Uitgezaaide / metastatische (ductale) borstkanker
Ook bekend als metastatische borstkanker of gevorderde borstkanker
Let na een borstkankerdiagnose op deze waarschuwingssignalen* voor uitgezaaide
borstkanker. Er zijn hoofdzakelijk 5 organen waarin uitzaaiingen van borstkanker voor
kunnen komen.

HERSENEN
Vaak hoofdpijn, overgeven ('s ochtends vroeg),
duizeligheid, visuele stoornis, beroerte,
verminderde intellectuele functies, motorische
beperkingen, stemmingswisselingen,
evenwichtsproblemen, vermoeidheid.
Familieleden en vrienden zeggen misschien
dat u niet uzelf bent.

BOTTEN
Pijn in de botten: meestal in de dijen, armen,
ribben en rug. Kan een doﬀe pijn of stekende
pijn zijn. Botpijn zonder duidelijke oorzaak of
letsel. Meld nieuwe, ongewone of
verhevigde pijn.

LONG
Scherpe pijn in de borst en rug bij het ademen,
droge hoest, vermoeidheid, bloedpropjes
kunnen ook kortademigheid veroorzaken.
Ga naar: abcdiagnosis.co.uk
Twitter: @abcdiagnosis
Facebook: facebook.com/abcdiagnosis

LYMFEKLIEREN
Zwellingen of gezwellen en druk op
de borst/oksels/nek, droge hoest.

LEVER
Opgeblazen gevoel, veranderde eetlust,
gewichtsverlies, vermoeidheid, slapte,
pijn bij de ribben aan de rechterkant.

VERDRUKKING VAN HET RUGGENMERG
Zeldzaam, maar komt vaker voor bij borstkanker, moet DRINGEND behandeld worden
Pijn of gevoeligheid in het midden van of boven aan de rug of nek, hevige pijn in de onderrug
die erger wordt of niet weggaat, pijn in de rug die erger is bij het hoesten, niezen of
inspanningen, rugpijn die 's nachts verergert, tintelingen, zwaar gevoel, pijn over de hele borst
of buik of pijn in een arm of been, veranderde sensaties, bijvoorbeeld tintelingen of elektrische
schok-sensaties. Neem Z.S.M. contact op met uw klinische team als u de volgende
symptomen hebt: slappe armen of benen of problemen met het bewegen van de armen of
benen, gevoelloosheid rond de anus (het zadelgebied), de darmen of de blaas niet kunnen
legen, controleverlies over de darmen en de blaas.

*ALS SYMPTOMEN LANGER DAN 3 WEKEN AANHOUDEN, NEEM
DAN DIRECT CONTACT OP MET UW MEDISCHE TEAM
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