Borstonderzoek op de
mammapolikliniek

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair
Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor
is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de
zorg verder kunnen verbeteren.
Belangrijkste punten van deze folder:
• U bent verwezen naar de mammapolikliniek voor borstonderzoek.
• De duur van het bezoek aan de mammapolikliniek hangt af van welke
onderzoeken er worden verricht. Gemiddeld duurt het bezoek drie uur.
Soms is het nodig om dezelfde dag in de middag terug te komen voor
alle uitslagen.
• Meestal is het mogelijk om op dezelfde dag zekerheid te krijgen over
de aard van uw klacht(en).

U bent verwezen naar de mammapolikliniek (“mamma” is de
Latijnse benaming voor borst). Deze polikliniek is speciaal
ingericht voor het uitvoeren van borstonderzoek bij patiënten
met een afwijking in de borst. Op één ochtend of middag vinden
de eerste noodzakelijke onderzoeken plaats. Deze folder geeft u
informatie over wat u kunt verwachten op de mammapolikliniek
en de onderzoeken die gedaan kunnen worden.

Mammateam polikliniek
De uitvoering van de onderzoeken op de mammapolikliniek is in handen
van het “mammateam” van de mammapoli. Dit multidisciplinair team is
gespecialiseerd in het onderzoek naar borstafwijkingen en bestaat uit
verschillende specialisten. Het gaat om:
• Oncologisch chirurg: chirurg die gespecialiseerd is in het onderzoeken en
opereren van patiënten met kanker.
• Verpleegkundig specialist: verpleegkundige die gespecialiseerd is in de
zorg voor en de begeleiding van patiënten met borstkanker en die naast
verpleegkundige taken ook medische taken verricht.
• Radioloog: beoordeelt medische foto’s, zoals de röntgenfoto van
de borsten (mammografie) en echografie om vast te stellen of een
lichaamsdeel of orgaan ziek of gezond is.
• Patholoog: onderzoekt het afgenomen weefsel of de afgenomen cellen
onder de microscoop, om vast te stellen of het materiaal goed- of
kwaadaardig is.

Zorgpad mammapoli
Voor patiënten op de mammapolikliniek is een vast “zorgpad” ontwikkeld.
Dit zorgpad is een serie vaste afspraken over de diagnostiek bij de
verdenking op borstkanker. Hierdoor weten u en uw behandelaars in welke
fase van het behandeltraject u zich bevindt en sluiten de verschillende
onderzoeken goed op elkaar aan. Dit maakt het meestal mogelijk om op één
dag zekerheid te krijgen over de aard van uw afwijking.

Binnen het zorgpad werken de chirurg, verpleegkundig specialist, radioloog
en patholoog nauw samen. Nadat de onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt
de uitslag door de chirurg of verpleegkundig specialist aan u meegedeeld.
Het kan echter ook voorkomen dat er nog aanvullend onderzoek moet
plaatsvinden. In dat geval zullen wij ernaar streven de periode van
onzekerheid voor u zo kort mogelijk te houden.
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Zorgpad mammapoli

Fase 1: Verwijzing naar mammapolikliniek
U bent verwezen naar de mammapolikliniek voor borstonderzoek. De reden
voor deze verwijzing is een, door uzelf of uw huisarts, geconstateerde
afwijking. Het is ook mogelijk dat er bij het Bevolkingsonderzoek
Borstkanker iets is vastgesteld dat verder onderzocht moet worden.
Afspraak maken
Elke dag is in één of meerdere ziekenhuizen van HMC (Haaglanden
Medisch Centrum) een mammapolikliniek geopend. Voor een bezoek aan
de mammapolikliniek heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts of
het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Een afspraak voor het bezoek aan
de mammapolikliniek kan door de assistente van de huisarts of door uzelf
gemaakt worden.
Hiervoor kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch contact
worden opgenomen met de mammapolikliniek via telefoonnummer:
088 979 47 80. U kunt ook mailen naar aanmelden@mammapoli.nu.
U moet er rekening mee houden dat een bezoek aan de mammapolikliniek
– inclusief onderzoeken en uitslaggesprek – ongeveer drie uur duurt.
Het kan prettig voor u zijn wanneer u iemand meeneemt naar de
mammapolikliniek.

