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Inleiding 

U kreeg de diagnose DCIS (ductaal carcinoma in situ). DCIS wordt beschouwd als een 
voorstadium van borstkanker. De kankercellen zitten dan alleen in de melkgangen. Er 
is (nog) geen risico op uitzaaiingen in de lymfeklieren of in andere organen, omdat de 
kankercellen (nog) niet zijn ingegroeid in het omliggende borstweefsel. 
 
Een DCIS kan bijvoorbeeld ontdekt worden bij het bevolkingsonderzoek en gaat vaak 
gepaard met kleine verkalkingen, kalkspatjes of calcificaties. Die zijn vaak goed te zien 
zijn op de borstfoto (mammografie). Een DCIS geeft zelden klachten, het is niet te 
voelen. Jaarlijks horen 2.500 vrouwen dat ze een DCIS hebben.  
 

Door een DCIS te behandelen, vermindert de kans op het ontstaan van een invasieve 
vorm van borstkanker. Na behandeling van een DCIS is de kans op genezing vrijwel 
100%. 

Vormen van DCIS 

DCIS wordt ingedeeld in drie groepen (graden) op basis van hoe afwijkend de DCIS-
cellen zijn:  

 Graad 1 (goed gedifferentieerd DCIS): de cellen zijn afwijkend en weinig actief. 
 Graad 2 (matig gedifferentieerd DCIS): tussen graad 1 en 3.  
 Graad 3 (weinig of slecht gedifferentieerd DCIS): de cellen zijn sterk afwijkend en 

delen veelvuldig en ongecontroleerd.  
 
Een DCIS dat niet behandeld wordt, kan zich wél ontwikkelen tot een invasieve 
tumor. Het is niet te zeggen bij welke vrouwen dit gebeurt en bij welke vrouwen niet. 
 
De behandeling van een DCIS bestaat meestal uit een borstsparende behandeling 
met bestraling of een borstamputatie. 

De behandeling 

DCIS kan in de regel operatief op twee manieren worden behandeld, namelijk door 
middel van een borstsparende operatie of een borstamputatie. Deze beide 
behandelingen hebben een gelijke kans op genezing.  
 
Tijdens het bespreken van het behandelplan informeert de chirurg u over de 
mogelijk- en onmogelijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende operaties. 

U beslist 
Als er verschillende behandelopties zijn met gelijke kansen op genezing, dan is de 
keuze welke behandeling wordt uitgevoerd uiteindelijk aan u. De chirurg en de 

https://borstkanker.nl/nl/node/23726
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mammacareverpleegkundige geven u graag meer informatie en advies om deze 
keuze te kunnen maken.  

De borstsparende operatie 

Bij een borstsparende operatie neemt de chirurg alleen het gebied waarin de DCIS 
zich bevindt weg met een rand van gezond weefsel eromheen. De borst blijft dus 
behouden. Na deze operatie is meestal bestraling (radiotherapie) nodig. Het 
verwijderen van de tumor in combinatie met de bestraling is net zo veilig als het 
verwijderen van de gehele borst. 
Door de bestraling kunnen vorm, kleur en de soepelheid van de borst veranderen. 
Een borstsparende operatie is alleen zinvol als het gebied waarin de kalkspatjes zich 
bevinden niet te groot is in verhouding tot de grootte van de borst. Anders is het 
cosmetisch resultaat teleurstellend. Of een borstsparende behandeling mogelijk is, 
kunnen uw chirurg en bestralingsarts samen bepalen. Zij bespreken dit met u. 
 

De gang van zaken 
 Voor een borstsparende operatie wordt u opgenomen op de afdeling 

Dagverpleging. Dit betekent dat u dezelfde dag weer naar huis mag. Meer over de 
gang van zaken op de afdeling Dagverpleging kunt u lezen in de desbetreffende 
folder. 

