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naar borstkanker
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Teksten of delen van teksten uit deze uitgave mogen, na verkregen
toestemming van Zorgbelang Gelderland, worden overgenomen of worden
verveelvoudigd onder vermelding van bronvermelding.

Waarom dit boekje?
Dit informatieboekje is voor mensen met een
verstandelijke beperking.
In dit boekje leggen we stap voor stap uit wat er gebeurt
als je een onderzoek van je borsten krijgt.
Aan dat onderzoek kunnen alle vrouwen in Nederland
vanaf 50 jaar meedoen.
Het vindt iedere 2 jaar plaats.
In dit boekje leggen we stap voor stap uit wat er gebeurt
als je zo’n onderzoek naar je borsten krijgt.
We hopen dat daarmee duidelijk voor je wordt wat het
onderzoek naar borstkanker inhoudt.
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Van deze brochure is ook een website op internet:
www.vg-zorgboekjes.nl
• de teksten van deze brochure worden op deze website
op internet voorgelezen
• er staan ook tips voor begeleiders
• ook kun je hier extra brochures bestellen
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Wat is onderzoek?
Onderzoek is bekijken of iemand ziek is.
Er zijn veel soorten ziektes.
Eén van die soorten is kanker.
Ook van kanker bestaan heel veel verschillende soorten.
Eén van die soorten is borstkanker.
Tussen borsten bestaan veel verschillen.
Borsten zien er niet altijd hetzelfde uit.
De grootte, de kleur en de vorm is per vrouw anders.

Het kan zijn dat er iets in je borst zit wat er niet hoort te
zitten, ook al voel je niets.
Daarom wordt bij alle vrouwen vanaf 50 jaar nagekeken
of ze gezond zijn.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de organisatie:
Bevolkingsonderzoek.
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De uitnodiging voor het onderzoek
Iedere vrouw die 50 wordt krijgt een
brief van het bevolkingsonderzoek.
In die brief wordt je uitgenodigd om
mee te doen met het onderzoek naar
borstkanker.

Het onderzoek vindt plaats in een
soort bus.
Die bus heet:
mobiele onderzoekswagen.
In de brief staat wanneer je er moet
zijn en in welke straat.
De bus staat stil tijdens het
onderzoek.

Als je in een woonvorm woont:
De brief wordt naar je begeleiders
gestuurd.
De begeleider vraagt jou of je mee
wilt doen aan het onderzoek.
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Als je zelfstandig woont:
De brief wordt naar jou gestuurd.
In de brief wordt je uitgenodigd
voor het onderzoek.
In de brief staat wanneer het
onderzoek is.
Er staat ook waar het onderzoek is.
Jij mag zelf weten of je mee wilt
doen.

Als je in een rolstoel zit:
In de brief staat de vraag of je in
een rolstoel zit of dat je moeilijk
kunt lopen.
Er is dan meer tijd voor het onderzoek
nodig.
Je maakt dan zelf een andere afspraak.
Je belt dan zelf een medewerkster.
Het telefoonnummer van de
medewerkster staat in de brief.
Zij zal een paar vragen stellen, zoals:
• Kunt u rechtop staan of zitten?
• Kunt u stil zitten?
• Kunt u uw schouders en
ellebogen bewegen?
• Kunt u uw hoofd, hals en knieën
bewegen?
Als je rolstoel niet in de
onderzoekswagen past krijg je een
afspraak in een ziekenhuis.
Dat ziekenhuis wordt aangewezen.
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Het onderzoek zelf
Stap 1

Vooraf

Voor je naar het onderzoek gaat is
het goed thuis de volgende dingen te
doen:
• Was of douche jezelf
• Smeer geen zalf, poeder of
bodylotion op je borsten voor
het onderzoek.
Want dan kunnen je borsten niet
goed onderzocht worden.
Deodorant onder je oksels mag wel.

• Trek makkelijke kleren aan.
Geen jurk, want dat is onhandig bij
het uitkleden.
Wel een rok of broek
met daarboven een trui of shirt.

• Ga thuis naar de WC.
In de onderzoekswagen is niet altijd
een WC.
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Stap 2

Naar de onderzoekswagen

Je gaat naar de onderzoekswagen op
het tijdstip dat is afgesproken.
In de uitnodigingbrief staat in welke
straat die staat.
Het is belangrijk dat je op tijd komt.
Je mag altijd iemand meenemen.

