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Leerdoelen
› Juiste indicaties voor verwijzing van een patiënt naar de mammapoli

› Begrip van het zorgtraject en informatievoorziening

› Inzicht in (nieuwe) behandelmethodes



Casus

› Mw. B. 62 jr

› Uitslag bevolkingsonderzoek 

borstkanker: BI-RADS 5 rechts



Casus (2)
› Vraag:

› Hoe informeert u de patiënte en 

› op welke termijn?

› Hoe regelt u de verwijzing?



Casus (3)

Verwijsbrief chirurg 1 maand later:
Lumpectomie re. + sentinel node + I-125 zaadje

Mondelinge info patiente:
Goed nieuws: snijvlak schoon, schildwachtklier neg, geen uitzaaiingen
Slecht nieuws: Triple-negatief

Wie vindt dat hij goed en tijdig geïnformeerd is over de diagnose en het 
verdere behandeltraject?



Indicaties mamma-poli (NHG)

- Knobbeltje in borst onregelmatig of slecht afgrensbaar

- Knobbeltje wat vastzit aan de huid en onderlaag

- Knobbeltje bij een postmenopauzale vrouw

- Schilfering of eczeem van de tepel niet reagerend op corticosteroiden

- Huid-of tepelintrekking

- Verdachte lymfklierzwelling in de oksel, supra-infraclaviculair

- Non-puerperale mastitis die persisteert na 1 wk behandeling AB

- Bruine of bloederige tepeluitvloed

- Tepeluitvloed (ongeacht kleur) bij een postmenopauzale vrouw





Verwijsafspraken na BOB 

*  BOB BIRADS 0 -> aanvullend onderzoek => rechtstreeks 
naar radiologie

indien biopten (BIRADS >/3) => verwijzing naar 
mammapoli (via radiologie)

*   BOB BIRADS 4-5 -> mammapoli



Cijfers Mammacarcinoom
› 1 op de 7 vrouwen gedurende het leven, 14%

› Man: 0,5 - 2%

› Leeftijd: 20% onder de 50, 60% 50-74

› 50% van carcinomen in 50-74 jaar via BOB (sinds 1990) 

› Overleving na 5 jaar plm 85%

› Na 10 jaar plm 20% recidief (hoger bij hormonaalreceptor positieven)



De Mammapoli
› “Nurse managed” (PA/VS), icm mammachirurg en/of oudere opleidingsassistent

› 2 bezoeken in de ochtend, met direct radiologisch onderzoek

› Eventueel op indicatie (histologisch) biopt

› Op indicatie cytologie van verdachte okselklier

› Uitslag histologie binnen maximaal 48 uur bekend

› Uitslag cytologie dezelfde dag bekend



Birads systeem
› Birads 0: Afwijking die verder aanvullend onderzoek behoeft

› “ 1: Geen afwijkingen

› “ 2: Benigne afwijking

› “ 3: Waarschijnlijk benigne. Ofwel radiologische controle, ofwel histologie.

› “ 4: Verdacht, maar niet typisch voor maligniteit

› “ 5: Zeer verdacht voor maligniteit

› “ 6: PA bewezen maligniteit



Hoog Risico Mammacarcinoom
› BR graad 3

› Lymfangioinvasieve groei

› Tumor > 3 cm

› Leeftijd < 40 jaar

› Triple negatief

› Regionaal:

› Geen systeemtherapie bij N1 (bv > 70 jaar, triple neg)

› NAC (40% onderschatting gradering)



Veranderende zorg
› “Patient tailored”

› Chirurgie niet altijd meer als eerste, NAC, RTX

› Bij chirurgie toenemend aandacht esthetiek?  Oncoplastische chirurgie

› Directe reconstructie bij ablatio mammae, huid- en/of tepelsparend

› Bestralen van de oksel ipv dissectie (bij systemische therapie)

› Tumorlokalisatie met jodiumzaadjes ipv draad

› MARI-procedure: aangedane klier lokaliseren voor start neo-adjuvante chemotherapie. 
Zou dissectie nadien kunnen beperken.



Klinische Genetica

› BRCA 1 en 2 

› CHEK 2

› PALB 2

› ATM

› Invloed op keuze operatie

› Invloed op keuze chemotherapie



NeoAdjuvante Chemotherapie
› Tumorverkleining, waardoor mogelijk kleinere operatie en beter cosmetisch resultaat

· Ter discussie: hoeveel van oorspronkelijke tumorbed achter te laten?

· Cave “crumbled tumor”, her en der tumorcellen.

› Bij mogelijke invloed KG op keuze operatie, tijdwinst

› Bij bestaande indicatie, triple negatief en Her2 pos tumor

› Prognostisch: gevoeligheid tumor, reactie op tumorgrootte te meten

› Bij afwezige reactie: stop chemo en vervroegd opereren



Crumbled op MRI



NeoAdjuvante Chemotherapie (2)
› Bij mogelijke invloed KG op keuze operatie, tijdwinst

› Bij bestaande indicatie, triple negatief en Her2 pos tumor

› Prognostisch: gevoeligheid tumor, reactie op tumorgrootte te meten

› Bij afwezige reactie: stop chemo en vervroegd opereren



Mammaprint/ Oncotype DX

› Mogelijk voorkomen van indicatie chemotherapie (adjuvant)

· Daardoor mogelijk minder patienten “ten onrechte” chemotherapie

· 2500 vrouwen /jr in NL?

