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Aanvullende behandeling met 

medicijnen 
 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over een 

aanvullende behandeling met medicijnen. Wij adviseren u deze informatie goed te 

lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u 

verteld. 

 

Of een aanvullende behandeling met 

medicijnen na de operatie noodzakelijk is 

hangt af van verschillende factoren. Hierbij 

wordt onder andere gekeken naar de ken-

merken en afmetingen van de tumor en of 

er sprake is van uitzaaiingen in de lymfe-

klieren. Ook is het afhankelijk van uw 

leeftijd en algehele lichamelijke conditie.  

 

De chirurg zal met u bespreken of u voor 

een aanvullende behandeling in 

aanmerking komt. Indien u in aanmerking 

komt voor een aanvullende behandeling 

met chemo- en/of immunotherapie zal hij u 

doorverwijzen naar de internist.  

 

Waarom behandeling met medicijnen? 

Deze behandeling wordt gegeven om de 

kans op terugkeer van de ziekte of 

uitzaaiingen van kanker te verkleinen. Het 

is mogelijk dat elders in het lichaam nog 

kankercellen aanwezig zijn die vooralsnog 

door geen enkele onderzoeks-methode 

aangetoond kunnen worden. 

 

Chemo-, immuno- of hormoontherapie 

richt zich op de behandeling van kanker- 

cellen die verspreid in het hele lichaam 

(kunnen) voorkomen. 

 

Chemotherapie 

Bij chemotherapie krijgt u een combinatie 

van medicijnen die de kankercellen 

onschadelijk maken (celdodende 

medicijnen). 

 

Immunotherapie 

Standaard wordt onderzocht of de 

borstkanker gevoelig is voor 

immunotherapie. Indien dit het geval is en 

u in aanmerking komt voor een 

aanvullende behandeling kan het zijn dat u 

naast de chemo- en/of hormoontherapie 

ook immunotherapie krijgt.  

 

Hormoontherapie 

Borstkanker kan gevoelig zijn voor 

bepaalde hormonen die uw lichaam zelf 

aanmaakt (oestrogenen). Oestrogenen 

stimuleren soms de groei van kanker-

cellen. Bij hormoontherapie worden de 

receptoren (de ontvangers) van oestro-

geen geblokkeerd of de aanmaak van 

oestrogenen wordt geremd. Deze ‘anti 

hormoon’ werking kan het effect van 
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hormonen op het lichaam tegengaan en zo 

de kankercellen remmen of vernietigen. 

Deze therapie is alleen zinvol als de tumor 

‘gevoelig’ is voor hormonen. Dit wordt door 

de patholoog onderzocht.  

 
Tot slot 

Inzien medische gegevens 

Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw 

medisch dossier inzien. U kunt ook 

inloggen via onze website 

www.spijkenissemc.nl. 

 

Vergoeding ziekenhuiszorg 

Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed 

door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u 

altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag 

vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw 

bezoek en/of behandeling in het 

ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie 

vindt u op www.dezorgnota.nl. 

 
Bereikbaarheid poliklinieken 

Neemt u voor vragen, meer informatie of 

het afmelden van een afspraak contact op 

met polikliniek oncologie via 0181 – 65 81 

60 of polikliniek mammacare 0181 – 65 82 

97.  

 

Raadpleeg onze website voor de actuele 

tijden. 

 

Buiten kantooruren kunt u contact 

opnemen via het algemene 

telefoonnummer 0181-65 88 88. 


