
Schildwachtklier-procedure 
(poortwachterklier of sentinel-node 

procedure) 
U krijgt een schilwachtklierprocedure. Een andere naam hiervoor is poortwachterklierprocedure.  U heeft kanker, 
en met dit onderzoek bepaalt de arts de plek van de eerste lymfeklier gezien vanuit de lymfeafvloed van de kanker. 
Deze eerste lymfeklier noemen we de schildwachtklier. Na het onderzoek volgt een operatie, en wordt deze 
schildwachtklier verwijderd en onderzocht. Zitten er geen kankercellen in de schildwachtklier? Dan hoeven de 
ander lymfeklieren niet verwijderd te worden. Als er wel kankercellen in deze klier zitten, kan de arts de 
behandeling aanpassen.  

Let op: dit is algemene informatie. Uw eigen ziekenhuis kan dingen anders doen of andere regels hebben. Vraag 
naar de regels van uw ziekenhuis. En houdt u daar aan. 

 
 Waar moet u op letten voor het onderzoek begint? 
Kom op tijd   
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent in het ziekenhuis en dat u zich goed houdt aan de regels hieronder. 
Want de radioactieve stof wordt speciaal voor u besteld, en blijft niet zo lang goed. Kunt u niet op uw afspraak 
komen? Bel dan met het ziekenhuis.  
 
Borstvoeding en zwangerschap 
Bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Geef dit dan door aan uw arts.Borstvoeding kan gewoon doorgegeven 
worden. Wel geldt dat u uw kind na de toediening van de radioactieve stof niet mag aanleggen tot na de operatie. 
Laat iemand anders in deze periode de voeding geven via een flesje. Uw arts zal dit met u bespreken. 
 
Hoe verloopt het onderzoek?  
Dit onderzoek is een voorbereiding op een operatie. Over de operatie en de narcose leest u hier niets, uw chirurg 
vertelt u erover.  
 
Een dag of de ochtend voor de operatie komt u naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant geeft u 
injecties met een licht radioactieve vloeistof. Deze injecties krijgt u in of net onder de huid, in of rond het gezwel of 
rondom de tepelhof bij borstkanker. Is het gezwel verwijderd? Dan krijgt u de injecties bij het litteken of opnieuw 
rondom de tepelhof. De injecties kunnen soms wat pijn doen, maar dit verdwijnt snel. 
 
Direct hierna, of een paar uur later, ligt u al of gaat u op de onderzoekstafel liggen, en maakt een camera foto’s van 
het gebied rond de tumor en van de lymfeklieren die daar bij horen. Voor bijvoorbeeld borstkanker gaat het om de 
lymfeklieren van de oksel.   
 
De laborant zoekt met behulp van de foto’s en soms ook met behulp van een probe de schildwachtklier op. Een 
probe is een meetapparaat voor radioactieve straling. De laborant tekent soms de plek van de schildwachtklier met 
viltstift op uw huid.  
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Soms is het nodig om een paar uur later, of de volgende dag nog meer 
opnamen te maken. Dit hangt af van het soort kanker en van het ziekenhuis waar u wordt behandeld.  
 
 
 



Na het onderzoek 
Na het onderzoek volgt een operatie, waarin de arts de schildwachtklier opspoort en verwijdert. Hiervoor zal 
opnieuw een probe gebruikt worden. Onder een microscoop kan de arts zien of er wel of geen kankercellen in de 
schildwachtklier zitten. Hoe het daarna verder gaat, verschilt per kankersoort en per ziekenhuis. Vraag uw arts 
ernaar! 
 
Zijn er bijwerkingen?  
Voor dit onderzoek krijgt u een licht radioactieve stof in uw lichaam. Dit is niet gevaarlijk voor u, omdat het maar 
heel weinig is. Ook bij kinderen kan het geen kwaad, zij krijgen nog minder van deze stof. Er zijn bij dit onderzoek 
geen bijwerkingen.  
 
Meer weten? 
Hebt u vragen over het onderzoek? Stel deze vragen dan aan uw arts. Ook op de site van de Nederlandse 
Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde vindt u veel informatie: www.nvng.nl.  
 
Kunt u niet komen? 
Kunt u niet op uw afspraak komen? Bel dan met het ziekenhuis. Zorg er ook voor dat u op tijd aanwezig bent voor 
het onderzoek. 
 

http://www.nvng.nl/

