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Onlangs bent u doorverwezen naar het Centrum voor borstkankeronderzoek van VUmc
en Ziekenhuis Amstelland. Dit is een expert polikliniek op het gebied van afwijkingen van
de borst. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken en over onderzoeken
die worden uitgevoerd bij een afwijking van de borst.
Samenwerking
VUmc en Ziekenhuis Amstelland hebben de krachten gebundeld op het gebied van
borstkanker in één Centrum van Borstkankerzorg. Dit betekent dat het beste van beide
ziekenhuizen wordt gecombineerd met als doel de best mogelijke zorg te bieden aan u
als patiënt. Het centrum heeft een centraal loket zodat de afstemming tussen beide
locaties optimaal is.
Het uitgangspunt van het centrum is om veilig en snel tot een diagnose te komen en met
de eventuele behandeling te beginnen. Samen met u wordt bekeken wat de beste locatie
is voor een eerste afspraak, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de
eerste afspraakmogelijkheid.
Multidisciplinair team
De uitvoering van de onderzoeken en eventuele behandeling is in handen van een
multidisciplinair team. Eén team chirurgen, internist oncologen, plastisch chirurgen,
physician assistants, mammacareverpleegkundigen (mamma=borst), verpleegkundig
specialisten, radiologen, radiotherapeut-oncologen, pathologen, klinisch genetici, nucleair
geneeskundigen, medewerkers psychosociale ondersteuning, revalidatiemedewerkers en
verpleegkundigen uit VUmc én Ziekenhuis Amstelland is hierbij betrokken.
Afspraak
Als u een verwijzing heeft voor het centrum, kunt u telefonisch een afspraak maken via
020 - 755 7011. De telefoniste bekijkt samen met u of de eerste afspraak wordt gepland
op locatie Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen) of VUmc (Amsterdam).
Onderzoeken
Als er een vermoeden is dat u borstkanker heeft, worden onderzoeken gedaan om dit
vast te stellen of uit te sluiten:




Lichamelijk onderzoek: bekijken (inspectie) en bevoelen (palpatie) van de borsten,
oksels en hals.
Beeldvormend onderzoek: een mammografie en een echografie en in sommige
gevallen een MRI.
Weefselonderzoek: een punctie/biopsie.

Intakegesprek en lichamelijk onderzoek
U wordt de eerste keer gezien door een chirurg of Physician Assistant (PA). Zij stellen u
vragen, gevolgd door lichamelijk onderzoek van de borsten, oksels en hals. Op grond van
de bevindingen wordt besloten welke aanvullende onderzoeken nodig zijn. U krijgt daar
informatie over. Er worden meteen afspraken voor u gemaakt voor de onderzoeken en
voor het bespreken van de uitslag. U kunt zich hierbij altijd laten vergezellen door uw
partner of een ander persoon.
Mammografie
Dit is het maken van een röntgenfoto van de borst. Dit onderzoek duurt ongeveer een
kwartier. Het wordt soms als onprettig ervaren doordat de borst tussen twee platen
wordt geplaatst om een scherpe en duidelijke afbeelding te krijgen. Ook als er al eerder

een foto is gemaakt, wil de radioloog nieuwe en/of aanvullende foto’s maken. Meer
informatie vindt u in de folder ‘Mammografie’.
Echografie en punctie/biopsie
Vaak wordt de mammografie aangevuld met echografisch onderzoek. Hierbij wordt de
borst afgebeeld met behulp van geluidsgolven. Voor een echografie van de borst is geen
voorbereiding nodig en duurt ongeveer 15 minuten.
Zo nodig worden er cellen van het weefsel via een naald afgenomen voor onderzoek
(punctie). Dit onderzoek duurt tien minuten.
Zo nodig kan besloten worden tot het nemen van een biopt. Dit onderzoek duurt
ongeveer 15-30 minuten. Dit is het afnemen van een stukje weefsel uit de afwijking in de
borst. De patholoog zal dit weefsel onderzoeken, dit kan een aantal dagen duren.
Indien de afwijking niet zichtbaar is met echografie maar alleen zichtbaar is op
röntgenfoto's kan er een stereotactisch biopt voor uw afgesproken worden. Dit onderzoek
duurt gemiddeld 45 minuten. Meer informatie vindt u in de folder ‘Mammabiopsie’.
Het bespreken van de uitslagen
De uitslagen en eventuele behandeling worden besproken in het multidisciplinaire team.
Daarna bespreekt de chirurg/Physician Assistant in een volgende afspraak alles uitvoerig
met u. We streven ernaar de afspraak dezelfde dag te laten plaatsvinden. Houdt u er dan
rekening mee - in verband met lunch en parkeren - dat dit later op de middag kan zijn.
Het kan ook zijn dat er meer tijd nodig is om de diagnose te bepalen. Dan wordt er een
nieuwe afspraak gemaakt op een andere dag.
Mocht de uitslag onverhoopt aanleiding geven tot verdere behandeling, dan zal de
mammacareverpleegkundige/consulente u in het verdere traject begeleiden.
Bereikbaarheid
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte problemen krijgt dan kunt u altijd
naar de onderstaande nummers bellen. Buiten kantooruren neemt u contact op met de
receptie van Ziekenhuis Amstelland en vraagt u naar het dienstdoende avond- of
nachthoofd, telefoonnummer 020 - 755 7000.
Ziekenhuis Amstelland
Telefoonnummer: 020 - 755 6023
E-mailadres: mammapoli@zha.nl
Telefoonnummer Polikliniek Chirurgie: 020 – 755 7014
VUmc
Telefoonnummer: 020 - 444 3391 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)
E-mailadres: mammacare.info@vumc.nl
Telefoonnummer Polikliniek Heelkunde: 020 – 444 1100

