BEHANDELING VAN EEN GOEDAARDIGE
AFWIJKING IN DE BORST
BORSTKLINIEK

Inleiding

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van
zaken bij de behandeling van een goedaardige of onzekere
afwijking in de borst. Met een onzekere afwijking wordt in dit
geval bedoeld: er is nog geen definitieve diagnose of de
afwijking goed-, dan wel kwaadaardig van aard is.
De specialist heeft mondeling met u de geadviseerde
behandeling doorgenomen. Het is goed u te realiseren dat de
behandeling voor iedereen anders kan zijn.

Doel van de operatie

U wordt opgenomen om de afwijking in uw borst te laten
onderzoeken en/of te laten verwijderen. De afwijking wordt
altijd naar het pathologisch laboratorium gestuurd, hiervan
krijgt u na ongeveer tien werkdagen de uitslag op de
polikliniek.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, hieronder worden
ook (kinder-)aspirines verstaan, moet u dit altijd melden aan
de arts en de verpleegkundige.

Afspraak voor operatie

Na het gesprek met de chirurg, waarin is besloten dat de
afwijking in de borst moet worden verwijderd, wordt u
opgevangen door de mammacareverpleegkundige. Zij neemt u
mee en geeft verdere uitleg over de operatie. Daarnaast stelt
zij indien mogelijk de operatiedatum met u vast en geeft u
verder uitleg hoe de opname in zijn werk gaat.
Na dit gesprek heeft u ook nog een afspraak met de anesthesist
ter voorbereiding op de narcose. Het gesprek met de
mammacareverpleegkundige kan aansluitend aan het gesprek
met de chirurg plaatsvinden. U kunt hiervoor echter ook een
afspraak maken op een tijdstip dat u beter uitkomt.

Voorbereiding

Op de dag van opname wordt u ontvangen door de
verpleegkundige van de afdeling Dagbehandeling in Franciscus
Vlietland. U wordt geïnformeerd over de gang van zaken.
Tijdens het opnamegesprek hoort u ook waar u zich moet
melden en hoe laat.
Op de afdeling krijgt u vervolgens een bed toegewezen. U
wordt verder voorbereid voor de operatie (zie ook folder
‘Dagbehandeling’).

Operatie

Tijdens de operatie verwijdert de chirurg het betreffende stukje
weefsel. Hierna wordt het weefsel naar de afdeling Pathologie
gestuurd om verder microscopisch te onderzoeken. Als u terug
bent op de afdeling en u bent goed wakker, dan mag u meestal
aan het einde van de dag weer naar huis.

Uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek krijgt u op de polikliniek
na ongeveer tien dagen. Indien nodig, worden dan ook de
hechtingen verwijderd.

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.

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.
Bij spoed kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact
opnemen met de mammacareverpleegkundige via
telefoonnummer 010 - 893 1874.
Buiten kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met de
verpleegafdeling Chirurgie, Franciscus Vlietland, via
telefoonnummer 010 - 893 3011.
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