DIAGNOSTISCHE LUMPECTOMIE
BORSTKLINIEK

Inleiding

U bent op de polikliniek Chirurgie geweest en er is bij u een
afwijking in de borst geconstateerd. Omdat de chirurg niet met
zekerheid kan zeggen of deze goed- of kwaadaardig is, is
verder onderzoek noodzakelijk. Of omdat wij met een
definitieve diagnose u uit de nacontrole kunnen ontslaan.
U heeft al meerdere onderzoeken ondergaan waarbij nog
steeds niet volledig duidelijk is geworden of de afwijking kwaad
kan. Daarom is u geadviseerd om zekerheid te krijgen deze
afwijking te laten verwijderen. Wij begrijpen dat dit een
spannende tijd voor u is. Daarom zullen wij, aan de hand van
de navolgende informatie, proberen een aantal van de meest
voorkomende vragen te beantwoorden.

Diagnostische lumpectomie

Een diagnostische lumpectomie betekent dat de chirurg het
afwijkende stukje in de borst ruim wegneemt en dit vervolgens
opstuurt naar de afdeling Pathologie voor nader onderzoek.
Deze ingreep gebeurt onder narcose. Na ongeveer tien
werkdagen krijgt u de uitslag.
Schildwachtklier
Als de afwijking een redelijk grote kans heeft kwaadaardige
cellen te bevatten, zal de chirurg ook besluiten om de
schildwachtklier mee te nemen. Van de mammacareverpleegkundige krijgt u een folder over de schildwachtklier
mee, met hierin meer informatie over de
schildwachtklierprocedure.

Wetenschappelijk onderzoek

Als bij u urine, bloed of weefsel wordt afgenomen voor
onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk ‘lichaamsmateriaal’
overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor
wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen
in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet
aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem
verwerken van uw lichaamsmateriaal.

Alle belangrijke informatie over onderzoek van
lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw lichaamsmateriaal voor
wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de
folder hoe u bezwaar kunt maken.

Dagopname of Short Stay

Bij de meeste patiënten kan deze ingreep in dagopname
gebeuren. Dit betekent dat u ‘s ochtends nuchter naar het
ziekenhuis komt en dat u na de operatie, als er geen
complicaties zijn op getreden, aan het eind van de dag weer
naar huis mag. De eerste dagen na de opname moet u rustig
aan doen, maar in de meeste gevallen kunt u al vrij snel weer
uw normale dagelijkse bezigheden oppakken als u weinig
klachten heeft. Voor sommige patiënten is het verstandiger één
of meer nachten in het ziekenhuis te blijven, dit wordt tijdens
uw polikliniekbezoek met u besproken.

Voorbereiding op operatie

U komt de ochtend van de ingreep nuchter op de afdeling
Dagbehandeling, waar u wordt opgenomen. Een
verpleegkundige van deze afdeling loopt met u het ingevulde
opnameformulier door en legt u uit wat er verder gaat
gebeuren. U krijgt een bed toegewezen en een operatiehemdje
aan.
Röntgenfoto of echo
Als bij u is afgesproken dat de afwijking eerst gelokaliseerd
moet worden met behulp van een röntgenfoto of een echo
wordt u voor de operatie eerst naar de röntgenafdeling
gebracht. De radioloog spoort hier de afwijking op en laat een
draadje in de afwijking achter. Over deze procedures is een
aparte informatiefolder beschikbaar, die krijgt u van de
mammacareverpleegkundige.

Operatie

Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u met bed
en al naar de operatiekamer. Hier krijgt u eerst de narcose
toegediend en vervolgens wordt u geopereerd. Als de operatie

klaar is, wordt u naar de uitslaapkamer gebracht en als u goed
wakker bent, wordt u naar uw afdeling teruggebracht.
Drain
Het kan zijn dat de chirurg een drain achterlaat om er voor te
zorgen dat overtollig wondvocht en bloed wordt afgevoerd.
Deze drain wordt meestal voor ontslag verwijderd. Als dit niet
het geval is, dan mag u doorgaans met deze drain naar huis
nadat u instructie heeft ontvangen over de verzorging hiervan
en een afspraak om deze te laten verwijderen.

Nacontrole en uitslag

U wordt na ontslag uit het ziekenhuis door de
mammacareverpleegkundige gebeld om een afspraak te maken
voor de nacontrole. Zij zal dan kijken wanneer de uitslag
bekend is en bij het maken van de afspraak hier rekening mee
houden.
Na ongeveer 10 werkdagen heeft u een afspraak op de
polikliniek Chirurgie. Hier krijgt u de uitslag van het
weefselonderzoek en, indien noodzakelijk, een verder
behandeladvies. Ook controleert de arts de wond.

Mammacareverpleegkundige

U bent nu een aantal maal de term mammacareverpleegkundige tegengekomen. Dit is een gespecialiseerde
verpleegkundige met als aandachtsgebied de zorg voor
patiënten met een aandoening aan de borst. Dit kan een
kwaadaardig aandoening zijn, maar ook bij een goedaardige
aandoening kunt u haar tegenkomen of zelf behoefte hebben
aan contact met haar. Zij draagt er zorg voor dat uw operatie
wordt ingepland en dat u de benodigde informatie over de
operatie ontvangt.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
contact opnemen met de mammacareverpleegkundige. Zij zijn
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur via
telefoonnummer 010 - 893 1874.
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