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Borstkanker

Wanneer u borstkanker heeft, is er in uw borstweefsel een kwaadaardige tumor
ontstaan. Deze tumor is ontstaan door een ongecontroleerde deling van kwaadaardige
cellen. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen, maar ook

Borstkanker

Behandelingen en onderzoeken bij Borstkanker

https://www.st-anna.nl/specialismen-en-centra/plastische-chirurgie/
https://www.st-anna.nl/specialismen-en-centra/anna-borstzorg/
https://www.st-anna.nl/specialismen-en-centra/oncologie/


mannen kunnen borstkanker krijgen. Als u borstkanker heeft, kunt u de volgende
symptomen ervaren:

een knobbeltje of gezwel in de borst;
een verandering in de textuur van de huid;
pijn in de borst, op een plek waar de borst ook anders aanvoelt;
een verandering in grootte of vorm van de borst;
een ingetrokken of opgezwollen tepel;
intrekkingen in de huid van de borst;
verdikking in de huid van de borst;
rode huid van de borst;
vocht uit de tepel.

 

Behandelen van borstkanker in het Anna Ziekenhuis
Als er borstkanker bij u is ontdekt, kunt u binnen twee werkdagen bij het Anna
Ziekenhuis terecht voor verdere onderzoeken. De onderzoeken die nodig zijn worden
zo veel mogelijk op één dag uitgevoerd en altijd op één locatie. De uitslag is op
dezelfde dag beschikbaar, tenzij er een punctie is uitgevoerd. Als er een punctie is
uitgevoerd krijgt u de uitslag binnen drie werkdagen. Daarna wordt er gestart met
behandelingen. Vaak zijn er meerdere specialismen en afdelingen betrokken bij uw
behandeling. Daarom heeft het Anna Ziekenhuis casemanagers. U heeft dan één
aanspreekpunt, waar u terecht kunt met al uw vragen over de behandeling en de
ziekte.

Behandelingen en onderzoeken bij
borstkanker

https://www.st-anna.nl/ziektebeelden/borstkanker-bij-mannen/
https://www.st-anna.nl/media/7319/080-casemanager-oncologie.pdf


Borstreconstructie
Borstreconstructie met weefselexpander — PDF

Borstsparende behandeling bij borstkanker
Borstverwijdering bij borstkanker (ablatio mamma)

Chemotherapie

Endocriene (hormonale) therapie borstkanker — PDF
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Hormonale therapie

Immunotherapie

Nazorg bij borstkanker — PDF

Neoadjuvante chemotherapie borstkanker — PDF

Okselklierverwijdering bij borstkanker — PDF
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https://www.st-anna.nl/behandelingen/borstreconstructie/
https://www.st-anna.nl/media/2010/033-borstreconstructie-met-een-weefselexpander.pdf
https://www.st-anna.nl/behandelingen/borstsparende-behandeling-bij-borstkanker/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/borstverwijdering-bij-borstkanker/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/chemotherapie/
https://www.st-anna.nl/media/3520/079-hormonale-endocriene-therapie-bij-borstkanker.pdf
https://www.st-anna.nl/behandelingen/hormonale-therapie/
https://www.st-anna.nl/behandelingen/immunotherapie/
https://www.st-anna.nl/media/1328/087-nazorg-bij-borstkanker.pdf
https://www.st-anna.nl/media/1319/078-neoadjuvante-chemotherapie-bij-borstkanker.pdf
https://www.st-anna.nl/media/1316/074-okselklierverwijdering-dissectie-bij-borstkankerpub.pdf


Schildwachtklieronderzoek en schildwachtklieroperatie bij borstkanker
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https://www.st-anna.nl/behandelingen/schildwachtklieronderzoek-en-schildwachtklieroperatie-bij-borstkanker/

