
 
 

Verwijzen naar Mammapoli van het Maastricht UMC+ Comprehensive Cancer Center 
 
Wanneer direct verwijzen naar de mammapoli 
Patiënt voldoet aan één van de volgende kenmerken: 

• Suspect maligne bevinding uit het bevolkingsonderzoek / mammogram 
• Blijvend knobbeltje ondanks negatieve mammografie 
• Palpabele laesie 
• Bij palpatie onregelmatig of slecht afgrensbare tumor, al dan niet vast aan omgevende structuren 
• Schilfering of eczeem van de tepel  
• Recentelijk optreden van huid en/of tepelintrekkingen  
• Regionale lymfeklierzwelling (oksel, supraclaviculair) 
• Mastitis niet vlot reagerend op behandeling  
• Recidiverende spontane of bloederige tepeluitvloed 

 
Bij andere klachten kunnen patiënten rechtstreeks verwezen worden naar de afdeling Radiologie, waar onze 
toegewijde mammaradiologen afhankelijk van de klacht en wens van patiënte haar de meest geschikte manier 
van beeldvorming zullen aanbieden, vaak bestaande uit mammografie +/- echografie +/- punctie. 

  
Waarom direct verwijzen naar de mammapoli 
Diagnostiek is sneller afgerond. Afspraken en onderzoeken worden beter op elkaar afgestemd. Patiënten 
worden optimaal voorbereid op de onderzoeken die volgen en bevindingen worden na afloop onmiddellijk 
besproken. 
 
Traject in ziekenhuis 
Dag 1  

• Intake verpleegkundig specialist en/of mammachirurg 
• Aansluitend beeldvorming (echo, mammografie (contrast-enhanced spectral mammography of 

digitale borsttomosynthese))  
• Cytologische punctie en/of histologisch biopt indien geïndiceerd 
• Resultaatsgesprek eerste beeldvormende onderzoeken  
• Ontslag of vervolgafspraak 
• Indien noodzakelijk afspraak voor MRI 
• Snel diagnostiek wordt ingezet als er een biopt is afgenomen (in overleg  met de patiënte) 

Binnen 5 werkdagen 
• Bevindingen worden besproken binnen ons multidisciplinair mammateam 
• Vervolgafspraak patiënte over bevindingen en gezamenlijk vaststellen behandelplan met 

mammachirurg en/of ander medisch specialist van het mammateam 
 
Aanmelding door huisarts 

• Via mail poli.oncologie@mumc.nl 
• Indien gewenst telefonisch overleg met chirurg of mammacare verpleegkundige. 
• Korte verwijsbrief meesturen. 
• Na bevolkingsonderzoek, verwijsbrief met rede van verwijzing meegeven. 
• Indien antistolling: laatste INR + datum. 

 
Toegangstijd 
Gemiddeld twee, drie werkdagen.  
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