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Supplement informatiewijzer oncologie

1. Inleiding
Uw chirurg of de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum heeft met u gesproken over een amputatie van de borst. U kunt hier meer lezen over deze operatie. Het
kan zijn dat de behandeling in uw situatie wat afwijkt van de standaardbehandeling
die hier beschreven wordt. Als dat het geval is, zal de arts u daarover informeren.
Het onderzoek naar - en de behandeling van - borstafwijkingen bij mannen is
ongeveer hetzelfde als bij vrouwen. Vrijwel alle informatie in deze folder is zowel van
toepassing op vrouwen als op mannen. Omdat borstafwijkingen en borstkanker vooral
voorkomen bij vrouwen is sommige informatie specifiek voor vrouwen.
Een operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien geen zware operatie. Ook vrouwen
op hogere leeftijd kunnen de operatie veilig doorstaan.
Als u dat wenst, kan tijdens of na de operatie een reconstructie van de borst worden
gedaan. Dit wordt gedaan door de plastisch chirurg. De reconstructie van de borst kan
op verschillende manieren gedaan worden. Uw chirurg of de verpleegkundig specialist
van het Borstcentrum kan u hierover meer vertellen.
Heeft u nog vragen over deze behandeling? Uw arts en de verpleegkundig specialist
van het Borstcentrum zullen ze graag beantwoorden.

2. Voorbereiding op de operatie
Om de operatie goed en veilig te kunnen laten verlopen is het nodig dat u van tevoren
wordt onderzocht. Er wordt daarom voor u een afspraak gemaakt bij de afdeling
Preoperatieve Screening (POS). U krijgt een vragenlijst, die u ingevuld meeneemt naar
deze afspraak.
Op de POS krijgt u een intakegesprek met een verpleegkundige. Aansluitend wordt
u gezien door de anesthesist en een anesthesiemedewerker. U ontvangt op de POS
de brochure ‘Straks... wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis’. Lees de
informatie in deze brochure goed door. U bent dan goed voorbereid op de opname.
In verband met infectiegevaar na de operatie mag u een week voor de operatie uw
oksels niet ontharen.

3. De operatie
Tijdens de operatie verwijdert de chirurg al het klierweefsel van de borst. De borstspier blijft intact. Deze operatie kan gecombineerd worden met een schildwachtklierprocedure of een okselkliertoilet.
Hoe lang de operatie duurt, hangt af van de ingreep die met u is afgesproken. Al het
verwijderde weefsel wordt onderzocht in het pathologisch laboratorium. Daar kan
men zien of al het kwaadaardig weefsel goed is verwijderd. Ook wordt de gradatie, de
grootte van de tumor, de hormonale gevoeligheid en de her2-neu status bepaald.
De wond wordt meestal met oplosbare hechtingen gehecht en afgedekt met een
verband.

4. Na de operatie
Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als u goed wakker bent, wordt
u teruggebracht naar de verpleegafdeling. In overleg met de verpleegkundige op de
afdeling kunt u een familielid of naaste op bezoek laten komen.
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Het is belangrijk dat u aan de verpleegkundige laat weten hoe het met de pijn is. De
pijnmedicatie kan dan, als dat nodig is, op tijd aangepast worden.
In de dagen na de operatie ondersteunt de afdelingsverpleegkundige u waar nodig bij
de verzorging.
Om bloed, wond,- en lymfvocht weg te zuigen, zijn er tijdens de operatie een of twee
dunne slangetjes (drains) in het operatiegebied aangebracht. In principe worden deze
voor ontslag op de verpleegafdeling verwijderd. Of dit kan is afhankelijk van de hoeveel vocht die nog via de drain wordt afgevoerd.
Eén of twee dagen na de operatie bekijkt u samen met de verpleegkundige, en eventueel met uw partner, de wond.
Een fysiotherapeut leert u oefeningen voor de bewegelijkheid van uw schouder aan
de geopereerde zijde. Dagelijks komt een chirurg kijken hoe het met u gaat en of de
wond goed geneest. Als u vragen heeft, kunt u deze dan stellen. De chirurg beoordeelt
wanneer u weer met ontslag kunt.
Vóór de operatie wordt op de operatiekamer uw huid schoongemaakt met een desinfectiemiddel met kleurstof. Deze kleurstof kan na de operatie alsnog in uw BH trekken.
Wij raden u aan om de eerste dagen na de operatie een donkergekleurde stevige BH
zonder beugels te dragen.
Voordat u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een tijdelijke prothese. De
tijdelijke prothese is voor de eerste zes tot tien weken. Als de wond dan goed genezen
is, kunt u een definitieve prothese aanschaffen. De verpleegkundige zal u hierover
meer informatie geven.
4.1. Weer naar huis
U heeft de mogelijkheid om na ontslag thuiszorg te krijgen. Een verpleegkundige
van de thuiszorg komt dan bij u thuis kijken hoe het met u gaat en of de wond goed
geneest. U kunt op de verpleegafdelingafdeling laten weten of u hiervan gebruik wilt
maken. Hier zal dit dan voor u geregeld worden.
4.2 Controle
Na uw ontslag komt u op controle bij de chirurg die u heeft geopereerd. Deze afspraak
is minimaal vijf werkdagen na de operatie. Het duurt namelijk minimaal vijf werkdagen voordat de uitslag van operatie (het weefselonderzoek) bekend is. De chirurg
bespreekt met u wat de uitslag is en of een aanvullende behandeling (bijvoorbeeld
bestraling, chemotherapie of hormonale therapie) nodig is. Ongeveer een week later
heeft u een afspraak bij de verpleegkundig specialist van het Borstcentrum.
4.3. Complicaties
Iedere operatie geeft een kleine kans op complicaties, zoals trombose, longontsteking,
een nabloeding of wondinfectie. Alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen
om deze complicaties te voorkomen.
Na een borstamputatie kan er zich, nadat de drains verwijderd zijn, wondvocht
ophopen rondom het litteken, tot in de oksel. Bij teveel vocht en druk op het litteken
wordt het vocht op de polikliniek verwijderd met een naald (seroompunctie). Dit doet
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meestal geen pijn, omdat de omgeving van de wond nog gevoelloos is. Dit aanprikken
kan tot enkele weken na het verwijderen van de drain nodig zijn.

5. Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het Borstcentrum, telefoonnummer (073) 553 36 00 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur) of per e-mail: borstcentrum@jbz.nl.
Voor meer informatie over de zorg voor borstkankerpatiënten in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis kunt u ook kijken op onze website: www.borstcentrumjbz.nl
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