
Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

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
Bij u is een melanoom ontdekt. Dit is de reden dat u binnen kort een 
operatie plaats zal vinden. De chirurg heeft geadviseerd om tijdens deze 
operatie ook een schildwachtklierprocedure uit te voeren. De 
schildwachtklier is de eerste lymfklier die via de lymfbaan in verbinding 
staat met het gedeelte van de huid waar het melanoom is gevonden. 
Kankercellen kunnen zich via de lymfbanen verplaatsen en worden door de 
lymfklier als eerste op gevangen.

Wanneer er een uitzaaiing wordt gevonden in de schildwachtklier kan de 
chirurg adviseren om alle lymfklieren in de directe omgeving te 
verwijderen.

Schildwachtklierprocedure (sentinel node procedure)

De lymfklieren zitten op verschillende plekken in het lichamelijk. Het 
lymfvaten systeem loopt door heel het lichaam en sluit aan op deze 
lymfklieren. Om te zien welke lymfklier in verbinding staat met het gedeelte 
van de huid waar het melanoom is gevonden zal er een 
schildwachtklierprocedure gedaan worden.
Tijdens dit onderzoek wat er een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof 
rondom het litteken van het melanoom of rondom het melanoom gespoten.
Deze vloeistof verzameld zicht uiteindelijk in de eerste lymfklier de 
zogenaamde schildwachtklier. Direct na de injectie word er met een scan 
een beeld gemaakt en ongeveer 2 uur na de injectie worden er opnieuw 
beelden gemaakt. Op deze beelden is te zijn waar de lymfklier zit. Dit is in 
principe de schildwachtklier.
Omdat de huid met meerdere lymfklieren in het lichaam in verbinding staat 
zijn er soms meerder lymfklier die aankleuren (bijvoorbeeld en in de lies en 
in de oksel) Alle lymfklieren die radioactief zijn zullen in principe tijdens de 
operatie verwijderd worden. Het aantal lymfklieren dat word weg gehaald 
zegt niets over de uitzaaiingen de lymfklier zullen stuk voor stuk door de 
patholoog onder de microscoop beoordeelt worden.
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De operatie
Op de operatiekamer wordt een kleine hoeveelheid blauwe inkt ingespoten 
rondom het litteken of gebied van het melanoom wat door de lymfebanen 
naar de schildwachtklier wordt vervoerd en de klier blauw kleurt. 
Vervolgens zoekt de chirurg de schildwachtklier op met behulp van een 
apparaat waarmee je radioactieve stoffen kunt opsporen (z.g. gammaprobe) 
en met behulp van de blauwe verkleuring van de lymfbanen. De klier wordt 
verwijderd en daarna in het laboratorium onderzocht op tumorcellen. Met 
grote betrouwbaarheid mag worden aangenomen dat wanneer deze 
schildwachtklier geen tumorcellen bevat, de overige lymfklieren ook geen 
tumorcellen zullen bevatten.

Soms kleurt er een lymfklier aan op een plaats die te risico vol is om te 
opereren. Bijvoorbeeld in de hals. Dan zal de lymfklier niet worden 
weggehaald.
Wanneer er geen lymfklieren aan kleuren zal er geen lymfklieren worden 
weg gehaald. De chirurg zal dan met u op de polikliniek bespreken of er 
aanvullend onderzoek nodig is.

Bijwerkingen
Door blauwe kleurstof kan voor een blauwe verkleuring zorgen rondom de 
injectieplaats Dit kan enkele weken tot maanden blijven bestaan.; 
De blauwe kleurstof die tijdens de operatie wordt gebruikt, wordt via de 
nieren weer uitgescheiden. De urine kan de eerste dagen na de operatie 
groen van kleur zijn. 
Heel zelden ontstaat er lymfoedeem als gevolg van een 
schildwachtklierprocedure.

Uitslag:
Ongeveer een week na de operatie komt u terug op de polikliniek voor de 
uitslag van de Schildwachtklierprocedure.
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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:
Jennifer van der Hoog 010-297 58 56
Jacqueline Kleijnjan 010-297 58 18
 
Of de polikliniek chirurgie: 010-297 52 20
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 08:15-16:30
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