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Bevolkingsonderzoek borstkanker voor
vrouwen met borstprothesen
Geachte mevrouw,
Graag informeren we u over het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met borstprothesen.
Wel te beoordelen
Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van uw borsten. Prothesen laten geen
röntgenstralen door. Het kan zijn dat daarom een deel van uw borstweefsel niet te zien is op de foto. Dit
hangt af van de plaats en de grootte van de prothesen. Bij de meeste vrouwen met borstprothesen zien
de radiologen voldoende borstweefsel om de röntgenfoto’s te kunnen beoordelen. De uitslag gaat over
het deel van het borstweefsel dat zichtbaar is op de foto.
Niet te beoordelen
Bij een kleine groep vrouwen met borstprothesen zien de radiologen te weinig borstweefsel om de
röntgenfoto’s goed te kunnen beoordelen. Als de radiologen onvoldoende borstweefsel zien, informeren
we u en uw huisarts hierover. Als de röntgenfoto’s niet voldoende informatie geven om ze te kunnen
beoordelen, hoeft dat een volgende keer niet weer zo te zijn. Borsten kunnen veranderen in de loop van
de tijd, bijvoorbeeld door gewichtsverandering of door verwijdering van prothesen. Als al het klierweefsel
uit uw borst(en) verwijderd is, is het bevolkingsonderzoek niet zinvol voor u.
Risico’s
Uw borsten worden tijdens het maken van borstfoto’s aangedrukt. Volgens plastisch chirurgen is het
risico dat de prothesen daardoor kapot gaan heel klein. Vertel de laborant voordat de foto’s worden
gemaakt dat u een prothese heeft. Dan kan de laborant bij het aandrukken van uw borsten daar rekening
mee houden. Wel adviseren we u om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing van uw prothesen aan te
houden, omdat de plek nog gevoelig kan zijn.
PIP-implantaten hebben een grotere kans op scheuren, lekken en ‘zweten’ dan andere implantaten. Het
is verstandig uw PIP-implantaten hierop te laten controleren voordat u deelneemt aan het
bevolkingsonderzoek. Meer informatie over scheuring en verwijdering van PIP-implantaten vindt u op de
website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (www.igj.nl).
Heeft u vragen?
Bel dan onze informatielijn. U kunt ook kijken op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Heeft u vragen
over uw gezondheid? Bel dan uw huisarts.
Met vriendelijke groet,
Bevolkingsonderzoek Nederland
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