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Borstamputatie 
 

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

borstamputatie. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op 

deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld. 

 

Het besluit tot een amputatie van de borst 

is gemaakt op basis van eerder uitge-

voerde onderzoeken, het soort tumor, uw 

lichamelijke conditie en mogelijk uw 

persoonlijke voorkeur. Redenen vanuit 

medisch oogpunt om tot een amputatie 

over te gaan zijn onder andere een grote 

tumor in de borst (in verhouding met de 

grootte van de borst), meer dan één tumor 

in de borst en de groeiwijze van de tumor.  

 

De ingreep 
Bij een borstamputatie wordt al het borst-

klierweefsel, inclusief de tepel 

weggenomen. De borstspieren blijven 

gespaard. In de meeste gevallen worden 

tijdens deze operatie ook één of meerdere 

lymfeklieren verwijderd. Verdere informatie 

hierover vindt u in de folder over 

verwijderen van de schildwachtklier of 

volledige okselklieroperatie.  

 

De wond  

Na de amputatie van de borst en het al 

dan niet weghalen van één of meerdere 

lymfeklieren heeft u een groot litteken. Het 

litteken loopt van midden voor het 

borstbeen tot een klein stukje onder de 

oksel. De wond wordt gesloten met een 

onderhuids oplosbare hechting die 

afgeplakt wordt met hechtpleisters of met 

afzonderlijke niet-oplosbare hechtingen. 

Een enkele keer wordt gebruik gemaakt 

van nietjes om de wond te sluiten. 

 

Na de operatie wordt de wond afgedekt 

met een verband. De plek rond de wond 

zal enigszins verkleurd of gezwollen zijn. 

Dit zal geleidelijk aan wegtrekken.  

 

De eerste wondcontrole is vaak een 

emotioneel moment. Mogelijk dat u de 

eerste dagen nog niet naar de wond wilt 

kijken. Indien u het prettig vindt om de 

eerste keer naar de wond te kijken in het 

bijzijn van uw partner, familielid of vriendin 

kunt u dit bij de verpleegkundige 

aangeven. 

 

Na de ingreep 

Vanaf de tweede dag na de operatie mag 

u onder de douche. 

 

Afhankelijk van de wondgenezing worden 

niet-oplosbare hechtingen en nietjes 

ongeveer 10 à 14 dagen na de operatie 

verwijderd. Rond het litteken kan de huid 

in het begin gevoelloos zijn. Dit kan later 

weer bijtrekken. 

 

Nadat de zwelling van de operatiewond is 

verdwenen, kan het zijn dat een kleine 
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huidflap onder de oksel zichtbaar is. Deze 

huidflap ontstaat doordat de huid onder de 

oksel nu iets te ruim is. Indien u dit 

hinderlijk vindt, is het mogelijk deze 

huidflap (te zijner tijd) te corrigeren. 

 

De drain  

Tijdens de operatie plaatst de chirurg in 

het wondgebied een drain (= een dun 

slangetje) waardoor wondvocht en bloed 

worden afgevoerd. De drain wordt de 

tweede dag na de operatie verwijderd, 

afhankelijk van de drainproductie. 

 

De tijdelijke prothese  

Voordat u met ontslag gaat meet de 

verpleegkundige u een tijdelijke uitwendige 

prothese aan. Dit is een zacht hoesje 

gevuld met ‘aquarium’ watten die u in uw 

BH kunt dragen. Het is een tijdelijke 

oplossing. Na een aantal weken krijgt u 

een machtiging voor een definitieve 

uitwendige prothese.  

 

Voor het passen van de tijdelijke prothese 

is het van belang, dat u een geschikte BH 

in het ziekenhuis heeft. De BH mag geen 

beugels hebben. Een BH die wat hoger 

gesloten is (bijvoorbeeld een sport BH), is 

het meest praktisch. De prothese past zo 

het beste in de cup.  

 

Koopt u nog geen speciale prothese 

BH! Verdere informatie over protheses 

kunt u lezen in de folder over borst-

protheses.  

 

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. 