› Genexpressieprofiel, 70 genen (21 bij oncotype)

› Hoog of laag risico op ontstaan metastasen: bepalend voor keus wel of niet (adjuvant) 
chemotherapie.

› Bij:

· Carcinoom NST, > 35 jaar, graad 1 of 2, geen angio-invasieve groei, ER pos of Her2 
negatief. T1N1 of T2N0



Contoursparende oncoplastieken
› Na lump seroom, door absorbtie mogelijk huidintrekking en/of tepelafwijking

› Achterlaten water, daardoor transplantatie vet op korte termijn naar holte

› Borstverkleiningstechnieken

› Volume displacement

› Volume replacement.



Contoursparende oncoplastieken

Bv round block



Lichaamseigen materiaal (secundair)



Herstel littekenafwijkingen



Behandeling van de oksel
› OKT: seroom, oedeem (mn na RTX), neuropathie, bewegingsbeperking, wondinfectie

› SWK: nauwelijks morbiditeit, in plm 30% aangedaan. Fout neg tot 25% (meer dan 3: 
<10%)

› MARI procedure, fout negatief 7%. In combinatie met PET-CT (AvL)

· Als klier schoon, max 3 klieren op PET: geen actie

· Aangedaan, max 3 klieren of schoon met meer dan 3: radiotherapie

· Aangedaan, meer dan 3 klieren: OKD



Radiotherapie bij laag risico 
mammacarcinoom
› Permanent breast seed implantation (PBSI)

· Nadeel: migreren van radioactieve zaadjes waardoor dosis onbetrouwbaar 

› Partiele bestraling (cyberknife)

› TOP 1



Thoraxwandbestraling
› T4, ingroei huid of spier

› T3N0 bij aanwezigheid 1 of meer risicofactoren

› 1-3 klieren pos na OKT moet RTX thoraxwand overwogen worden

› Regionaal:

› < 40 jaar en 1 of meer risicofactoren

› > 40 en 2 of meer factoren.



Samenwerking Erasmus MC (1)
› Lokaal Multidisciplinair Overleg (MDO)

· Soncos (IKNL) norm 

· Oncologische richtlijnen

› Regionaal MDO

· Complexere zorg:

› Stadium 3

› < 40 met kinderwens

› Directe reconstructie

› NAC

› Genmutaties

› M+ patienten

· In aanwezigheid consulenten EMC

· Regionaal oncologienetwerk



Samenwerking Erasmus MC (2)
› Echelonnering: 

· naar YSL:

› Alle tweedelijns mammazorg

· naar Joint clinic EMC:

› Alle BRCA dragers

› Vrouwen onder de 40 jaar met kinderwens

› Vrouwen onder de 35 jaar

› Zwangeren met borstkanker

› Vrouwen met indicatie MRI geleid biopt

› Mannen met borstkanker



Informeren patient en huisarts

› Informatieklapper

› Case manager

› Brief/ elektronisch naar huisarts

› Websites

› Cursus “omgaan met borstkanker”

› Verwendagen



Informatievoorziening traject 
mammacarcinoom

Informatieklapper:
- Casemanager
- Behandelteam
- Chirurgisch beleid
- Lastmeter
- Borstkankermonitor

Studie deelname:
TURACOS

TOP 1 (postoperatief)



Psychosociale begeleiding

• Lastmeter

• Bij diagnose 
mammacarcinoom

• Na afronden van elke 
behandeling 

• En jaarlijks bij    
follow-up

• MDO-lastmeter 1X per 
maand bij score 5 of 
hoger en/of 
verwijswens



Nazorg cursus omgaan met borstkanker
• Voor vrouwen die klaar zijn met de behandeling voor 

borstkanker

• Geleid door een maatschappelijk werker in 
samenwerking met een mammacare
verpleegkundige. 

• 8 bijeenkomsten ( 1 X per 2 weken)

• Elke bijeenkomst een ander onderwerp

• Wat wordt er verwacht van de deelnemer

Cursus 
Omgaan met Borstkanker 

 

Een psycho-educatief 
nazorgprogramma 

 
In het groepsprogramma wordt informatie gegeven,                                                   

worden ervaringen uitgewisseld en vaardigheden getraind. 

 
Doelstellingen: 

 uitdrukking geven aan gevoelens, gedachten, ervaringen en vragen rondom 
de diagnose en de behandelingen van borstkanker;  

 inzicht krijgen in de wijze waarop je met de ziekte, de behandeling en de 
gevolgen daarvan kunt omgaan;  

 verminderen van angst, onzekerheid en andere negatieve gevoelens; 
 verminderen van vermoeidheid en herstel van conditie.  

 

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Er zijn 6-10 deelnemers per 
groep. Het groepsprogramma wordt georganiseerd in het 

IJssellandziekenhuis 

 
 

Informatie: 
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met 

VS/PA-mammacare of de mammacareverpleegkundige: telefonisch  
via 010-2585889 /010-2583059 of per e-mail mammacareverpleegkundige@ysl.nl  

 



Leerdoelen, check
› Juiste verwijzing van een patient voor de mammapoli

› Begrip van het zorgtraject

› Inzicht in (nieuwe) behandelmethodes


