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Groningen, 24 mei 2016
Betreft: Screening met een medical device

Geachte mevrouw,
U kreeg van ons een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. U gaf aan een
implantaat voor uw hart (medical device) te hebben. In deze brief leest u wat u in dat geval kunt doen.
Informatie voor vrouwen met een ICD, pacemaker, hartritme monitor of port-a-cath
Als u een ICD, pacemaker, hartritme monitor of port-a-cath heeft, kunt u gewoon meedoen aan het
bevolkingsonderzoek borstkanker. Wel adviseren wij u om een wachttijd van 6 maanden na plaatsing aan te
houden, omdat de plek anders nog gevoelig kan zijn. Geef bij deelname op de achterkant van de
uitnodigingsbrief aan welk type implantaat u heeft.
Informatie voor vrouwen met een S-ICD
Als u een S-ICD (subcutane-ICD) heeft, kunt u niet meedoen aan het
bevolkingsonderzoek in het (mobiele) onderzoekscentrum. Het bevolkingsonderzoek
bestaat uit het maken van röntgenfoto’s (mammografieën) van uw borsten. Door de
locatie van de elektrode bij de S-ICD (zie afbeelding hiernaast) is het mogelijk dat deze
tijdens het maken van de röntgenfoto’s beschadigd raakt. De kans daarop is klein, maar
het is belangrijk dat de S-ICD na het maken van de röntgenfoto’s gecontroleerd kan
worden. In het (mobiele) onderzoekscentrum kan dit niet. Daarom adviseren we u om
voor het maken van röntgenfoto’s een afspraak te maken in het ziekenhuis waar de
S-ICD is geplaatst of in één van de andere ziekenhuizen met S-ICD specialisatie.
In uw regio zijn dit:
•
Isala ziekenhuis, Zwolle
•
Treant Zorggroep, locatie Scheper (Emmen)
•
UMCG, Groningen
•
Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Afbeelding van een S-ICD

Als u een S-ICD heeft en mee wil doen aan het bevolkingsonderzoek
Als u een S-ICD heeft, neem dan contact op met Bevolkingsonderzoek Noord, via onze informatielijn: 050 520 88 99. De informatielijn is bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 en 13.30-16.00 uur. U kunt aangeven
dat u een S-ICD heeft en mee wil doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. U krijgt dan een brief
toegestuurd waarmee u een afspraak kunt maken bij het ziekenhuis. Neem die brief mee naar het ziekenhuis
en geef deze af aan de balie van de afdeling radiologie. De röntgenfoto’s worden in het ziekenhuis gemaakt,
maar ze worden beoordeeld door de screeningsorganisatie. U ontvangt van ons de uitslag van het onderzoek.
Kosten
De screeningsorganisatie vergoedt het maken van de röntgenfoto’s die in verband met een S-ICD in het
ziekenhuis gemaakt worden. Als er naar aanleiding van het maken van de röntgenfoto’s een controle of
behandeling dient plaats te vinden door een cardioloog, maakt dit géén deel uit van het bevolkingsonderzoek.
Deze kosten vallen daarom onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten of een deel ervan zelf
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moet betalen. Dit hangt ervan af hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. Neem voor
vragen hierover contact op met uw zorgverzekeraar.
Meer weten?
Heeft u nog vragen? Kijk dan op onze website: www.bevolkingsonderzoeknoord.nl/borstkanker.
Met vriendelijke groet,
Drs. J.H. Sangers
bestuurder
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