetsite	www.lymfoedeem.nl;	
•	 de	internetsite	www.nvfl.nl.
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Fysiotherapie: oefeningen na een borstoperatie /
okselklieroperatie

Naam	van	uw	fysiotherapeut:

In	geval	van	een	okselklieroperatie	en/of	borstamputatie	
komt	de	fysiotherapeut	de	eerste	dag	na	de	operatie	in	het	
ziekenhuis	bij	u	langs	en	neemt	oefeningen	met	u	door.	
Het	doel	van	deze	oefeningen	is	de	bewegelijkheid	van	de	
schouder	en	de	arm	aan	de	geopereerde	zijde	te	behouden	
of	te	verbeteren.	Als	het	nodig	is,	maakt	de	fysiotherapeut	
met	u	een	eenmalige	afspraak	op	de	afdeling	Fysiotherapie	
in	Ziekenhuis	Amstelland,	nadat	u	ontslagen	bent	uit	het	
ziekenhuis.	

U	kunt	de	dag	na	de	operatie	met	de	oefeningen	beginnen.	
Het	is	beter	om	verschillende	keren	per	dag	licht	te	oefenen	
dan	één	keer	te	lang.	

Zolang	u	een	drain	heeft,	beweegt	u	de	elleboog	onder	
schouderhoogte.	Het	is	verstandig	om	alleen	oefeningen	1,	
2	en	3	te	doen.	Nadat	de	drain	is	verwijderd	kunt	u	met	de	
rest	van	de	oefeningen	aan	de	slag.

Voor	alle	oefeningen	is	het	volgende	van	belang:
•	 Probeer	schouderoefeningen	dagelijks	te	doen.	Het	beste	

is	dat	u	elke	oefening	zo’n	vijf	tot	tien	keer	uitvoert.	
•	 Zorg	dat	u	hierbij	geen	pijn	heeft,	terwijl	u	toch	maxi-

maal	beweegt.
•	 Een	rekgevoel	bij	de	oefeningen	is	geen	probleem,	maar	

voorkom	dat	dit	pijnlijk	wordt.	Elke	‘rek’	kunt	u	vier	tot	
vijf	tellen	vasthouden,	terwijl	u	rustig	blijft	doorademen.

•	 Bij	het	oefenen	is	een	goede	houding	van	het	bovenli-
chaam	en	de	schouders	belangrijk:	goed	rechtop	staan	en	
zitten.

•	 Let	op	dat	u	bij	de	oefeningen	niet	met	de	armen	gaat	
‘veren’.

•	 Na	afloop	van	de	oefeningen	mag	u	geen	pijn	hebben.	
Is	dit	wel	het	geval,	oefen	dan	de	volgende	keer	minder	
intensief.

Wanneer	u	wordt	bestraald,	is	het	verstandig	om	de	oefe-
ningen	(4	tot	en	met	8)	tot	ruim	een	jaar	na	het	afronden	
van	deze	behandeling	regelmatig	te	herhalen.	Op	blz	28	en	
29	vindt	u	de	oefeningen.
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Oefening	1
Maak	rondjes	met	de	schou-
der.

Oefening	2
Ondersteun	uw	geopereerde	
arm	en	beweeg	tot	schou-
derhoogte.

Oefening	3
Ondersteun	uw	geopereerde	
arm	en	maak	een	beweging	
net	alsof	u	in	de	soep	gaat	
roeren.

Oefening	4
Uw	handen	achter	uw	rug	in	
elkaar	vouwen.	Vervolgens	
uw	armen	gestrekt	omhoog	
brengen.

Oefening	5
Uw	handen	in	elkaar	vou-
wen.	Daardoor	wordt	uw	
arm	aan	de	geopereerde	
kant	gesteund.	Uw	armen	
zo	ver	mogelijk	gestrekt	
omhoog	brengen.

Geen plaatje
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Oefening	6
Uw	handen	achter	uw	oren	
tegen	u	achterhoofd	leggen	
en	vervolgens	uw	vingers	
ineen	vouwen.	Houd	uw	
ellebogen	eerst	ontspan-
nen	naar	voren	en	breng	ze	
daarna	zo	ver	mogelijk	naar	
achteren.

Oefening	7
Staande	tegen	de	muur	bei-
de	armen	zijwaarts	omhoog	
brengen,	zo	hoog	u	kunt.	
Uw	handen	blijven	contact	
houden	met	de	muur.

Oefening	8
Ga	een	stukje	(15cm)	van	de	
muur	staan	en	‘krabbel’	met	
beide	handen	tegelijkertijd	
langs	de	muur	naar	boven.

