Keuzehulp operatie
bij borstkanker

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Keuzehulp operatie bij borstkanker
(zie ook www.keuzehulp.info)
Voor veel vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium zijn er twee
operaties mogelijk: een borstsparende operatie of een borstamputatie.
Deze keuzehulp geeft beknopte informatie over beide operaties.
Het kan u helpen aan te geven wat uw afwegingen en voorkeuren zijn. Zo
kiest u samen met de specialist de operatie die het beste bij u past.

Operatie

Borstsparende operatie

Borstamputatie

 Uw borst blijft zoveel
mogelijk behouden.
Alleen de tumor (met
daaromheen een randje
gezond weefsel) wordt
weggehaald.

 Uw gehele borst wordt
verwijderd.

 Het is een relatief kleine
operatie.

 Deze operatie is iets
uitgebreider. U krijgt een
drain in het geopereerde
gebied om het vocht af te
voeren. Deze drain kan
meestal na een aantal
dagen worden verwijderd.

 U kunt meestal dezelfde
dag weer naar huis.

 U verblijft meestal een dag
en een nacht in het
ziekenhuis.

 Als de ‘snijranden’ niet
schoon zijn moet u
opnieuw worden
geopereerd. Dit is bij
ongeveer 4% van de
patiënten nodig.

 Opnieuw opereren is
zelden nodig.

 Meestal snel herstel.

 Herstel kan langer duren.
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Bestraling

Borstsparende operatie

Borstamputatie

Na een borstsparende
operatie is meestal
bestraling (radiotherapie)
nodig.

Waarschijnlijk is er geen
bestraling nodig. In een klein
aantal gevallen is dit wel
nodig. Soms kan de chirurg u
dit al van te voren vertellen.
Soms blijkt pas achteraf dat
alsnog bestraling nodig is.

Borstsparende operatie
Overlevingskans

Opnieuw
borstkanker

Een borstsparende operatie wordt alleen geadviseerd
als de kans op overleving even groot is als bij een
borstamputatie. Als u dus in aanmerking komt voor
een borstsparende operatie, heeft u een even grote
overlevingskans als wanneer u zou kiezen voor een
borstamputatie.

Borstsparende operatie

Borstamputatie

U heeft een iets grotere
kans op een nieuwe vorm
van borstkanker in dezelfde
borst.
Het verschil is echter heel
klein: Gemiddeld 1 op de
100 vrouwen krijgt binnen
5 jaar een nieuwe vorm van
borstkanker.

U heeft een iets kleinere
kans op een nieuwe vorm
van borstkanker in het
operatie litteken.
Het verschil is echter
heel klein: Gemiddeld
minder dan 1 op de 100
vrouwen krijgt een nieuwe
vorm van borstkanker.

Borstsparende operatie
Kanker
ergens
anders
in het
lichaam

2

Borstamputatie

Borstamputatie

De kans dat dezelfde borstkanker weer terug komt ergens
anders in het lichaam is even groot. Dit gebeurt gemiddeld bij
ongeveer 4 van de 100 vrouwen binnen 5 jaar.

Tevredenheid

Borstsparende operatie

Borstamputatie

91 van de 100 vrouwen
zijn na een borstsparende
operatie tevreden met hoe
de borst eruit ziet.

73 van de 100 vrouwen zijn
na een borstamputatie
tevreden over hoe de borst
eruit ziet. Na een
borstreconstructie zijn
80 van de 100 vrouwen
tevreden.
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