 De afwijking in uw borst is bij kalkspatjes niet te voelen, de afwijking moet 
gemarkeerd worden zodat de chirurg weet welk stukje borstklierweefsel 
verwijderd moet worden. Dit gebeurt door het inbrengen van een jodiumzaadje. 
Meer hierover kunt u lezen in de folder ‘Lokalisatie met behulp van een 
Jodiumzaadje’. 

 Soms wordt de plastisch chirurg betrokken bij een borstsparende operatie om 
door middel van een aanvullende ingreep een goed esthetisch resultaat te 
bereiken. Als u hiervoor in aanmerking komt, verwijzen wij u door naar de 
plastisch chirurg. Hij/zij bespreekt de (on)mogelijkheden met u.  

 Als de plastisch chirurg tijdens de operatie een reconstructie uitvoert, wordt u 
opgenomen op de verpleegafdeling. 

De borstamputatie 

Bij een amputatie wordt de gehele borst verwijderd.  
Tijdens de opname verblijft u in de meeste gevallen slechts enkele uren op de 
afdeling Dagverpleging.  
Als er een medische indicatie is wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. In de 
meeste gevallen kunt u dan de dag na de operatie naar huis gaan. 
 
Met of zonder reconstructie 
Een borstamputatie kan zonder reconstructie, met een directe reconstructie (primair) 
of een reconstructie op een later tijdstip (secundair) uitgevoerd worden.  
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Er zijn verschillende manieren waarop de plastisch chirurg de reconstructie kan 
uitvoeren. Uw chirurg kan u doorverwijzen naar de plastisch chirurg, die u informatie 
en advies geeft over de mogelijkheden. Als u kiest voor een borstamputatie met een 
directe reconstructie, dan begint de chirurg met de operatie. Nadat de borst is 
verwijderd neemt de plastische chirurg de operatie over voor de reconstructie van de 
borst. 

De schildwachtklierprocedure 

Soms moet de ‘schildwachtklierprocedure’ uitgevoerd worden. Deze vindt plaats als 
er een groot gebied van kalkspatjes is waarbij de kans aanwezig is dat er toch een 
invasieve component (borstkanker) bestaat. De ‘schildwachtklierprocedure’ is een 
methode om te onderzoeken of er uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren. De chirurg zal 
dit met u bespreken. De mammacareverpleegkundige zal u informeren over de gang 
van zaken. 

Drain 

Als u een borstamputatie ondergaat, wordt na de operatie een dun slangetje (drain) 
in de wond in de oksel geplaatst. Via de kleine gaatjes in de drain worden bloed en 
wondvocht afgezogen, zodat er geen vochtophoping plaatsvindt in het wondgebied. 
Dit bevordert de wondgenezing. De drain blijft maximaal 48 uur zitten. U hoeft 
hiervoor niet opgenomen te blijven, maar kunt gerust met de drain naar huis gaan. 
Wij regelen thuiszorg voor de verzorging van de wond en drain en naderhand voor 
het verwijderen van de drain. 

Mogelijke complicaties 

Een operatie bij DCIS is lichamelijk gezien geen zware operatie. Ook vrouwen op hoge 
leeftijd kunnen de operatie veilig doorstaan.  
 Na de ingreep ontstaat vaak een kleine verkleuring van de huid rond het litteken. 

Dit komt omdat de ontstane holte met (weinig) bloed wordt opgevuld. Dit is 
normaal en verdwijnt vanzelf weer. 

 Er bestaat een geringe kans op een nabloeding. Hierbij zwelt de geopereerde borst 
in korte tijd op. Het is belangrijk om dit altijd te melden. Ook als de borst plotseling 
rood wordt, veel warmer aanvoelt en u koorts krijgt, moet u tijdens kantooruren 
contact opnemen met de mammacareverpleegkundige. Buiten kantooruren kunt u 
contact opnemen met de Spoedeisende hulp (Spoedpost) van het ziekenhuis. 