Neem	contact	op	met	de	afdeling	Fysiotherapie
(020	–	755	7141):
•	 als	u	schouder-	en/of	armproblemen	heeft;
•	 als	u	nog	vragen	heeft.	
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7. Nabehandelingen

Radiotherapie (bestraling)
Uw	chirurg	heeft	u	voor	bestraling	verwezen	naar	het	VU	
medisch	centrum	(VUmc).	Hieronder	vindt	u	praktische	
informatie	over	de	gang	van	zaken	in	het	VUmc.	Algemene	
informatie	vindt	u	in	de	folder	‘Radiotherapie’	van	KWF/
Kankerbestrijding.

De	afdeling	Radiotherapie	van	het	VUmc	vindt	u	in	het	
Polikliniekgebouw	bij	receptie	A.	Bij	al	uw	afspraken	kunt	u	
iemand	meenemen.	
Voor	het	vervoer	naar	het	VUmc	kunt	u	gebruik	maken	van	
een	taxi,	openbaar	-	of	eigen	vervoer.	Dit	wordt	door	uw	
zorgverzekering	vergoed.	U	betaalt	wel	een	eigen	bijdrage,	
die	afhankelijk	is	van	uw	zorgverzekering.	Het	bewijs	dat	u	
nodig	heeft	voor	uw	verzekering,	kunt	u	halen	bij	de	admi-
nistratie	bij	receptie	A	in	het	VUmc.

Het eerste bezoek
Bij	uw	eerste	bezoek	aan	de	Polikliniek	Radiotherapie	neemt	
u	de	cd	met	röntgenfoto’s	en	de	begeleidende	brief	van	uw	
chirurg	uit	Ziekenhuis	Amstelland	mee.	Denkt	u	er	ook	aan	

om	uw	verzekerings-	en	identiteitsbewijs	mee	te	nemen?	Bij	
een	eerste	bezoek	aan	VUmc,	laat	u	zich	eerst	inschrijven.
De	afspraak	met	de	radiotherapeut	duurt	ongeveer	één	uur.	
De	radiotherapeut	is	een	arts	die	gespecialiseerd	is	in	bestra-
lingsbehandelingen.	Hij/zij	bekijkt	uw	medische	gegevens	en	
laat	zo	nodig	aanvullend	onderzoek	doen.	U	krijgt	een	folder	
waarin	de	gang	van	zaken	rond	radiotherapie	in	het	VUmc	is	
beschreven.
Op	grond	van	alle	informatie	wordt	uw	behandelplan	
vastgesteld.	De	radiotherapeut	legt	uit	hoe	bestraling	werkt,	
welke	voorbereidingen	nodig	zijn	en	hoe	de	behandeling	
over	het	algemeen	wordt	verdragen.	Bij	uw	eerste	bezoek	
wordt	u	dus	nog	niet	bestraald.	Na	afloop	van	het	gesprek	
krijgt	u	vervolgafspraken	mee.	
Meestal	volgt	na	het	gesprek	een	CT-scan.	Dit	is	een	zoge-
naamd	doorsnedenonderzoek	met	behulp	van	röntgenstra-
len.	Met	dit	onderzoek	wordt	het	bestralingsgebied	mede	
bepaalt.	Tijdens	dit	onderzoek	wordt	het	te	bestralen	gebied	
met	inkt	op	uw	lichaam	aangetekend.	U	ligt	daarbij	op	een	
harde,	beweegbare	tafel.	Trek	voor	dit	onderzoek	gemak-
kelijke	kleding	aan	en	houd	er	rekening	mee	dat	de	inkt	kan	
afgeven	op	uw	kleding.	Het	CT-onderzoek	duurt	ongeveer	
een	half	uur	tot	een	uur.	Soms	kan	de	CT-scan	niet	direct	
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gemaakt	worden,	maar	moet	u	hiervoor	terugkomen.	
Na	afloop	krijgt	u	een	afspraak	mee	voor	de	eerste	bestra-
ling.	Dit	gebeurt	meestal	enige	dagen	later.

