borst-sparende operatie

borst-amputatie

tumor

Bij borstkanker heb je een tumor in de borst.
Een tumor is een groepje slechte cellen.
Deze tumor kan eruit gehaald worden door een operatie.
Zonder operatie wordt de tumor groter.
De tumor kan dan ook naar andere plekken in het lichaam uitzaaien.
Er zijn 2 soorten operaties:
1. Borst-sparende operatie
De dokter verwijdert alleen de tumor, maar niet de hele borst.
Na deze operatie krijg je bestraling op je borst.
2. Borst-amputatie
De dokter verwijdert de hele borst met de tumor.
Na deze operatie krijg je meestal geen bestraling.

Het gesprek over de operatie.
Je dokter vertelt wat bij jou mogelijk is.
Vertel aan de dokter wat jij wilt en wat jij belangrijk vindt.
Vraag ook of je na de operatie je werk en hobby’s nog kunt doen.
En vertel waar je bang voor bent.
Stel vragen als je iets niet begrijpt.
Op deze manier kies je samen met de arts de beste operatie voor jou.
Neem altijd iemand mee als je naar de dokter gaat.
Samen begrijp je meer dan alleen.
Vraag of je het gesprek mag opnemen.
Je kunt het dan thuis nog een keer horen.

Wil je meer weten over borstkanker?
Borstkankervereniging Nederland kan je helpen.
Telefoon: 030-2917222
E-mail: info@borstkanker.nl
Je kunt ook een vraag stellen aan anderen met borstkanker:
www.borstkanker.nl/stel-je-vraag

uitzaaiing

vloeistof

klier

tumor
1 kankercellen zaaien uit naar
de klier in de oksel

2 het laten zien van de klier
met een vloeistof

1 Kankercellen uit de borst gaan soms naar een andere plek in het lichaam.
De slechte cellen komen dan vaak eerst in een klier in de oksel.
Tijdens de borst-operatie verwijdert de dokter ook deze klier.
Dan kan de dokter kijken of er slechte cellen in deze klier zitten.
2 De dokter moet de klier kunnen vinden bij de operatie.
Daarom spuit de dokter vóór de operatie een vloeistof in je borst.
De vloeistof komt in de klier.
Hierdoor kan de dokter de klier goed zien en weghalen.

Na de operatie ga je naar huis en onderzoekt de dokter de tumor.
Ook onderzoekt de dokter of er kankercellen in de klier zijn.
Dit onderzoek duurt 1 of meerdere dagen.
Daarna heeft de dokter meer informatie over jouw borstkanker.
De dokter weet dan of er nog andere behandelingen nodig zijn.
Samen met de dokter praat je over de verschillende behandelingen.
De behandeling is een belangrijke keuze.
Je kunt ook kiezen om een behandeling niet te doen.
Zorg dat je genoeg tijd hebt om erover na te denken.
Je mag altijd meer tijd vragen of een nieuwe afspraak maken.

Wil je meer weten over borstkanker?
Borstkankervereniging Nederland kan je helpen.
Telefoon: 030-2917222
E-mail: info@borstkanker.nl
Je kunt ook een vraag stellen aan anderen met borstkanker:
www.borstkanker.nl/stel-je-vraag

borst-sparende operatie

borst-amputatie

chemo-therapie
bestraling

hormoon-therapie
doelgerichte therapie

De operatie verwijdert de kanker uit je borst.
Na de operatie krijg je soms nog bestraling.
Bestraling doodt kankercellen die misschien nog in je borst zijn.
Na de operatie en bestraling kunnen er nog losse kankercellen in je lichaam zijn.
Je dokter vertelt jou de kans hierop.
Chemo-therapie, hormoon-therapie en doelgerichte therapie
gaan door het hele lichaam.
Ze kunnen daarom ook deze losse kankercellen doden of remmen.
Soms worden deze behandelingen ook voor de operatie gegeven.
Bespreek met de dokter of dat voor jou ook goed kan zijn.

Chemo-therapie, hormoon-therapie en doelgerichte therapie
vergroten de kans dat de kanker weg blijft.
Deze kans is voor iedereen anders.
Je dokter vertelt je over jouw kans en welke behandeling voor jou het beste is.
Deze informatie helpt om mee te beslissen of je een behandeling wilt of niet.

Wil je meer weten over borstkanker?
Borstkankervereniging Nederland kan je helpen.
Telefoon: 030-2917222
E-mail: info@borstkanker.nl
Je kunt ook een vraag stellen aan anderen met borstkanker:
www.borstkanker.nl/stel-je-vraag

