
• Een dame van 45 jaar (premenopauzaal) consulteert voor een pijnlijke 
nodulus in de linkerborst die er bij vorige klinische controle door de 
huisarts (2 maand geleden) niet was.  Bij nieuw klinisch onderzoek blijkt 
er links een pijnlijke, goed afgelijnde nodulus te zijn maar ook rechts 
wordt een gelijkaardig , goed afgelijnde nodulus die niet pijnlijk is, 
gepalpeerd.  Klierstreken vrij; geen ontstekingsverschijnselen.  Zij heeft 
nooit beeldvorming gehad.  Geen familiale belasting voor B/O.  
 

• Welke is uw voorkeur diagnose?  
– Fibroadenoma 
– Cyste 
– Carcinoom 
– Hamartoom  
– Phyllodes tumor 
– Abces  
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• Welke onderzoeken 
wens je te laten 
uitvoeren?  
 
– Mammografie 
– Echografie  
– MR 
– Punctie links 
– Mammo en echografie  
– Mammo/echo en punctie 

 

 

• Wat als ze 5 maand 
geleden een 
mammo/echo had?  
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• Een studente van 19 jaar consulteert wegens een klein 
knobbeltje in de rechterborst.  Klinisch betreft het een 
goed afgelijnd, licht gevoelig,  bewegelijk letsel van 1 
cm.  De klierstreken zijn vrij.  

 
• Welke is de meest waarschijnlijke diagnose? 

– Fibroadenoma 
– Cyste 
– Fyllodes tumor  
– Carcinoom  
– Metastase  

 
81 

• Welke onderzoeken wil je? 
– RX mammografie 
– Echografie 
– Mammo en echo 
– NMR  
– CT scan 

 

• Welke is je houding?  
– Resectie voorstellen 
– Punctie laten uitvoeren 
– Controle echo binnen 6 maand  
– Punctie en dan resectie plannen 
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• Een postmenopauzale vrouw van 65 jaar consulteert 
wegens spontaan bloederig tepelvochtverlies rechts. 
KO: geen noduli te voelen; klierstreken vrij, bloederig 
tepelvocht uit 1 melkgang rechts.   

 
• Welke onderzoeken vraag je?  

– RX mammo 
– Echografie 
– RX mammo en echografie 
– Galactografie 
– Cytologie TV 
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• Een vrouw van 43 jaar consulteert omdat zij sinds enkele 
dagen een pijnlijke nodulus in de linkerborst voelt.  Zij is 
niet ziek en heeft geen koorts doch de huid boven de 
nodulus is licht rood verkleurd.  Een mammo en echografie 
tonen multipele cysten in beide borsten.  Links is er een 
cyste met verdichte wand.   Geen adenopathiëen. 

  
• Welke behandeling stel je voor?   

– Geen 
– Antibiotica starten 
– Evacuerende  punctie  met cytologie 
– Resectie van de cyste met histopathologie  
– Drainage van het abces 

 

84 