De bestralingen
Bij	de	eerste	bestraling	leggen	de	laboranten	alles	nog	eens	
uit.	Vanaf	de	tweede	bestraling	kan	op	uw	verzoek	iemand	
meekijken,	bijvoorbeeld	uw	partner.	Deze	blijft	tijdens	de	
echte	bestraling	bij	de	laboranten	achter.	De	bestraling	zelf	
duurt	niet	lang,	ongeveer	één	minuut.	Alles	bij	elkaar	duurt	
het	ongeveer	een	half	uur:	even	wachten,	aan-	en	uitkleden,	
in	juiste	positie	leggen,	het	bestralen	zelf	en	het	maken	van	
een	nieuwe	afspraak.
Gedurende	de	bestralingsperiode	bezoekt	u	eenmaal	per	
week	de	radiotherapeut	voor	controle.	Dit	gebeurt	aan-
sluitend	op	een	bestraling.	Ook	kunt	u	dan	met	eventuele	
vragen	bij	hem/haar	terecht.

Aanvullende chemotherapie
Soms	blijkt	na	de	operatie	dat	behandeling	met	che-
motherapie	nodig	is.	Door	middel	van	medicijnen	wordt	
geprobeerd	eventueel	aanwezige	‘losse’	tumorcellen	uit	te	
schakelen.	Zo	kan	uitzaaiing	worden	voorkomen.	

Voor	de	chemotherapie	wordt	u	doorverwezen	naar	de	
internist-oncoloog	binnen	Ziekenhuis	Amstelland.	Hij	
spreekt	alle	mogelijkheden	met	u	door	en	begeleidt	u	in	dit	
behandelingstraject.
De	oncologieverpleegkundige	geeft	u	inlichtingen	over	
de	gang	van	zaken	op	de	afdeling	waar	de	chemotherapie	
gegeven	wordt	en	begeleidt	u	hierbij.

Hormonale therapie
Soms	blijkt	na	de	operatie	dat	behandeling	met	hormonale	
therapie	nodig	is.	Hiermee	wordt	geprobeerd	eventueel	aan-
wezige	‘losse’	tumorcellen	uit	te	schakelen.	Zo	kan	uitzaaiing	
worden	voorkomen.	
Hormoontherapie	is	een	behandeling	met	medicijnen.	De	
tabletten	zorgen	dat	vrouwelijke	hormonen	geen	invloed	
kunnen	uitoefenen	op	de	groei	van	tumorcellen.	De	therapie	
wordt	gegeven	aan	patiënten	bij	wie	is	aangetoond	dat	de	
tumor	gevoelig	is	voor	vrouwelijke	hormonen.	Dit	wordt	met	
het	weefselonderzoek	bepaald.	

Middelen en werking
Hormoontherapie	is	beschikbaar	voor	zowel	patiënten	die	
nog	voor	de	overgang	zijn	(pré-menopauzaal)	als	voor	hen	



32

die	al	in	de	overgang	zijn	geweest	(post-menopauzaal).	Bij	
de	keuze	uit	de	verschillende	soorten	hormonale	middelen	
wordt	met	deze	hormonale	situatie	rekening	gehouden.
Eén	van	de	meest	gebruikte	hormonale	middelen	is	tam-
oxifen.	Dit	middel	zorgt	ervoor	dat	de	hormoonproductie	
doorgaat,	maar	dat	de	tumorcellen	hier	niet	door	worden	
beïnvloed.		
Een	ander	middel	is	aromataseremmers.	Deze	medicijnen	
zorgen	ervoor	dat	de	productie	van	hormonen	wordt	stil-
gelegd.	Het	kan	alleen	worden	toegepast	als	de	eierstokken	
niet	meer	functioneren,	dus	in	het	algemeen	alleen	bij	de	
post-menopauzale	vrouw.	Bij	pré-menopauzale	vrouwen	
moet	eerst	de	eierstokfunctie	uitgeschakeld	worden.	Dit	kan	
door	verwijdering	van	de	eierstokken	of	met	behulp	van	
medicijnen.

Dosering en duur
Inmiddels	is	uit	grote	en	wereldwijd	uitgevoerde	studies	ge-
bleken	dat	de	behandeling	met	tamoxifen	(2½	jaar)	gevolgd	
door	een	aromataseremmer	(2½	jaar),	gedurende	vijf	jaar	de	
beste	bescherming	geeft	tegen	de	terugkeer	van	de	tumor.	
Het	kan	zijn	dat	de	chirurg	in	uw	geval	een	andere	dosis	of	
therapieduur	adviseert.

Bijwerkingen
Zoals	elk	medicijn	kennen	ook	hormonale	middelen	bijwer-
kingen.	In	de	praktijk	valt	de	frequentie	en	de	intensiteit	
echter	mee.	Vaak	treden	de	bijwerkingen	vooral	in	de	begin-
periode	van	de	behandeling	op,	en	verdwijnen	die	na	enige	
weken.	Genoemd	worden:	
•	 misselijkheid;
•	 huid-	en	vagina-irritatie	(jeuk);
•	 vaginale	afscheiding;
•	 wazig	zien;
•	 opvliegers.	

