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Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) 

Bij u is een voorstadium van borstkanker geconstateerd. Deze afwijking heet 
Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS). De behandelend arts heeft uitgelegd wat DCIS 
inhoudt en welke behandeling voor u het beste is. In deze brochure kunt u de 
informatie nog eens nalezen.

Normale borst 

Bij het bevoelen van uw borsten zult u merken dat ze onder de gladde huid 
wat ‘bobbelig’ aanvoelen. De bobbeltjes die u voelt zijn melkklieren. De borst is 
opgebouwd uit een aantal melkklieren dat samen het borstklierweefsel vormt. 
Om de melkklieren heen ligt vetweefsel en steunend bindweefsel. De drie 
soorten weefsel bij elkaar vormen de borst. In de melkklieren wordt moedermelk 
aangemaakt. In de melkgangen vloeit de melk naar de tepels. Op de onderstaande 
afbeelding ziet u hoe de borst is opgebouwd.

A  =  steunweefsel
B  =  rib
C  =  melkklier
D  =  borstspier
E  =  melkgang
F  =  tepel                                                

Wat is DCIS?

In het weefsel van uw borst zijn door de patholoog onrustige/afwijkende cellen 
gevonden. Van dit celtype is bekend dat het vaak leidt tot borstkanker. Dit zou 
over vijf maanden kunnen zijn, maar ook pas over vijf jaar. Meestal wordt DCIS 
opgespoord via een röntgenfoto van de borst (mammografi e), bijvoorbeeld bij het 

(bron: brochure Borstafwij kingen, waar moet je op letten?, KWF)
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bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Er zijn dan kalkspatjes (microcalcifi caties) 
op de foto te zien. Deze kalkspatjes zijn vaak aanleiding om weefselonderzoek 
te doen, met behulp van een dikke naaldpunctie. Dit is het wegnemen van een 
pijpje weefsel uit de borst met een soort injectienaald. Het onderzoek gebeurt 
onder plaatselijke verdoving. DCIS komt meestal maar op één plaats in de borst 
voor, maar de afwijking kan groot zijn.

Verschil DCIS en borstkanker

Borstkanker groeit in de omliggende weefsels en organen en kan uitzaaien. 
Uitzaaien wil zeggen dat cellen losraken en zich via bloedvaten en/of lymfevaten 
door het lichaam verspreiden. DCIS groeit daarentegen niet in de omliggende 
weefsels en kan ook niet uitzaaien. DCIS is beperkt tot de melkgangen in de 
borst.

Vormen van DCIS

Er zijn drie vormen van DCIS:
•  Goed gediff erentieerd DCIS (graad 1): de cellen zijn afwijkend, maar lijken nog 

goed op de oorspronkelijke cellen.
•  Matig gediff erentieerd DCIS (graad 2): een vorm die tussen goed en slecht 

gediff erentieerd in zit.
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•  Weinig of slecht gedifferentieerd DCIS (graad 3): de cellen zijn afwijkend en 
lijken nauwelijks meer op de oorspronkelijke cellen.

Behandeling

Operatief

A. Borstsparende operatie
De behandelend arts haalt de DCIS weg, met daarbij een randje gezond weefsel. 
Als de afwijking niet goed voelbaar is, vraagt de behandelend arts de radioloog 
de plaats van de afwijking aan te wijzen door een jodiumzaadje in te brengen. Dit 
gebeurt op de röntgenafdeling, vooraf aan de operatie. Zo weet de behandelend 
arts waar hij moet opereren. De uitslag van het onderzoek van het weggenomen 
weefsel is na drie werkdagen bekend. De behandelend arts bespreekt de uitslag 
met u. 
  
B. Verwijderen van de gehele borst
De behandelend arts verwijdert de gehele borst waarin de DCIS zich bevindt.

Bestraling

Na een borstsparende operatie volgt bestraling van de borst (radiotherapie). 
Hierbij wordt straling ingezet om kankercellen te vernietigen. Gezond weefsel 
wordt ook door de bestraling aangetast, maar dit herstelt zich weer. 
Radiotherapie is een plaatselijke behandeling en heeft daarom alleen effect op 
de plaats van bestraling, de borst. Het geeft relatief weinig bijwerkingen, omdat 
de borst zich vrijwel uitwendig van het lichaam bevindt. U kunt vermoeidheid 
ervaren en de huid van de borst kan rood worden. De borst kan na verloop van 
tijd wat stugger aanvoelen. Als de gehele borst wordt weggenomen, vindt geen 
radiotherapie plaats. 

Ook al is DCIS geen borstkanker, toch wordt het intensief behandeld. Dit is 
nodig, want als er DCIS in de borst achterblijft, bestaat de kans dat daaruit alsnog 
borstkanker ontstaat. Bij DCIS wordt geen behandeling met medicatie (zoals 
chemotherapie of hormoontherapie) toegepast.
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Borstreconstructie

Als u de hele borst moet missen, is het vaak mogelijk om tijdens de operatie 
waarbij de borst wordt weggehaald, een borstreconstructie uit te laten voeren. Dat 
betekent dan wel een langere operatieduur en herstelperiode. De behandelend 
arts werkt in dit geval samen met de plastisch chirurg. Als u een borstreconstructie 
overweegt, kunt u dit het beste met de behandelend arts bespreken. Deze 
maakt een afspraak met de plastisch chirurg voor u. Hij informeert u over de 
mogelijkheden in uw situatie. De resultaten van een borstreconstructie zijn 
wisselend. 

Verwerking

Feitelijk heeft u geen borstkanker, maar moet u wel een ingrijpende behandeling 
ondergaan. Het kost tijd en energie om dit te verwerken. Daar komt bij dat uw 
situatie voor uw omgeving niet altijd goed te begrijpen is, ook omdat weinig 
mensen bekend zijn met DCIS. Aarzel niet om bij onduidelijkheden vragen te 
stellen en vraag om hulp als het u teveel wordt.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit 
niet het geval zijn, bespreekt u dit dan allereerst met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt in tweede instantie ook een afspraak maken met het 
afdelingshoofd of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Uw tevredenheid 
is tenslotte onze zorg. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in de 
folder Klachtenbehandeling.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie of naar aanleiding van het gesprek 
met de chirurg nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de mamma care-
verpleegkundige, tel. (050) 524 7341 (maandag t/m vrijdag 8.00-16.00 uur).
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Martini Ziekenhuis

Postadres

Postbus 30033

700 RM  Groningen

Bezoekadres

Van Swietenplein 1

Groningen

Algemeen telefoonnummer

(050) 524 52 45

www.martiniziekenhuis.nl
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