
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
een samenwerking van het BovenIJ ziekenhuis, 

OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West 

OLVG  
 

Schildwachtklier 

operatie 
 

 

Vaak vindt de schildwachtklieroperatie plaatst in combinatie met een 

operatie aan de borst. Over de borstoperatie heeft u ook informatie 

gekregen. Leest u deze goed door. 

 

Dag van operatie 

 Op de verpleegafdeling stellen wij u een aantal vragen.  

 De zaalarts zet met een stift een pijl op de te opereren zijde.  

 U krijgt operatiekleding van de verpleegkundige.  

 U doet uw sieraden af en u verwijdert eventuele make up. 

 De verpleegkundige brengt u vervolgens naar de patiëntenontvangst. Ook hier stellen wij 

weer een aantal vragen. 

 

Tijdens de operatie spoort de chirurg de schildwachtklier(en) op met speciale 

meetapparatuur (geigerteller). De chirurg verwijdert de schildwachtklier(en) via een snede in 

de oksel. Als de klieren niet goed te vinden zijn, spuiten we tijdens de operatie een blauwe 

kleurstof in de tumor. De kleurstof gaat, net als de licht radioactieve vloeistof naar de 

schildwachtklier(en) die dan blauw kleurt. 

 

Als er blauwe kleurstof is gebruikt, houdt er dan rekening mee dat uw urine, ontlasting 

en eventueel braaksel blauw kleurt en dat uw gezicht en/of hals een wat blauw/grijzige 

gloed heeft. Dit gaat binnen 24 tot 48 uur vanzelf weer over.  

 

Na de operatie 
Na de operatie heeft u een pleister of steristrips op de wond. Steristrips zijn langwerpige, 

dunne huidkleurige pleistertjes. Deze laat u zitten tot terugkomt op de polikliniek. Na de 

operatie mag u alles doen wat geen pijn doet. Zwaar tillen raden wij af.  

 

 Voor het douchen, kunt u het beste de pleister verwijderen. De steristrips laat u zitten. 

Gebruik geen zeep en dep de oksel voorzichtig droog na het douchen. Als de wond niet 

lekt, is een pleister niet nodig. Eventueel kunt u een gaasje plakken of in uw beha leggen 

om uw kleding te beschermen. 

 Gebruik geen littekencrème. Bespreek met uw arts wanneer u de crème mag gebruiken.  

 Gebruik geen deodorant aan de geopereerde zijde tot u bij de arts bent geweest na de 

operatie. 
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Na het verwijderen van de schildwachtklier is er een kleine kans op lymfoedeem (<5%). Ook 

kan er een doof gevoel ontstaan in de oksel, uitstralend naar de binnenkant van de 

bovenarm en soms de rug. In de meeste gevallen het operatiegebied kan dus anders 

aanvoelen dan normaal. Dit herstelt meestal na verloop van tijd.  

 

Wanneer contact opnemen? 
Neem contact op met uw casemanager als u vragen heeft, of zich zorgen maakt. Soms 

ontstaat er een bloeduitstorting die de huid rondom het litteken rood of blauw kleurt. Deze 

bloeduitstorting kan langzamerhand naar beneden zakken. Dit kan geen kwaad en de 

bloeduitstorting verdwijnt vanzelf. Neem contact op bij:  

 Nabloeding of seroomvorming te herkennen aan een gezwollen borst of oksel Dit gaat 

vaak samen met pijn en een strak staande huid  

 Wondontsteking te herkennen aan roodheid, zwelling, warmte of pus. Ook kunt u koorts 

hebben. 

 Als de wondranden gaan wijken. 

 

Onderzoek door de patholoog 

De patholoog onderzoekt het weefsel. Op basis van de uitslag en na overleg in een 

multidisciplinair team, besluiten chirurg, radiotherapeut en internist-oncoloog welke 

aanvullende behandeling in uw geval het beste is.  

 

Wij maken voor u een afspraak bij de chirurg voor de uitslag en bij de 

mammacareverpleegkundige voor uitleg over de mogelijk aanvullende behandelingen.  
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Contact  
Mammapoli 

T 020 510 81 95 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost 

T 020 599 30 16 (dag en nacht bereikbaar)  

 

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West 

T 020 510 81 61 (dag en nacht bereikbaar) 

 

Casemanager Mammacare 

Barbara Harding, Hetty Langen, Francien Rijper, Carla de Vries 

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op werkdagen van 8.15 – 16.15 uur, 

en op woensdag tot 12.00 uur 

T 020 510 81 95 

  

Contact bij voorkeur per email of anders kunt u bellen met de Mammapoli 

 

E mammacare@olvg.nl 

 
 
 

Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden   

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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