Bij	hogere	doseringen	van	tamoxifen	en	bij	toediening	
langer	dan	de	geadviseerde	vijf	jaar	wordt	een	lichte	stijging	
van	het	aantal	patiënten	met	baarmoederkanker	beschreven.	
Wij	adviseren	u	om	gewoon	op	tijd	de	reguliere	uitstrijkjes	
bij	uw	huisarts	te	laten	maken.

Van	aromataseremmers	is	versnelde	botontkalking	be-
schreven.	Vaak	wordt	bij	aanvang	van	de	behandeling	een	
botdichtheidmeting	verricht	(Dexa-scan).	Zo	nodig	kunnen	
botversterkende	medicijnen	worden	voorgeschreven.
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Als	de	bijwerkingen	te	heftig	zijn	kan	worden	overwogen	
om	het	medicijn	te	wisselen	voor	een	ander	hormoonprepa-
raat	of	om	de	behandeling	zelfs	volledig	te	staken.	Uw	arts	
zal	dus	steeds	alert	zijn	op	mogelijke	bijwerkingen	en	de	
ernst	daarvan.

8. Nacontrole		

Wat houdt nacontrole in?
Na	de	behandeling	wordt	u	regelmatig	gecontroleerd	door	
de	chirurg,	de	nurse	practitioner	en	de	mammacareverpleeg-
kundige.	Dit	heeft	twee	doelen:
•	 Kort	na	de	behandeling	wordt	door	de	chirurg	gelet	op	

mogelijke	onbedoelde	gevolgen	van	de	behandeling.	
•	 Later	gaat	de	nadruk	meer	liggen	op	mogelijke	hernieuw-

de	tumoractiviteit	en	op	het	mogelijke	optreden	van	een	
tweede	tumor	in	de	behandelde	borst	of	in	de	andere	
borst.

Onderzoek	in	het	kader	van	nacontrole	bij	borstkanker	is	niet	
volledig	‘waterdicht’,	zoals	vrijwel	elk	onderzoek	in	de	genees-
kunde.	Ondanks	geruststellende	bevindingen	bij	een	nacon-
trolebezoek,	kunnen	zich	korte	tijd	later	toch	symptomen	
van	borstkanker	voordoen.	Daarom	moet	elke	verandering	of	
klacht	voor	u	toch	aanleiding	zijn	om	contact	op	te	nemen	
met	uw	behandeld	chirurg	of	met	de	nurse	practitioner.	
Het	spreekt	vanzelf	dat	de	tijdstippen	van	de	controles	bij	
de	nurse	practitioner,	mammacareverpleegkundige	en	de	
chirurg	zo	veel	mogelijk	op	elkaar	aansluiten.	
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Controles nurse practitioner en chirurg
De	controles	vinden	gedurende	5	jaar	plaats	volgens	een	
vast	schema.
•	 1ste	jaar:	elke	3	maanden;
•	 2e	jaar:	elke	6	maanden;
•	 3e	tot	5e	jaar:	elk	jaar;
•	 tussen	5e	en	10e	jaar:	iedere	2	jaar.

In	het	eerste	jaar	komt	u	elke	drie	maanden	op	het	spreek-
uur	van	de	nurse	practitioner.	U	heeft	een	gesprek	met	haar	
en	zij	controleert	de	borsten	en	het	litteken.	
In	het	tweede	jaar	komt	u	elke	zes	maanden	op	ditzelfde	
spreekuur.

Een	jaar	na	de	operatie	wordt	er	een	mammografie	(rönt-
genfoto’s	van	de	borst)	gemaakt.	De	uitslag	van	de	mammo-
grafie	krijgt	u	van	de	chirurg.	Dit	onderzoek	wordt	jaarlijks	
herhaald,	tot	5	jaar	na	de	behandeling.	Tussen	het	vijfde	en	
het	tiende	jaar	na	de	behandeling,	vindt	de	mammografie	
twee	keer	per	jaar	plaats.
Eén	en	twee	jaar	na	de	behandeling	komt	u	dus	zowel	voor	
de	mammografie	als	voor	de	afspraak	bij	de	nurse	practiti-
oner.	

