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Verloop opname chirurgie bij 
borstkanker
Dag van de operatie

Harpoenplaatsing: als het knobbeltje niet voelbaar is
• aanbrengen van een klein naaldje
• onder plaatselijke verdoving
• op radiologie de ochtend van de operatie

Sentinelprocedure
• opsporen van de schildwachtklier
• inspuiten van een kleine hoeveelheid radioactieve stof op nucleaire 

geneeskunde of radiologie
• na een wachttijd van één uur worden foto’s genomen en de klier 

gemarkeerd met een stift op de huid
• op de ochtend van de operatie of ambulant de dag voordien

Na de operatie

Borstsparende operatie
• via dagopname of één overnachting
• aanwezigheid van een gewoon verband: als het niet bevuild is, best 

dichtlaten tot raadpleging bij de chirurg
• aanwezigheid van een drukverband: drukverband laten verwijderen 

door de huisarts

Borstamputatie
• aanwezigheid van een drain ter hoogte van de wonde
	 ✓	wordt verwijderd als er na 24 uur minder dan 30 cc is bijgekomen
	 ✓	naar huis met drain: te bespreken met de behandelende arts
• aanwezigheid van een drukverband
 ✓	wordt verwijderd door de verpleegkundige van de verpleegafdeling
• aanmeten van een voorlopige uitwendige prothese en 

aangepaste lingerie
	 ✓	de bandagiste komt langs tijdens uw ziekenhuisopname
•  reconstructiemogelijkheden
 ✓	bespreek dit met uw arts of  borstverpleegkundige



Borstkliniek: chirurgie en ziekenhuisopnam
e

Okselklieruitruiming
• aanwezigheid van een drain ter hoogte van de wonde
 ✓	wordt verwijderd als er na 24 uur minder dan 30 cc is bijgekomen
 ✓	naar huis met drain: te bespreken met de behandelende arts
• de kinesist komt bij u langs tijdens uw ziekenhuisopname
	 ✓	mobilisatie van de arm
		 ✓	informatie over lymfoedeempreventie
 ✓	u zal thuis verder kinesitherapie moeten krijgen

Aandachtspunten thuis

• Bij pijn: 1 gram paracetamol tot 3 maal per dag
• De eerste 3 weken niet overstrekken of heffen
• Het dragen van een bh is toegelaten.
• Raadpleging bij de borstchirurg 10 dagen na de operatie: wondcontrole 

en bespreking resultaat operatie.
• Door de onderbreking van de zenuwen kan een slapend, branderig of 

tintelend gevoel ontstaan aan de onderkant van de voorarm of langs de 
borstflank. Dit is normaal en verdwijnt na enkele weken.

• Seroomvorming is mogelijk. Dit is het ophopen van vocht ter hoogte 
van het operatielitteken. Soms is het noodzakelijk om dit aan te prikken, 
dit is echter pijnloos en vaak niet dringend. Contacteer hiervoor de 
behandelend arts of de borstverpleegkundige.

• Bij het optreden van roodheid rondom de wonde of koorts contacteer 
uw arts of borstverpleegkundige.