Je neemt mee:
• De uitnodigingsbrief
• Je paspoort of identiteitsbewijs

Stap 3
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In de onderzoekswagen

In de onderzoekswagen word je
ontvangen door een medewerkster
bij de balie.
Je laat de uitnodigingsbrief zien en
ook je paspoort of identiteitsbewijs.

Misschien moet je even wachten in
de wachtkamer.
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Stap 4

Kleedkamer

Als je aan de beurt bent,
brengt een medewerkster je naar de
kleedkamer.
In de kleedkamer kleed je je alleen
van boven uit.
Als je een ketting draagt doe je die af.

Stap 5

Onderzoekskamer

De medewerkster haalt je op in de
kleedkamer en neemt je mee naar
een kamer.
In die kamer worden foto’s gemaakt
van je beide borsten.
Dat gebeurt met een groot
fototoestel dat heet:
mammograaf.
Dat is anders dan een fototoestel
waarmee jij foto’s maakt.
Deze mammograaf fotografeert je
borst van binnen.
Zo kan de dokter zien of je borst
gezond is.
Er worden minimaal 2 foto’s gemaakt
en maximaal 6.
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Per foto gebeurt het volgende:
De medewerkster pakt je borst en legt
deze op een soort plaat.
Die plaat is een onderdeel van de
mammograaf.
Om de borst goed op de plaat te
leggen, moet de medewerkster wat
aan je borst trekken.

De medewerkster drukt daar een
andere plaat bovenop.
Dat duurt een paar tellen.
In die tijd wordt de foto gemaakt.
Daarna gaat de plaat meteen los.
Dat vastzetten van de borst kan
vervelend aanvoelen en even pijn
doen.
Per foto moet je in een andere
houding gaan staan.
De medewerkster legt precies uit
hoe je moet staan.
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Stap 6

Wachten

Nadat de foto’s gemaakt zijn brengt
de medewerkster je terug naar de
kleedkamer.
Daar moet je even wachten.
De medewerkster kijkt in die tijd met
de fotograaf of de borsten helemaal
zichtbaar op de foto staan.
Dat is nodig om goed te kunnen zien
of de borst gezond is.
Je kleedt je in die tijd nog niet aan.
Je mag wel even je trui of vest over je
schouders leggen.
Soms zijn 1 of meer foto’s niet goed
gelukt.
Dan worden ze opnieuw genomen.

Stap 7

Aankleden

Meestal zijn de foto’s goed gelukt en
komt de medewerkster je dat vertellen. Dan mag je je aankleden.
Als je wilt helpt de medewerkster je
daar bij.
Als je aangekleed bent ga je de
kleedkamer weer uit.
Dan ben je klaar en mag je weer
naar huis.
Je krijgt dan nog geen uitslag.
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Hoe lang duurt het
Het hele bezoek aan de
onderzoekswagen duurt ongeveer
20 minuten.
Het maken van de foto’s duurt ongeveer
5 minuten.

Spannend
Het kan best zijn dat je het onderzoek
spannend vindt of dat je een beetje
bang bent. Dat is niet raar.
Iedereen die aan het onderzoek mee
doet vindt het wel een beetje spannend.
Dat kun je gerust zeggen tegen de
medewerkster van de onderzoekswagen.
Misschien vind je sommige dingen niet
prettig, bijvoorbeeld je van boven
uitkleden of het aanraken van je
borsten.
Als dat zo is mag je dat gerust zeggen.
En je kunt de medewerkster altijd
vragen om iets nog een keer uit te
leggen.
Je mag altijd iemand meenemen om
je gerust te stellen of om je te helpen.
Dat kan een begeleider zijn of iemand
anders die je graag bij je hebt tijdens
het onderzoek.
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De uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek staat in
een brief.
Hierin staat of je borsten gezond of
ziek zijn.
Je krijgt die brief binnen 2 weken na
het onderzoek.

Als je in een woonvorm woont:
De brief wordt naar het adres van de
woonvorm gestuurd.
Je krijgt de brief van je begeleider die
met je mee kan lezen.