Controles mammacareverpleegkundige
Kort	na	de	behandeling	komt	u	geregeld	(op	afspraak)	bij	de	
mammacareverpleegkundige:
•	 De	mammacareverpleegkundige	controleert	uw	wond;
•	 De	mammacareverpleegkundige	geeft	adviezen	voor	een	

eventuele	prothese;
•	 De	mammacareverpleegkundige	heeft	met	u	een	gesprek	

over	de	verwerking	van	de	ziekte	en	de	behandeling.	
Hiervoor	maakt	zij	gebruik	van	de	Lastmeter.

Lastmeter
Uit	onderzoek	is	gebleken	dat	patiënten	na	de	diagnose	
borstkanker	te	maken	kunnen	krijgen	met	problemen	op	
psychosociaal	gebied.	Dit	betekent	dat	patiënten	met	vragen	
en	onzekerheden	zitten	waar	ze	niet	over	kunnen	of	willen	
praten.	Om	problemen	in	de	toekomst	te	voorkomen	en	om	
patiënten	op	een	goede	manier	te	ondersteunen	maken	wij	
gebruik	van	de	Lastmeter.	Dit	is	een	vragenlijst	met	vragen	
over	uiteenlopende	onderwerpen.	
Het	doel	van	het	invullen	van	die	Lastmeter	is	om	vroegtij-
dig	psychosociale	problemen	te	signaleren.
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De	Lastmeter	bestaat	uit	een	reeks	vragen	die	u	met	een	
JA	of	een	NEE	kunt	aankruisen.	De	vragen	gaan	over	vijf	
onderwerpen:
•	 problemen	op	praktisch	gebied;
•	 problemen	op	sociaal	gebied	(gezin);
•	 problemen	op	emotioneel	gebied;
•	 problemen	op	religieus/spiritueel	gebied;
•	 problemen	op	lichamelijk	gebied.	

Verder	ziet	u	op	de	vragenlijst	een	thermometer.	Het	is	de	
bedoeling	dat	u	een	cijfer	geeft	dat	het	best	samenvat	hoe-
veel	last	u	de	afgelopen	week	(inclusief	vandaag)	heeft	ge-
had	op	praktisch,	sociaal,	lichamelijk	en	emotioneel	gebied.
Een	0	geeft	aan	dat	u	helemaal	geen	klachten	ervaart	en	
het	prima	met	u	gaat.	Een	10	geeft	aan	dat	het	helemaal	
niet	goed	gaat	en	dat	u	extreem	veel	last	ervaart.	Alle	cijfers	
ertussenin	geven	in	meer	of	mindere	mate	aan	hoeveel	‘last’	
u	ervaart	op	dat	moment.

Het is belangrijk dat u de Lastmeter invult op de dag dat u 
de (volgende) afspraak heeft bij de mammacareverpleeg-
kundige. Zo kan de mammacareverpleegkundige een indruk 
krijgen hoe het op dat moment met u gaat.

Invullen	van	de	Lastmeter	kan	in	minder	dan	vijf	minuten.	
Vul	de	Lastmeter	serieus	in.	Aan	de	hand	van	de	ingevulde	
Lastmeter	zal	de	mammacareverpleegkundige	met	u	over	
eventuele	problemen	of	knelpunten	praten.

De	eerste	keer	wordt	de	Lastmeter	door	de	assistente	van	
de	behandelend	chirurg	aan	u	meegegeven.	U	krijgt	daarbij	
direct	een	afspraak	mee	voor	een	bezoek	aan	de	mammaca-
reverpleegkundige.	Daarna	is	de	mammacareverpleegkun-
dige	steeds	degene	die	u	de	Lastmeter	meegeeft	met	een	
vervolgafspraak.
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Professionele ondersteuning
Doordat	u	op	gezette	tijden	de	Lastmeter	invult,	is	het	moge-
lijk	in	de	gaten	te	houden	hoe	het	met	u	gaat.	Er	kan	snel(ler)	
worden	ingesprongen	op	eventuele	hulp	die	u	nodig	heeft.	
De	diagnose	kanker	en	de	daaropvolgende	behandeling	kun-
nen	ingrijpende	gevolgen	hebben	voor	u	en	uw	naasten.	De	
meeste	patiënten	blijken	goed	in	staat	om	dit	te	verwerken.	
Toch	ervaart	een	aanzienlijk	deel	van	alle	patiënten
(25-40%)	veel	last	op	lichamelijk,	mentaal,	sociaal	of	spiri-
tueel	gebied.	Voor	deze	mensen	kan	doorverwijzing	naar	een	
zorgverlener	die	daarvoor	is	opgeleid	helpen.
U	kunt	op	de	Lastmeter	aangeven	of	u	voor	uw	problemen	
wel,	misschien	of	geen	professionele	ondersteuning	wilt.	
De	mammacareverpleegkundige	kan	u	mogelijk	doorver-
wijzen	naar	een	gespecialiseerd	oncologieverpleegkundige,	
maatschappelijk	werker,	psycholoog,	geestelijk	verzorger,	
maar	ook	naar	een	fysiotherapeut	of	diëtist.

