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Erfelijke borstkanker  
Verwijzing naar de verpleegkundig specialist 

 

U bent door klinische genetica verwezen naar de verpleegkundig specialist mammacare omdat 
bij u een BRCA gen mutatie is vastgesteld. Omdat we weten dat u in korte tijd heel veel 
informatie krijgt, hebben we in deze folder alles nog even kort voor u beschreven zodat u thuis 
een en ander nog even rustig kunt nalezen en overdenken. 

Behandeling / onderzoek  
Bij u is een BRCA mutatie geconstateerd. Dit betekent dat u 60 tot 80% kans heeft om in uw 
leven borstkanker te krijgen. Om dit risico te verkleinen hebben we twee mogelijkheden met u 
besproken. 

Screening 
U krijgt jaarlijks een screening die bestaat uit een gesprek met de verpleegkundig specialist of 
chirurg, een lichamelijke onderzoek, een mammografie en een MRI van de borsten.  

U moet deze screening niet zien als preventie. Het doel is het opsporen van een kwaadaardige 
afwijking in de borsten in een vroeg stadium. Als kanker snel ontdekt wordt en de behandeling 
snel van start gaat is de overlevingskans het groots. Deze controles zijn echter geen garantie. 
Er is een zeker risico op uitzaaiingen voordat een mogelijke tumor ontdekt wordt. 

Complicaties/bijwerkingen   
Sommige vrouwen ervaren het maken van een mammografie als pijnlijk. Het samendrukken van 
de borst is niet schadelijk en duurt maar enkele seconden. 

Bij het maken van een MRI is het van belang om zo stil mogelijk te liggen en te ontspannen. 
Sommige mensen ervaren dit als onprettig. De tunnel kan een claustrofobische werking hebben 
op mensen. 

Mogelijk dat het regelmatig laten controleren op aanwijzingen voor kanker en leven met 
onzekerheid een belasting voor u betekent.  

Bij deze screening kunnen goedaardige afwijkingen worden gezien. Het duurt vaak een tijdje 
voordat helemaal duidelijk is dat het om goedaardige cellen en niet om kwaadaardige cellen 
gaat. Dit kan een periode van onzekerheid en onrust betekenen. 

Vrouwen die ouder dan zestig jaar zijn worden doorgaans weer verwezen naar het 
tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek.  

Bovendien adviseren we u zelf alert te zijn op veranderingen in uw borst of aan de tepel. De 
verpleegkundig specialist heeft u laten zien hoe u dit het beste kunt doen.  

Preventief verwijderen van de borsten 
U kunt er ook voor kiezen om uw borsten preventief te laten verwijderen. Het klierweefsel wordt 
zo volledig mogelijk weggehaald. U kunt dan kiezen voor een reconstructie door de plastisch 
chirurg. U kunt uiteraard ook kiezen voor een uitwendige prothese. De kans dat er toch nog wat 
klierweefsel is blijven zitten is bij deze ingreep aanwezig waardoor het risico op het krijgen van 
borstkanker toch nog 2% is.  

Complicaties/bijwerkingen 
Iedere operatie brengt een zeker risico mee op bijvoorbeeld infectie, trombose of 
longontsteking. Ook moet u rekening houden met een periode van lichamelijk herstel.  

 

Het preventief verwijderen van de borsten kan ook effecten hebben op het psychosociaal 
welbevinden. De preventieve ingreep kan enerzijds een opluchting betekenen, maar anderzijds 
ook de lichaamsbeleving van de vrouw in negatieve zin beïnvloeden.  
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Keuze maken 
Het is niet eenvoudig om een keuze te maken tussen regelmatige controle onderzoeken of een 
operatie. Naast verstandelijke overwegingen spelen ook emoties een rol. Heeft u twijfels dan 
maak gerust een nieuwe afspraak met de verpleegkundig specialist of vraag een verwijzing 
naar een van onze psychosociale hulpverleners. Belangrijk is dat u achter uw keuze staat en 
hier gerust over bent. Kiest u voor regelmatige controles dan kunt u hier altijd nog op terug 
komen.  

Contact 
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of vragen in het algemeen, dan kunt 
contact opnemen met het Oncologiecentrum. 
De verpleegkundig specialist is telefonisch bereikbaar: 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 14.30 uur  
Telefoonnummer 043-3872992 
U kunt ook mailen: mammapoli.oncologiecentrum@mumc.nl   

Als er geen vervolgafspraak gepland staat dan neemt de verpleegkundig specialist na ongeveer 
zes weken telefonisch contact met u op om te informeren hoe het met u gaat.  
 
Websites 
www.brca.nl  
www.kanker.nl  
www.bvn.nl  
www.deamazones.nl  
oncologie.mumc.nl  
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