Verwijscriteria bij verdenking borstkanker:
Verwijscriteria

Alle patiënten met een verdenking van een goed- of kwaadaardige afwijking van
de borst worden doorverwezen naar de borstkliniek. Hier vindt planning van de
juiste afspraak en radiologische onderzoeken plaats. Er zal u een aantal vragen
gesteld worden over de leeftijd van de patiënt, palpabiliteit en
antistollingsmedicatie (indien van toepassing).
-

Laesie suspect voor mammacarcinoom
Patiënten via bevolkingsonderzoek (BOB)
Tepeluitvloed met een rode of colakleur
Verdenking van mastitis carcinomatosa

NB: Patiënten met verdenking mastitis of abces verwijzen naar EHBO
Voorbereiding door
huisarts

-

aanvraag mammografie meegeven aan patiënt
medische voorgeschiedenis en medicijngebruik meegeven
patiënt informeren over mogelijkheid direct echografisch onderzoek en
eventueel biopsie (zie ook patiënten informatiebrief)
patiënten informatiebrief meegeven

-

NB: patiënten kunnen ook digitaal via ‘beter verwijzen’ verwezen worden naar de
borstkliniek.
Aanwijzingen voor
huisarts

Patiënt met uitslag:
BI-RADS 1-2:
direct terugverwijzen
BI-RADS 3:
controle afspraak voor mammografie/echo over 6 maanden via
borstkliniek
BI-RADS 4-5:
zie ‘traject in het ziekenhuis’
Van alle patiënten wordt schriftelijk verslag gedaan via radiologisch verslag of
MDO-verslag

Traject in het ziekenhuis

e

1 bezoek
Mammografie en/of echografie eventueel gevolgd door biopsie (BI-RADS 4-5)
Na biopsie vindt gesprek met verpleegkundig consulente mammacare plaats
Indien afwijking echografisch niet zichtbaar (calcificaties) wordt stereotactisch
biopt gepland, zo mogelijk op de dag zelf (o.a. afhankelijk van gebruik bloed
verdunnende medicatie). Stereotactische biopten vinden uitsluitend plaats op
locatie Alkmaar.
e

e

2 bezoek (zo mogelijk op dag zelf en uiterlijk 2 werkdagen na 1 bezoek)
Consult mammachirurg, PA uitslag en bij maligniteit gesprek met verpleegkundig
consulente mammacare
Bij maligniteit vervolgafspraak voor bespreken behandelvoorstel post-MDO
e

e

3 bezoek (uiterlijk 2 na de dag van het 1 bezoek)
Nadat patiënte is besproken in het MDO wordt het behandelvoorstel met haar
besproken door de mamma-chirurg en eventueel oncoloog en plastisch chirurg.
Aansluitend kan een gesprek met verpleegkundig consulente mammacare
plaatsvinden.
e

NB: Indien de patiënt er de voorkeur aan geeft de uitslag (2 gesprek) in huiselijke
kring te vernemen dan kan een afspraak voor een telefonisch consult gemaakt
worden.
Aanwijzingen voor patiënt

Patiënt meldt zich op locatie Alkmaar op afdeling radiologie, huisnummer 131, in
Den Helder is de afdeling radiologie op de begane grond.
e
e
e
Het verdient aanbeveling een familielid mee te nemen bij zowel 1 , 2 als 3
bezoek.
Patiënt moet het aanvraagformulier mammografie meenemen naar de 1e
afspraak en, indien van toepassing, alle brieven en formulieren (CD) vanuit het
bevolkingsonderzoek (BOB).

Bij het maken van de afspraak mammografie vermelden. Huisartsenpraktijk maakt afspraak bij:
Borstkliniek
locatie Alkmaar: 072 - 548 4160
locatie Den Helder: 0223 - 611650
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