Als	u	nog	vragen	heeft	over	(het	invullen	van)	de	Lastmeter,	
dan	kunt	u	contact	opnemen	met	de	mammacareverpleeg-
kundige.	Het	telefoonnummer	is	020	–	755	6023.

Controles nabehandelingen
(radiotherapie / aanvullende chemotherapie)
Als	u	een	nabehandeling	heeft	gehad,	gaat	u	hiervoor	apart	
naar	nacontrole	afspraken.	Als	u	bestraald	bent	(radiothe-
rapie)	voert	de	radiotherapeut	in	het	VUmc	van	tijd	tot	tijd	
controles	uit.	Voor	chemotherapie	gaat	u	op	controle	bij	de	
internist	in	Ziekenhuis	Amstelland.



37

Aangenaam dichtbij.

9. Wanneer waarschuwt u de chirurg?

Bij	deze	klachten	nog	dezelfde	dag	de	dienstdoende	chirurg	
waarschuwen	via	de	receptie	van	het	ziekenhuis,
020	–	755	7000.

Kort	na	uw	operatie:
•	 indien	u	een	hinderlijke	vochtophoping	heeft	bij	de	wond	

of	onder	uw	oksel;
•	 bij	koorts,	rillerigheid;
•	 als	uw	wond	problemen	geeft,	bv.	roodheid,	pus,	vocht-

lekkage	of	wijkende	wondranden;
•	 bij	problemen	tijdens	de	bestralingsperiode.

Tijdens	verdere	controleperiode:
•	 als	u	een	zwelling	in	uw	geopereerde	of	andere	borst	

voelt.

Als	u	twijfelt,	ongerust	bent	of	zich	onzeker	voelt	over	
bepaalde	klachten	die	u	heeft,	neem	dan	contact	op	met	de	
mammacareverpleegkundige	of	uw	huisarts.
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Aantekeningen
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Ziekenhuis	Amstelland	(receptie):		 020	–	755	7000
Nurse	practitioner:	 	 020	–	755	6026
Mammacareverpleegkundige	 020	–	755	6023
Uw	huisarts:	 	 	

Websites
•	 Nederlandse	Federatie	van	Kankerpatiëntenorganisaties	

(NFK):	www.nfk.nl	
•	 Website	voor	en	door	jonge	vrouwen	met	borstkanker:	

www.de-amazones.nl
•	 Nederlands	Lymfoedeem	Netwerk/Stichting	Lymfologie	

Centrum	Nederland:		www.lymfoedeem.nl	
•	 Nederlandse	Vereniging	voor	Fysiotherapie	binnen	de	

Lymfologie:	www.nvfl.nl
•	 Amstelring	Thuiszorg	/Thuiszorgwinkel:	www.amstelring.

nl/www.thuiszorgwinkels.nl
•	 Integraal	Kankercentrum	Amsterdam	(IKA):	www.ikca.nl
•	 KWF	Kankerbestrijding:	www.kwfkankerbestrijding.nl	
•	 Borstkanker	Vereniging	Nederland:	www.borstkanker.nl	
•	 Stichting	Opsporing	Erfelijke	Tumoren:	www.stoet.nl	

•	 Afdeling	radiotherapie	van	het	VUmc:	http://www.vumc.
nl/afdelingen/radiotherapie/?hp=/zorg/	

•	 Website	voor	kinderen,	ouders,	leerkrachten,	hulpverle-
ners,	etc.	met	informatie	voor	en	over	kinderen	waarvan	
een	van	de	ouders	kanker	heeft:	www.kankerspoken.nl

Engelstalige websites
•	 American	Association	for	Cancer	Research:	www.aacr.org
•	 European	Organisation	for	Research	and	Treatment	of	

Cancer:	www.eortc.be
•	 Verwijzingen	naar	publicaties	over	verschillende	soorten	

kanker:	www.cancernews.com	
•	 American	Society	of	Clinical	Oncology		www.asco.org

11. Belangrijke telefoonnummers en aanvullende websites
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