
3.3 Borstverwijdering
Bij een borstverwijdering wordt de gehele borst verwijderd. Soms 
kan het noodzakelijk zijn ook een gedeelte van de borstwandspieren 
weg te nemen met de bedoeling de tumor ruim te verwijderen. 
Meestal vindt de borstverwijdering plaats samen met een zogeheten 
okselklierbehandeling.
 
In dezelfde operatie worden ook klieren uit de oksel verwijderd. Bij deze 
okselklierbehandeling zijn er drie mogelijkheden:
1. Het schildwachtklieronderzoek: Hierbij worden meestal één, soms 

twee klieren weggenomen, die onderzocht worden op mogelijke 
uitzaaiingen.

2. Verwijderen van de MARI klier: Hierbij wordt de klier weggehaald die 
voor de eventuele chemotherapie is gelokaliseerd.

3. Het okselkliertoilet: Hierbij worden alle klieren in de oksel 
weggenomen en onderzocht op mogelijke uitzaaiingen.

 
Uw chirurg en verpleegkundig specialist bespreken met u welke operatie 
voor u de beste keuze is en u krijgt hierover een aparte folder. Een 
operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien geen zware operatie. 
Zelfs vrouwen op hoge leeftijd kunnen de operatie veilig doorstaan. 
De operatie duurt ongeveer een uur en vindt onder volledige narcose 
plaats. Hieronder ziet u een voorbeeld van het resultaat van een 
borstverwijdering.
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Borstreconstructie
Tijdens of na een borstverwijdering kan er een reconstructie van 
de borst worden verricht. Er zijn verschillende manieren waarop de 
plastisch chirurg de reconstructie kan uitvoeren. U kunt hierover altijd 
via uw chirurg of nurse practitioner advies vragen aan de plastisch 
chirurg.
 
Prothese
Van de verpleegkundig consulent mammacare krijgt u een tijdelijke 
prothese. Zij maakt daarvoor een afspraak met u. Dit kan tijdens de 
opname of in de week daarna gepland worden.
 
Bestraling
Soms kan na het verwijderen van een borst toch nog bestraling 
noodzakelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de chirurg niet 
in staat was al het tumorweefsel te verwijderen. De achtergebleven 
kwaadaardige cellen kunnen op deze manier alsnog worden 
uitgeschakeld.
Indien dit bij u van toepassing is ontvangt u een aparte folder over de 
bestraling.
 
Ruimte voor uw eigen vragen en 
aantekeningen