Inschrijven
Bent u nog niet ingeschreven in het ziekenhuis waar u de mammapolikliniek
bezoekt? Meldt u zich dan voorafgaand aan het polibezoek bij de
registratiebalie of inschrijfbalie in de Centrale hal.
Neem de volgende gegevens en documenten mee:
• persoonsgegevens;
• naam huisarts;
• verzekeringsnummer;
• legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Fase 2: Onderzoeken op de mammapolikliniek
Op de dag van uw bezoek aan de mammapolikliniek ondergaat u
verschillende onderzoeken. Deze bestaan uit drie stappen:
1. anamnese en lichamelijk onderzoek;
2. beeldvormend onderzoek;
3. weefselonderzoek.
We proberen de onderzoeken voor u aaneensluitend te plannen, maar het
kan gebeuren dat u tussen de onderzoeken door moet wachten.
Stap 1: Anamnese en lichamelijk onderzoek
Als eerste gaat u naar de polikliniek Chirurgie/Heelkunde. Hier heeft u
een gesprek met de verpleegkundig specialist en/of de chirurg. Tijdens dit
gesprek wordt u onder andere gevraagd naar de aard van uw klachten en
uw medische voorgeschiedenis. Dit wordt de anamnese genoemd. Wanneer
u medicijnen gebruikt, is het handig een recent overzicht bij uw apotheek
op te vragen. Uw gegevens kunnen dan worden vastgelegd in uw dossier.
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, of mogelijk zwanger bent, is
het noodzakelijk om dit bij uw eerste bezoek aan de mammapolikliniek door
te geven.
Na de anamnese onderzoekt de verpleegkundig specialist en/of de
chirurg uw beide borsten, lymfeklieren in de hals en oksels op eventuele
afwijkingen.

Stap 2: Beeldvormend onderzoek
Vervolgens gaat u naar de afdeling Radiologie, waar de mammografie en
echografie worden uitgevoerd. Meldt u zich eerst bij de afdelingsbalie,
zodat men weet dat u er bent. De duur van beide onderzoeken varieert van
tien tot 20 minuten.
Mammografie
Bij een mammografie worden één of meerdere röntgenfoto’s van uw borst
gemaakt. Door de röntgenstralen kunnen afwijkingen aan de borst vaak
goed op de foto worden gezien. Röntgenstralen zijn niet zichtbaar en niet
voelbaar. De bij dit onderzoek gebruikte straling is gering.
Voor het onderzoek ontkleedt u uw bovenlichaam in een aparte
kleedruimte. Over het algemeen maakt een laborant van beide borsten
twee röntgenfoto’s: één in verticale en één in horizontale richting. Om een
zo duidelijk mogelijke opname te kunnen krijgen, wordt de borst stevig
samengedrukt tussen twee kunststof platen. Het samendrukken van de
borst kan pijnlijk zijn. Het aandrukken van de borst is niet schadelijk, ook
niet als u een knobbeltje heeft. De foto’s worden direct door de radioloog
beoordeeld. Zonodig worden er aanvullende foto’s gemaakt.
De meeste vrouwen krijgen het mammografieonderzoek ook wanneer
zij zijn doorverwezen via het bevolkingsonderzoek. Bij vrouwen onder
de 30 en bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, wordt
echter de voorkeur gegeven aan echografie. De reden hiervoor is dat bij
deze vrouwen het klierweefsel via de mammografie niet goed genoeg te
beoordelen is. Het is daarom belangrijk om aan ons door te geven of u
mogelijk zwanger bent of borstvoeding geeft.
Echografie
Vaak wordt er aansluitend aan de mammografie een echografie van de
borst verricht. Dit gebeurt om de eventuele afwijking aan de borst met
behulp van geluidsgolven goed in beeld te brengen. Voor dit onderzoek
moet u zich eveneens van boven uitkleden. De assistent(e) vraagt u daarna
op een onderzoekstafel te gaan liggen, waarna de radioloog wat gel op de

