
Het verwijderen van de borst 1 Het verwijderen van de borst

Het verwijderen 
van de borst

Patiënteninformatie

899953 Verwijderen van borst.indd   1 29-10-19   14:22



899953 Verwijderen van borst.indd   2 29-10-19   14:22



Het verwijderen van de borst 1

Het verwijderen van de borst 

Martini Borstcentrum, route 1.7
Telefoon: (050) 524 6690

Algemeen

•  Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van het 

Martini Borstcentrum
•  In het digitale patiëntenportaal Mijn Martini bekijkt u uw persoonlijke medi

sche gegevens en afspraken. U kunt inloggen via www.mzh.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met de specialist heeft u besloten om uw borst te laten verwijderen. 
Ablatio is de medische term voor het verwijderen van de borst. In deze brochure 
kunt u lezen hoe de gang van zaken rondom deze operatie is. 

Voorbereiding

Als u deze informatie leest, heeft u een afspraak gekregen voor het informatie
gesprek met de verpleegkundige. Dan ontvangt u de opname en operatiedatum. 

Verdere informatie over de gang van zaken in het Martini Ziekenhuis kunt u le
zen in het opnameboekje. Dit boekje heeft u eerder ontvangen. Hierin staat alle 
informatie over behandelmogelijkheden. Ook bevat het boekje een lijst met alle 
afspraken van de komende tijd. Tijdens het operatief spreekuur heeft u informatie 
gekregen over medicijngebruik en andere voorbereidingen voor de operatie. 

De opnamedag 

U wordt in het ziekenhuis opgenomen op de dag van de operatie. Op de ver
pleegafdeling heeft u een intakegesprek met een verpleegkundige. U krijgt dan 
meer informatie over de gang van zaken rondom de operatie.
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Schildwachtklieren 

Meestal is het noodzakelijk om de schildwachtklier(en) in uw oksel ook te ver
wijderen. Om de schildwachtklier te kunnen opsporen, moet hij eerst zichtbaar 
worden gemaakt met radioactiviteit. Daarvoor krijgt u de dag voor de operatie 
of op de ochtend van de operatie zelf, in de aangedane borst, een injectie met 
een kleine, onschadelijke hoeveelheid radio actieve stof. De stof verplaatst zich 
via een lymfebaan naar de schildwachtklier(en). Na een paar uur worden foto’s 
van de schildwachtklier(en) gemaakt, die door de radioactieve stof te zien is. Nu 
wordt de exacte plaats van de schildwachtklier(en) bepaald en met een stip op de 
huid aangetekend. De chirurg weet op deze manier precies hoeveel schildwacht
klieren er zijn en waar ze zich bevinden. 

Voor alle duidelijkheid: de radioactieve stof maakt de schildwachtklier(en) zicht
baar en niet de eventuele tumorcellen. Het is dus normaal dat u de klier op het 
beeldscherm ziet, dat hoort bij het onderzoek. Tumorcellen kunnen alleen door 
laboratoriumonderzoek gevonden worden. 

Het verwijderen van de schildwachtklier(en) en eventuele lymfeklieren gebeurt 
tijdens de operatie zelf.
 

Over de operatie

We gaan uw borst verwijderen omdat u borstkanker heeft. In uw borst is een 
kwaadaardige tumor is aangetroffen. Het is ook mogelijk dat we deze operatie 
uitvoeren vanwege een voorstadium van borstkanker of uit preventief oogpunt. 
Soms is deze operatie nodig na een borstsparende behandeling waarbij de tumor 
niet voldoende ruim is verwijderd. 

Wat gaat er gebeuren tijdens de operatie?

Bij een ablatio verwijderen we de borst met het borstklierweefsel en de tepel. Na 
de operatie heeft u een litteken van ongeveer vijftien tot twintig centimeter. We 
sluiten de wond af met oplosbare hechtingen onder de huid. Een drain (slangetje) 
in het wondgebied voert het wondvocht af. Meestal is het ook noodzakelijk om 
de schildwachtklier(en) of alle lymfeklieren in de oksel te verwijderen.
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Na de operatie

De meeste patiënten vinden deze operatie lichamelijk niet zwaar. Ze hebben niet 
veel pijn en kunnen zich thuis snel weer redden. Emotioneel is dit wel een ingrij
pende operatie. Zoals bij elke operatie kunnen er complicaties optreden. Bij een 
ablatio kunnen dit zijn: infectie van de wond en een bloeding. 

Opnameduur 

De totale opnameduur is tussen de twee en zes nachten. Als u ervoor kiest om 
meteen een borstreconstructie te laten doen, is de opnameduur zes nachten. 

Op de tweede dag na de operatie verwijderen we de drain. Als u voldoende her
steld bent, mag u dan naar huis. Dat geldt dus niet als u een borstreconstructie 
heeft laten doen. Dan blijft de drain langer zitten. De plastisch chirurg bepaalt 
dan wanneer u naar huis mag. Dat hangt af van de productie van  wondvocht in 
de drain.