 Na een borstamputatie kan zich wondvocht ophopen rond de operatiewond. Dit is 
zeker geen reden voor ongerustheid! Het is een natuurlijk proces. Het wondvocht 
wordt na verloop van tijd weer door het lichaam opgenomen. Als de zwelling 
echter veel klachten veroorzaakt neemt u dan contact op met de 
mammacareverpleegkundige. De mammacareverpleegkundige bespreekt met u of 
het nodig is om een afspraak te maken. Als het nodig is, kan het vocht met behulp 
van een punctie (prik met een dunne holle naald) worden verwijderd. Dit is over 
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het algemeen pijnloos, maar geeft wel een verhoogde kans op wondinfectie. Het 
vocht wordt alleen weggezogen na beoordeling door de 
mammacareverpleegkundige of de chirurg. 

Afspraak bij de chirurg na de operatie 

Het verwijderde borstklierweefsel wordt voor microscopisch onderzoek naar de 
patholoog gestuurd. Als alle uitslagen bekend zijn, volgt een bespreking waarbij 
meerdere specialisten aanwezig zijn (onder andere de chirurg-oncoloog, internist-
oncoloog, radiotherapeut en patholoog). Samen overleggen zij of er een reden voor 
nabehandeling bestaat en zo ja, welke nabehandeling. Dit is bij een borstsparende 
operatie radiotherapie. Ongeveer een week na de operatie hebt u een afspraak met 
de chirurg om de uitslag te bespreken. 

Nazorg 

 Drie maanden na de operatie heeft u een nazorggesprek met de 
mammacareverpleegkundige. Tijdens dit gesprek bespreekt deze met u hoe het 
met u gaat en welke zorgvragen u nog hebt, bijvoorbeeld rondom psychosociale 
nazorg en revalidatie. 

 De controle bij de chirurg of verpleegkundig specialist chirurgie vindt in principe na 
een jaar plaats. Vóór deze afspraak wordt een controlefoto gemaakt.  

 In totaal blijft u minimaal 5 jaar onder controle, waarbij telkens een foto gemaakt 
wordt. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Het is de vraag of laaggradig DCIS wel altijd behandeld moet worden, omdat in veel 
gevallen deze graad 1 DCIS waarschijnlijk nooit zal uitgroeien tot borstkanker. 

Daarom is in 2017 een wetenschappelijk onderzoek gestart, de LORD studie, waarin 
gekeken wordt of het veilig is om deze laaggradige, weinig actieve DCIS niet te 
behandelen maar regelmatig te controleren. Daarbij wordt vergeleken of vrouwen 
die, zonder operatie, regelmatig gecontroleerd worden net zo goed af zijn als 
vrouwen die de standaardbehandeling (operatie met of zonder bestraling) krijgen. 

Indien u in aanmerking hiervoor komt en u mee doet aan deze studie dan kan het dus 
zijn dat u in het kader van de studie geen operatie hoeft te ondergaan. De chirurg zal 
met u bespreken of u in aanmerking komt voor deze studie. 

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen, bespreek ze dan met de 
mammacareverpleegkundige of met uw behandelend arts.  
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Wilt u zich verder voorbereiden op het maken van een keuze, dan adviseren wij u de 
volgende sites te bezoeken:  
 www.b-bewust.nl 
 www.chirurgenoperatie.nl  
 www.kanker.nl.  
 
Tot slot willen wij anderstalige vrouwen met vragen over borstkanker verwijzen naar 
de website: 
 www.mammarosa.nl 
 
Het mammateam 
 
 
 
De informatie in deze folder is bedoeld als algemene voorlichting.  
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Zuyderland Medisch Centrum is aangesloten bij het Oncologisch Netwerk 
Zuidoost - Nederland.  
 
Kijk voor meer informatie op www.oncozon.nl 
 
Zuyderland Medisch Centrum, locatie Sittard-Geleen 
Borstcentrum Zuyd 
 
Afspraken 
Telefoon 088 – 459 1870 
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur 
 
Bezoekadres 
Locatie Sittard-Geleen meldpunt Oost 11 
(Chirurgie) 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/borstcentrumzuyd 
www.zuyderland.nl 
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