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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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De schildwachtklierprocedure

Inleiding
Bij u is borstkanker of het voorstadium van borstkanker ontdekt. Om die 
reden wordt u binnenkort geopereerd. Tijdens deze operatie wordt de 
borstkanker en een lymfeklier uit de oksel weggehaald, dit heet de 
schildwachtklier procedure.

Waarom een schildwachtklierprocedure?
Als borstkanker uitzaait, komen kankercellen via de lymfebanen als eerste 
terecht in de lymfeklier die het dichtst bij de tumor ligt, dit heet de 
schildwachtklier. Deze zit zich meestal in de oksel aan de kant waar de 
borstkanker zit. Via de schildwachtklier kunnen kankercellen ergens anders 
in het lichaam terecht komen waardoor uitzaaiingen kunnen ontstaan. Het 
doel van de schildwachtklierprocedure is de lymfeklier aan te tonen die het 
dichtst bij de tumor ligt. Wanneer uitzaaiingen in de schildwachtklier 
aanwezig zijn, is aanvullende behandeling nodig

Techniek van de schildwachtklierprocedure
Om de plaats van de schildwachtklier te kunnen vinden, wordt voor de 
operatie een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof onder de tepel in de 
huid gespoten. Deze vloeistof stroomt via de tumor naar de 
schildwachtklier. Dit gebeurt op de afdeling nucleaire geneeskunde. Een half 
uur na het inspuiten van de radioactieve vloeistof wordt een scan gemaakt 
(serie opnamen van de borst en het okselgebied). Dit duurt 10 minuten. 
Soms wordt een 2e injectie gegeven waarbij na een uur nog een keer een 
scan wordt gemaakt. Op deze scan is te zien waar de schildwachtklier 
precies zit. Meestal is het één klier, soms zijn het meerdere klieren. Dat 
lymfklier (en) zichtbaar worden, betekent niet dat er een uitzaaiing in de 
klier(en) zit. Dit wordt onderzocht in het laboratorium.
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Niet schadelijk                                                                             
De gebruikte hoeveelheid straling is zo weinig dat dit geen gevaar oplevert 
voor u of uw omgeving. Afgezien van de prik voelt u van de ingespoten 
vloeistof niets. Ook het maken van de opnamen is pijnloos.

Bijwerkingen
De blauwe kleurstof die tijdens de operatie is ingespoten, wordt via de 
nieren uitgescheiden. De urine kan de eerste dagen na de operatie groen 
van kleur zijn. Na een borstsparende behandeling kan de borst nog 
maanden (soms tot twee jaar) een blauwe verkleuring houden ter plaatse 
van de injectie.

Nog vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met verpleegkundig specialisten van polikliniek chirurgie 
mamma care of de afdeling nucleaire geneeskunde.

 Hanneke Kreiter                  010-297 57 14
 Esther Schmidt                    010-297 58 33
 Jennifer Bakker                    010-297 58 56
Jacqueline Kleijnjan              010-297 58 18
 Nucleaire geneeskunde     010-297 53 53
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