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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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Inleiding
U bent  doorverwezen naar de mammapolikliniek (mamma = borst) van het 
Ikazia Ziekenhuis.
Met behulp van deze folder willen we u informeren over de werkwijze van 
de mammapolikliniek en onderzoeken die worden uitgevoerd bij verdenking 
op een borstafwijking.
Het “mamma-team” bestaat uit (plastisch) chirurgen, radiologen en 
verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialisten zijn specifiek 
opgeleid om patiënten met borstafwijkingen mede te behandelen en te 
begeleiden. Zij werken nauw samen met de chirurgen.

De Mammapolikliniek
Mogelijk bent u via de huisarts en/of het bevolkingsonderzoek 
doorgestuurd naar de mammapolikliniek vanwege een afwijking aan uw 
borst. Onderstaand vindt u een korte beschrijving van de verschillende 
onderzoeken die bij u uitgevoerd kunnen worden. Het is bijna altijd mogelijk 
alle onderzoeken op één ochtend plaats te laten vinden.
      

Anamnese en lichamelijk onderzoek
U wordt eerst door de verpleegkundig specialist bekeken waarbij een 
anamnese wordt afgenomen (vragen over uw klachten en uw medische 
voorgeschiedenis). Daarna volgt  lichamelijk onderzoek van borsten en 
lymfeklieren (in oksels en ter plaatse van de sleutelbeenderen). Daarna 
wordt u doorgestuurd naar de afdeling radiologie waar een röntgenfoto en/
of echografie van beide borsten wordt gemaakt. Deze afdeling is op de 
tweede etage en is te bereiken via route 37. Hier moet u zich opnieuw 
aanmelden bij de balie.
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Mammografie
Het meest normale borstonderzoek zijn röntgenfoto’s, dit wordt een 
mammografie genoemd. Op deze borstfoto’s kunnen kleine veranderingen 
zichtbaar zijn, ook wanneer u deze niet voelt. Bij een mammografie worden 
altijd beide borsten gefotografeerd. Voor een goede kwaliteit van de 
borstfoto moet de borst zo plat mogelijk zijn; daarom moeten deze stevig 
worden aangedrukt, wat vaak als onprettig wordt ervaren. Een 
mammografie duurt ongeveer 10 minuten.

Als het nodig is volgt na de mammografie echografisch onderzoek van de 
borst(en). Bij een echografie worden afbeeldingen van de borsten gemaakt 
met behulp van geluidsgolven. Op de borsten en eventueel oksels wordt 
een gel aangebracht. Deze gel zorgt voor een goed contact tussen huid en 
het echoapparaat. De echografie levert extra informatie op over weefsels in 
de borst. De radioloog kan bijvoorbeeld een cyste (een met vocht gevulde 
holte), onderscheiden van een andersoortige zwelling. Het onderzoek is niet 
pijnlijk en duurt ongeveer 10 minuten.
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Vervolgonderzoek
De uitkomst van de mammografie samen met de echografie kan aanleiding 
zijn tot een extra onderzoek. Als er sprake is van een afwijking kan een 
cytologische punctie (microscopisch onderzoek van cellen) en/of een 
histologische punctie (microscopisch onderzoek van weefsel) worden 
gedaan. Bij een cytologische punctie wordt de afwijking met een dunne 
naald aangeprikt en worden cellen opgezogen. Dit duurt ongeveer 10 
minuten.

Bij een histologische punctie wordt (onder plaatselijke verdoving) met een 
dikkere naald weefsel uit de afwijking van uw borst verwijderd. De 
borstcellen en/of borstweefsel worden voor onderzoek opgestuurd.
Als u na de punctie (prikken) pijn houdt wordt aangeraden Paracetamol in 
te nemen.

Mamma bespreking
Alle patiënten die verwezen zijn via het bevolkingsonderzoek en patiënten 
waarbij een punctie van de borst is verricht, worden besproken tijdens de 
mamma bespreking. Deze bespreking vindt iedere donderdag middag 
plaats. Tijdens deze bespreking worden alle uitslagen van onderzoeken 
besproken met het hele team. Dit team bestaat uit chirurgen, radiologen, 
verpleegkundig specialisten en een internist-oncoloog.

Het bespreken van de uitslagen met de patiënt
De uitslagen van het aanvullend onderzoek zijn na twee- tot drie 
werkdagen bekend. De uitslagen worden met u besproken door de 
verpleegkundig specialist. Deze afspraak staat gepland samen met de 
chirurg. Als er een operatie nodig is, zal tijdens deze afspraak ook een 
gesprek met de chirurg volgen. Aarzel tijdens het gesprek niet om vragen te 
stellen en laat eventueel ingewikkelde termen of woorden aan u uitleggen.
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Nog vragen?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met één van de verpleegkundig specialisten

Hanneke Kreiter 010-297 57 14
Esther Schmidt  010-297 58 33
Jennifer Hoog     010-297 58 56
Jacqueline Kleijnjan 010-297 58 18

www.ikazia.nl
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