Als je zelfstandig woont:
De brief wordt naar je eigen woning
gestuurd.
Er zijn 2 soorten brieven:
Je krijgt brief 1 of brief 2
Brief 1:
In deze brief staat dat de uitslag goed is.
Je hoeft niets te doen.
Over 2 jaar krijg je een nieuwe
uitnodigingsbrief.
Brief 2:
In deze brief staat dat de uitslag niet
goed is.
Met die brief ga je naar je huisarts.
Met de huisarts overleg je wat er
verder gedaan wordt.
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Moet je meedoen?
Nee, het onderzoek is niet verplicht.
Iedere vrouw in Nederland vanaf 50
jaar krijgt een uitnodigingsbrief.
Maar je mag zelf weten of je mee
doet aan het onderzoek.
Als je niet mee doet bel je naar het
onderzoekscentrum en zeg je tegen
de medewerkster dat je niet meedoet.
Het telefoonnummer daarvan staat in
de uitnodigingsbrief.

Belangrijk
Ook al ben je nog geen 50 of ben je niet aan de beurt
voor een onderzoek;
het kan zijn dat je pijn hebt aan je borsten of dat er
iets aan de vorm of kleur van je borsten is veranderd.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je tepel naar binnen is
getrokken,wat eerder niet zo was.
Je moet dan niet wachten op het onderzoek maar
altijd naar de huisarts gaan.
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Ria , 50 jaar:

		
‘’Ik moest naar een onderzoekswagen om
		
mijn borsten te laten onderzoeken.
		
Die onderzoekswagen is een soort bus.
Ik moest me in een kleedkamer van boven uitkleden.
Daarna ging ik met een medewerkster naar de
mammograaf.
Dat is een groot fototoestel dat foto’s van je borsten
maakt.
Ik moest mijn borst op een plaatje leggen.
Daar hielp de medewerkster mij bij, want het is best
moeilijk om je borst plat op zo’n plaat te leggen.
Ze moest daarbij wel een beetje aan mijn borst trekken.
Toen werd er een andere plaat bovenop mijn borst
gedrukt.
Dat voelde wel even vervelend, maar gelukkig was het
na een paar tellen alweer voorbij.
Het viel eigenlijk best mee.
Bij mij moesten er 4 foto’s worden genomen.
Dus moest ik 4 keer mijn borst op de plaat leggen en
werd er 4 keer weer een plaat op gedrukt.
Omdat ik na die eerste keer wist hoe het voelde waren
de 2e, 3e en 4e keer al niet meer zo vervelend.
Het kan ook zijn dat er nog meer foto’s genomen
moeten worden, maar bij mij dus maar 4.
Over 2 jaar moet ik weer.
Dan is het niet meer zo nieuw.
Dan zal het wel minder spannend zijn.”
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Waar moet je aan denken:
Ik moet op .................. (datum) om ..... : ..... (tijd)
bij de onderzoekswagen zijn
Als je liever niet alleen gaat, regelen wie er met je
mee gaat
Ik weet in welke straat de onderzoekswagen staat

Ik heb me gewassen of gedouched
Ik heb geen zalf, poeder of bodylotion op mijn
borsten gesmeerd
Ik heb makkelijke kleren aan, zoals een broek of rok
met daarop een t-shirt of hemd
Ik heb geen jurk aan
Ik ben naar de WC geweest
Ik neem mijn uitnodigingsbrief mee
Ik neem mijn paspoort of indentiteitskaart mee
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Colofon:
Dit boekje is een uitgave van
Zorgbelang Gelderland en is tot stand
gekomen in samenwerking met het
Kennisplein Gehandicaptensector, met
financiering van het Fonds NutsOhra.
Aan dit boekje hebben diverse mensen
meegewerkt: mensen met een verstandelijke beperking, professionals en
artsen uit de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking,
medewerkers van het
Bevolkingsonderzoek Oost en
Borstkankervereniging Nederland.
Speciale dank aan: Dorien Ederveen,
Thea Meeuwsen en Jenny van Wijk.
Illustraties en vormgeving:
NoXqs Communicatie
Eindredactie:
Stef Harweg, Zorgbelang Gelderland
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Van deze brochure is ook een website op internet:
www.vg-zorgboekjes.nl
• de teksten van deze brochure worden op deze website
op internet voorgelezen.
• er staan ook tips voor begeleiders
• ook kun je hier extra brochures bestellen