Tijdelijke prothese 

Wij meten u een tijdelijke prothese aan. Dat kan na het verwijderen van de drain. 
Dit gebeurt op de verpleegafdeling. De prothese komt in uw eigen beha. Het is be
langrijk om een beha mee te nemen die goed en prettig zit, met of zonder beugel. 
We kunnen ook een prothese aanmeten voor in een korset of corselet. We geven u 
dan ook informatie over de aanschaf van de definitieve prothese.  

Definitieve prothese

U kunt uw tijdelijke  prothese ongeveer twee maanden na de operatie laten ver
vangen door een definitieve prothese. Als u onder behandeling bent van de ra
diotherapeut, kan dit ongeveer twee maanden na het beëindigen van de radio
therapie.

Reconstructie van de borst

Voor de operatie overlegt de specialist met u de mogelijkheid om uw borst te 
reconstrueren. Hierover heeft u eerst een gesprek met de plastisch chirurg. Als u 
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kiest voor een reconstructie, is het mogelijk om dit tijdens deze operatie te laten 
doen. Hierover kunt u meer lezen in de brochure over dit onderwerp.  

Let op: Na een directe reconstructie mag u de eerste zes weken na de operatie 
niet  auto rijden, sporten, zwaar tillen en bovenhands werken.

Thuis

Thuis kunt u de meeste dingen weer zelf doen, zoals u zelf wassen en licht huis
houdelijk werk. Afhankelijk van uw klachten mag u langzaam uw activiteiten 
uitbreiden. Dat geldt ook voor weer aan het werk gaan. Daarbij speelt een rol 
of u nog een nabehandeling krijgt. En natuurlijk hoe u zich voelt: lichamelijk en 
emotioneel. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Advies na de operatie. 

Eenmaal thuis, merken veel patiënten dat ze snel moe zijn. Dit kan komen door 
een combinatie van factoren, zoals de operatie en de narcose. De spanningen die 
te maken hebben met uw confrontatie met een kwaadaardige tumor spelen ook 
een rol. Deze vermoeidheid kan lang duren. Een eventuele nabehandeling kan 
hiermee ook te maken hebben. U doet er goed aan om regelmatig rust te nemen. 
Probeer geleidelijk uit hoeveel uw lichaam aan kan. U bouwt uw conditie weer op 
door activiteiten regelmatig af te wisselen met rust. 

Het komt vaak voor dat zich na de operatie in het wondgebied wondvocht op
hoopt. Hierdoor ontstaat een verdikking (seroomvocht). Dit is geen reden voor 
ongerustheid. Met een naald verwijderen we het teveel aan vocht op een pijnloze 
manier. Soms is het nodig om deze behandeling een paar keer te herhalen. Op 
den duur verdwijnt dit vocht. 

De uitslag 

We laten het borstklierweefsel onderzoeken door het laboratorium. Na ongeveer 
zeven tot tien dagen is de uitslag van dit onderzoek bekend. U komt naar het 
Borstcentrum om  deze uitslag te bespreken. Die afspraak maken we met u op de 
dag dat we de diagnose stellen.
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Vervolgtraject

Tijdens die afspraak adviseren we een vervolgtraject. Dit traject hangt af van de 
uitslag. Ons advies kan één of meer nabehandelingen bevatten in de vorm van 
radiotherapie (bestraling), chemotherapie, hormonale therapie of immunothera
pie. Het kan ook nodig zijn dat u een aanvullende operatie moet ondergaan om 
de lymfeklieren in uw oksel te verwijderen en bestralen. Soms is een combinatie 
van deze therapieën nodig. De chirurg bespreekt met u wat de beste behandeling 
is. Dat doet hij niet alleen, maar in samenspraak met een team van specialisten. 

Controlebezoek op het spreekuur

Na uw ontslag komt u regelmatig voor controle op het spreekuur. De eerste keren 
gaat het vooral om de wondgenezing, het vervolgtraject en uw lichamelijke en 
geestelijke conditie. In overleg met u blijft u in ieder geval vijf jaar onder controle. 
Deze controles voeren we een keer per jaar uit. U krijgt elke keer een mammo
grafie en/of een echografie. U ziet de chirurg, de basisarts en de mammacare
verpleegkundige om en om. 

Tevredenheid 

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, vragen wij u dit te bespreken met degene die hiervoor direct ver
antwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met de leidinggevende van het 
Borstcentrum of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website of in de brochure Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot 

Heeft u na het lezen van deze informatie of naar aanleiding van het gesprek met de 
chirurg nog vragen? Neemt u dan contact op met de mammacareverpleegkundi
ge, telefoon (050) 524 7341. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 
uur. U kunt ook bellen als u last heeft van wondproblemen tijdens kantooruren. 

Bij spoedeisende wondproblemen buiten kantooruren, kunt u contact opnemen 
met het algemene nummer van het Martini Ziekenhuis, telefoon (050) 524 5245. 
Vraagt u naar de Spoedeisende Hulp.
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Ruimte voor eigen aantekeningen
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 

 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 

Groningen

Algemeen telefoonnummer
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www.martiniziekenhuis.nl
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