Schildwachtklierprocedure bij
borstkanker

Bij u is een vorm van borstkanker vastgesteld. Om de tumor te verwijderen
is een operatie nodig. Een onderdeel van uw operatie is het verwijderen van
de schildwachtklier uit de oksel om te kijken of hier uitzaaiingen in zitten.

De schildwachtklier
De schildwachtklier is een lymfeklier. Lymfeklieren zijn filters voor het
weefselvocht in het lichaam. Ze kunnen onder meer bacteriën en kwaadaardige
cellen in zich opnemen en reinigen op die manier het weefselvocht. De
lymfeklieren spelen daardoor een belangrijke rol bij de bescherming van het
lichaam tegen infecties en andere schadelijke invloeden. De schildwachtklier is de
eerste klier die weefselvocht uit de borst filtert. Bij uitzaaiingen zal deze klier ook
als eerste worden aangetast. Een schone schildwachtklier betekent bijna altijd dat
er geen uitzaaiingen in de rest van het lichaam zijn. In de praktijk is de
schildwachtklier schoon bij ongeveer 60% van de borstkankerpatiënten.
Bij de schildwachtklierprocedure wordt alleen de belangrijkste lymfeklier uit de
oksel verwijderd en blijft de rest van de lymfeklieren zitten. Hiermee wordt
lymfoedeem (ophoping van weefselvocht in de arm) gereduceerd. Wanneer er
uitzaaiingen worden aangetroffen in de schildwachtklier, wordt in een tweede
operatie de rest van de lymfeklieren verwijderd. Na deze operatie is de kans op
lymfoedeem groter.

De schildwachtklierprocedure
Vóór de chirurg de schildwachtklier kan verwijderen, moet deze eerst zichtbaar
gemaakt worden. U krijgt hiervoor een injectie van licht radioactief materiaal in de
borst.
Alleen grotere ziekenhuizen met voorzieningen voor opslag en verwerking van
radioactief materiaal mogen deze behandeling uitvoeren.
Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis werkt hiervoor samen met het
Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.
De radioactieve stof wordt meestal aan de onderkant van de tepel ingespoten. De
hoeveelheid is zo klein dat er geen gevaar bestaat voor u of uw omgeving. De stof
verdwijnt vanzelf weer uit het lichaam.
Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel onder een grote camera. Er
wordt gewacht tot de schildwachtklier in beeld komt. Dit onderzoek kan 30 tot 60
minuten duren. Vanuit verschillende posities worden opnames gemaakt. Deze
procedure kunt u volledig volgen via een scherm waarop u mee kunt kijken. De
schildwachtklier wordt door één van de onderzoekers gemarkeerd door met een
viltstift een kruisje op de huid van de oksel te zetten.
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Schildwachtklierprocedure in het Maasstad Ziekenhuis
Op de ochtend voor de operatie gaat u naar het Maasstad Ziekenhuis voor een
injectie van licht radioactief materiaal in de borst.
Na de behandeling in het Maasstad Ziekenhuis gaat u met eigen vervoer naar het
Van Weel Bethesda Ziekenhuis, waar u aan het eind van de ochtend of het begin
van de middag wordt geopereerd.
Hoe plakt u de Emlapleister
Vóór het toedienen van de injectie moet de huid worden verdoofd. Dit gebeurt
d.m.v. de Emla pleister die u heeft meegekregen op de poli chirurgie. (Mocht u
deze niet hebben gekregen dan a.u.b. contact opnemen met de poli chirurgie).
Deze pleister wordt door uzelf opgeplakt voordat u van huis gaat en wordt door de
laborant verwijderd.

De injectie met het radioactieve materiaal wordt precies in de overgang van de
tepelhof naar de huid ingespoten. Zie zwarte stip!!! De pleister moet altijd aan de
onderzijde van de tepel worden aangebracht.
De pleister heeft in het midden een wit gedeelte met daarin Emla crème, een
verdovende stof. De helft van het witte gedeelte van de pleister plakt u op de
tepelhof en de rest van het witte gedeelte onder de tepelhof van de te opereren
borst.

Afspraak
U meldt zich een kwartier voor het onderzoek bij de patiëntenadministratie op de
begane grond voor het laten invoeren van uw gegevens.
U heeft een afspraak op de afdeling nucleaire geneeskunde. Route: Blok G,
verdieping 1.
.................................... dag .........../............/............
Tijd van het onderzoek: …….…… uur
Adres
Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam.
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Tijdens de operatie
Tijdens de operatie verwijdert de chirurg de tumor en de schildwachtklier. De
overige lymfeklieren in de oksel laat hij zitten. Als u onder narcose bent, spuit de
chirurg een blauwe kleurstof in de huid van de borst om de schildwachtklier blauw
te laten kleuren. Deze blauwe kleur kan nog langdurig wat zichtbaar blijven. Uw
urine kan na de operatie tijdelijk een blauw/groene kleur hebben.
Na de operatie
De tumor en de schildwachtklier worden op het laboratorium onderzocht. Dit
onderzoek duurt ongeveer zeven dagen. Als er een uitzaaiing in de
schildwachtklier wordt gevonden, is er soms een tweede operatie nodig om alle
resterende lymfklieren uit de oksel te verwijderen.
Uitslag
Na ongeveer zeven dagen bezoekt u uw arts op de polikliniek. Hij bespreekt met u
de uitslag en het eventuele vervolgtraject.
Inlichtingen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de mammacareverpleegkundigen.
Wij zijn bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 0187-607111.
Bij afwezigheid kan op werkdagen gebeld worden naar poli chirurgie
0187-607100. Als u daar uw gegevens achterlaat (naam, geboortedatum,
patiëntnummer en telefoonnummer), wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld
door een mammacareverpleegkundige.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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