borst aanbrengt. Met een echokop onderzoekt de radioloog vervolgens de
borst(en) en oksel(s). Er wordt bij een echografie geen gebruikgemaakt van
röntgenstralen en het onderzoek is niet belastend of pijnlijk.
Stap 3: Weefselonderzoek
Wanneer er een afwijking te zien is op de mammografie en/of de echografie,
kan het noodzakelijk zijn om verder onderzoek te doen naar de aard
van de afwijking. Hiervoor wordt weefselmateriaal afgenomen uit uw
borst. Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie of op de
afdeling Pathologie/Cytologie. Het weefselmateriaal wordt vervolgens
microscopisch onderzocht door de patholoog. Deze kan zien of het
om een goed- of kwaadaardige afwijking gaat. Er zijn twee soorten
weefselonderzoek: de cytologische punctie en de biopsie.
Cytologische punctie
Bij een cytologische punctie worden met een dun naaldje cellen uit de
afwijking opgezogen. Een verdoving is niet noodzakelijk. Dit onderzoek
duurt ongeveer tien minuten. Het verkregen celmateriaal wordt in het
laboratorium door de patholoog onderzocht op de eventuele aanwezigheid
van kwaadaardige cellen. De uitslag van de punctie krijgt u over het
algemeen dezelfde dag te horen van uw chirurg of verpleegkundig
specialist.
In sommige gevallen is het niet mogelijk om de afwijking met een
cytologische punctie te onderzoeken. In dat geval wordt besloten om een
biopsie te doen.
Biopsie
Bij een biopsie wordt onder plaatselijke verdoving, met behulp van een iets
dikkere naald, een klein reepje weefsel uit de borst verwijderd. De duur van
dit onderzoek is ongeveer 20 minuten. Dit onderzoek kan na het uitwerken
van de verdoving pijnklachten geven. U kunt zonodig één à twee tabletten
Paracetamol van 500 mg innemen. Voor de biopsie wordt altijd een aparte
afspraak gemaakt. Het stukje weefsel wordt in het laboratorium door de
patholoog onderzocht. De uitslag van dit onderzoek is na ongeveer vijf
werkdagen bekend.

Fase 3: Uitslag
Na de onderzoeken wordt u weer verwacht op de mammapolikliniek voor
een gesprek waarin de chirurg of verpleegkundig specialist de voorlopige
uitslag van de verschillende onderzoeken met u bespreekt.
Een goedaardige afwijking
Gemiddeld wordt er bij ongeveer drie van de vier patiënten een
goedaardige afwijking geconstateerd en is er geen verdere behandeling
nodig. In dat geval krijgt u een terugverwijzing naar de huisarts en zonodig
een afspraak voor een controleonderzoek. Uw huisarts ontvangt een brief
over de onderzoeken en de uitslag.
Een kwaadaardige afwijking
Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van een kwaadaardige
afwijking, is dat een mededeling die voor veel mensen ingrijpend is en eerst
verwerkt moet worden. Daarom krijgt u een aanvullend gesprek met de
verpleegkundig specialist. Zij bespreekt al uw vragen met u. Ook bespreekt
ze met u nogmaals uitgebreid de uitslag van de onderzoeken en gaat ze in
op de aanvullende onderzoeken en de verdere behandeling.
Patiëntbespreking
Alle onderzoeken worden door het behandelteam besproken tijdens
de patiëntbespreking. Dit overleg vindt dagelijks plaats en heeft als
doel om de definitieve uitslag vast te stellen. Mochten er uit deze
patiëntbespreking andere overwegingen komen dan u al verteld zijn tijdens
het uitslaggesprek? Dan wordt u hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.
Na de patiëntbespreking wordt een brief met de definitieve uitslag naar uw
huisarts gestuurd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze zorg voor patiënten met borstkanker
op www.haaglandenmc.nl.
Op de volgende websites kunt u meer informatie vinden over borstkanker:
• www.borstkanker.nl: Borstkankervereniging Nederland;
• www.kwf.nl: KWF Kankerbestrijding.
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