Casus 13 Fase A
Ziektebeeld
Vrouw van 49 jaar oud meldt zich voor de tweede keer bij haar (vervangende) huisarts met een
knobbeltje in de borst. De huisarts moet besluiten door te verwijzen naar de chirurg op de
mammapolikliniek. Het knobbeltje blijkt een mamacarcinoom BIRADS classificatie 4
(mammografie). Cytologische punctie is slecht mogelijk omdat de tumor niet goed op echo
afgebeeld kan worden. Aanvullend kan een biopsie uitgevoerd worden, waaruit blijkt dat het om
een invasief ductaal type adenocarcinoom gaat. Lumpectomie (gedeeltelijk wegnemen van de
mamma) met een okseltoilet is in principe geïndiceerd. Uit PA onderzoek van de snijranden blijkt
echter dat niet ver genoeg is gesneden en moet alsnog een ablatio mammae worden verricht.

Opleidingsniveau studenten
De casus is bedoeld voor co-assistenten. Met kleine aanpassingen is de casus tevens in de
doctoraalfase van de opleiding in te zetten.

Inhoudelijk leerdoel
Voor de dagelijkse praktijk op de mammapolikliniek gelden protocollen. Bij het doorlopen van de
casus komen deze protocollen aan bod.

Communicatief leerdoel
Na lichamelijk onderzoek moet de huisarts patiënte zo snel mogelijk doorverwijzen naar de
mammapolikliniek voor nadere diagnostiek.
Op de mammapolikliniek wordt door een team van artsen samengewerkt. Verschillende aspecten
van de diagnostiek en behandeling worden uitgevoerd door verschillende specialisten.
Uiteindelijk moet het team tot een gezamenlijk behandelplan komen.

Inzet in het onderwijs
De casus is voor co-assistenten gedurende de hele co-schapperiode beschikbaar. De nadruk ligt
op inzet van de casus bij de co-schappen Heelkunde en Huisartsgeneeskunde.
Voor het spelen van de casus kan een student in Amsterdam worden gekoppeld aan een student
in Leiden. Hiervoor dienen op beide locaties roosters gemaakt te worden.
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MR-mammografie (828), mamma-excisiebiopsie (1023), mamma-punctiecytologie (1024),
naaldbiopsie (1025)
Handboek mammapolikliniek LUMC, J. Bonnema.
Behandeling van kanker, C.H.N. Veenhof.
Patiëntstatus uit het LUMC.

Fotomateriaal
Er is toestemming om de afbeeldingen van aanvullend onderzoek uit de status van een patiënt te
gebruiken. Foto’s van het lichamelijk onderzoek van de mammae kunnen uit een bestaande
banddiaserie worden overgenomen.
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