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Sentinel node (poortwachterklier) procedure   
 

Informatie voor de patiënt en naaste familie  
 
Deze tekst informeert u over de sentinel node procedure. Waarom dit onderzoek wordt uitgevoerd, hoe het verloopt 
en wat van belang is om te weten. 
 
 
 Waarom een sentinel node procedure  ?  

 
De behandeling van kanker hangt af van het feit of er uitzaaiingen in het lichaam aanwezig zijn. Sommige soorten 
tumoren zaaien volgens een vast patroon uit, bijvoorbeeld naar de lymfeklieren. In het verleden werden daarom 
vaak alle lokale lymfeklieren verwijderd. Hierbij bleek achteraf dat deze lymfeklieren vaak ten onrechte verwijderd 
waren, omdat ze vrij zijn van tumorweefsel. Het verwijderen van alle lokale lymfeklieren kan leiden tot 
bijwerkingen, zoals de soms pijnlijke en dikke arm na een operatie voor borstkanker.  
 
Uit onderzoek is gebleken, dat sommige soorten kanker volgens een vast patroon eerst naar één enkele lymfeklier 
uitzaaien en vandaar uit verder uitzaaien. Die eerste klier heet de poortwachterklier of in het Engels de ‘sentinel 
node’. Als die eerste klier vrij is van tumorweefsel, kunnen de overige lokale lymfeklieren ongemoeid blijven. 
Omgekeerd, als die eerste klier tumorweefsel bevat, is dat een aanwijzing dat de kanker reeds is uitgezaaid. De 
behandeling moet dan worden aangepast waarbij in eerste instantie alle lokale lymfeklieren zullen worden 
verwijderd.  
 
Doel van de procedure: identificatie van de schildwachtklier(en)  
 

 Voorbereiding op het onderzoek   
 
Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.  
 

 Verloop van het onderzoek  
 
Deze procedure maakt onderdeel uit van een operatieve ingreep en is een deel van de voorbereiding. De eigenlijke 
chirurgische ingreep en de narcose blijven hier onbesproken. Uw chirurg informeert u hier over.  

 
Op de dag van de operatie zal de arts (nucleair geneeskundige ) door middel van een injectie in of rond de tumor 
een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof toedienen. Deze stof wordt door de lymfevaten naar de sentinel 
node getransporteerd. Met behulp van een camera zal op verschillende momenten gekeken worden of de sentinel 
node zichtbaar is. Voor het maken van de foto’s komt u op een onderzoekstafel te liggen. Het is voor de kwaliteit 
van het onderzoek van belang dat u tijdens het maken van de foto’s goed stil blijft liggen.  
  
Soms maken we na de laatste foto, een markering op de huid met inkt. Door deze markering kan de chirurg zien 
waar de sentinel node zit. 
 
Tijdens de operatie zal de chirurg de sentinel node opsporen en verwijderen. De sentinel node zal verder worden 
onderzocht en de verdere behandeling zal hierop worden aangepast zoals met u is afgesproken. 
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 Duur van het onderzoek 
 
Afhankelijk van het soort kanker ( borstkanker, melanoom) zijn er verschillende mogelijkheden.  
Bij borstkanker, na de injectie (5 minuten) zult u 30 to 45 minuten moeten wachten voordat de eerste foto’s 
gemaakt worden, dit duurt 20 minuten. In de wachttijd moet  u op de afdeling te blijven. Wij maken dan ook de 
markering op uw huid. Dit duurt slechts enkele minuten. Van hieruit gaat u naar het operatiekwartier of naar de 
verpleegafdeling en krijgt u de uitslag met de foto’s in een envelop mee. 

 
 Uitslag van het onderzoek 

 
In tegenstelling tot de meeste onderzoeken, geeft dit onderzoek geen uitslag over het ziekteproces. Het onderzoek 
helpt uw chirurg met het bepalen van het aantal sentinel nodes en het lokaliseren daarvan. De resultaten van het 
onderzoek zullen tijdens de operatie gebruikt worden.  

 
 Bijwerkingen en risico’s  

 
Voor zover bekend, zijn er geen bijwerkingen en risico’s aan het onderzoek verbonden.  
Contacten met kleine kinderen en zwangere vrouwen vlak na het onderzoek zijn indien mogelijk te vermijden. 

 
 Zwangerschap en borstvoeding  

 
Wanneer u zwanger bent of denkt dit te zijn, moet u dit melden voor het onderzoek begint. Indien het voor u niet 
strikt noodzakelijk is, stellen wij het ongeboren kind niet bloot aan straling.  
Ook als u borstvoeding geeft, dient u dit te bespreken met de nucleaire geneeskundige. 

 
 Hoe komt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde ? 

 
Om de afdeling te bereiken neemt u de hoofdingang aan de Kruidtuinlaan 32. Binnengekomen loopt u rechtdoor 
en volgt u de route met nummer 751 die gaat langs de cafetaria en daarna rechts net naast de dienst Radiologie.  
 

 Wat moet u meenemen  ? 
 
Indien u van uw arts een aanvraagformulier gekregen heeft, dient u dit mee te nemen. Verder moet u een geldig 
identiteitsbewijs meenemen.  

 
 Wat is verder van belang ?  

 
De radioactieve vloeistof, die nodig is voor het onderzoek wordt speciaal voor u klaar gemaakt. Het is daarom van 
belang dat u op tijd aanwezig bent. Indien u op de afgesproken tijd niet aanwezig kunt zijn, neem dan zo spoedig 
mogelijk contact met ons op.  

 
 Heeft u nog vragen ?  

 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen als u op de afdeling 
komt, voordat het onderzoek begint.  
Heeft u vragen die verband houden met de voorbereiding van het onderzoek, bijvoorbeeld betreffende het 
gebruik van medicijnen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde (Tel : 02 221 91 41) 
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw behandelende arts.  
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