
CASUS 

5A 



Klinische gegevens   
♀ 73   
 
Voorgeschiedenis   
meerdere basaalcelcarcinomen over het 
gehele lichaam   
 
Aard materiaal   
biopten mamma links  
  
Kliniek   
matig afgrensbare massa mediocentraal 
op X-MG, gespiculeerd   





P63 



calponine 



Follow-up 



CASUS 5A: 
Tubulair carcinoom 



CASUS 

5B 



Klinische gegevens   
♀65   
 
Voorgeschiedenis   
intraductaal papilloom rechts (1995). 
  
Aard materiaal   
Vacuümbiopten mamma rechts. 
   
Kliniek   
Architectuurverstoring LBQ rechts, na 
excisiebiopt, door TOMO duidelijker dan 
voorheen.   







P63 



calponine 



CASUS 5B: 
Benigne, beeld doet denken aan een 
complex scleroserende laesie waarbij 
de corona is uitgeblust 



CASUS 

6A 



Klinische gegevens   
♀ 57   
 
Voorgeschiedenis   
Infiltrerend lobulair carcinoom links 
(lumpectomie), radicaal verwijderd, SN 
negatief (2018).   
 
Aard materiaal   
Stereotactische biopten mamma links  
 
Kliniek  Architectuurverstoring mamma 
links   





calponine 



E-cadherine 



CASUS 6A: 
Infiltrerend lobulair 
carcinoom met aangrenzend 
scleroserende adenosis met 
lobulair-carcinoma-in-situ 

 



CASUS 

6B 



Klinische gegevens   
♀ 30  
  
Voorgeschiedenis   
BRCA, bekend met fibroadenomen   
 
Aard materiaal   
MRI geleid biopt rechter mamma  
  
Kliniek   
Aankleuring rechts bij BRCA   





calponine 



CASUS 6B: 
Scleroserende adenosis 



CASUS 

7A 



Klinische gegevens   
♀ 51   
 
Voorgeschiedenis   
Nodulair melanoom (2004).  
  
Aard materiaal   
Biopten   
 
Kliniek   
birads V laesie laterale bovenkwadrant 
links.   





calponine 



P63 



P63 



CASUS 7A: 
Mammabiopt: lastig te classificeren laesie 
waarbij op differentiaal diagnostisch 
gedacht kan worden aan een 
scleroserende adenosis danwel een 
infiltrerend carcinoom NST. Definitieve 
diagnose op excisie. Graag bespreken 
MDO. 



Carcinoom met scleroserende adenosis 
 
 



Carcinoom met scleroserende adenosis 
 
 



Calponine 

kleuring 



CASUS 7A, resectie: 
Mamma lumpectomie links (laterale 
bovenkwadrant): invasief carcinoom NST, 
Bloom & Richardson graad 1, diameter 1,8 
cm 



CASUS 

7B 



Klinische gegevens   
♀ 72   
 
Voorgeschiedenis   
geen relevante voorgeschiedenis   
 
Aard materiaal   
biopt mamma rechts  
  
Kliniek   
cT2(multicentrisch)N0, lobulair carcinoom 
graad 2 links. Op MRI suspecte massa 
rechts, echografisch niet reproduceerbaar. 
  





P63  



CASUS 7B: 
Tubulair carcinoom 





CASUS 

8A 



Klinische gegevens   
♀ 66  
  
Voorgeschiedenis   
geen relevante voorgeschiedenis  
  
Aard materiaal   
biopt linker mamma  
  
Kliniek   
stervormige massa 6 mm, birads 5   





CASUS 8A: 
Complex scleroserende laesie 
met DCIS 



CASUS 

8B 



Klinische gegevens   
♀ 50   
 
Voorgeschiedenis   
geen relevante voorgeschiedenis  
  
Aard materiaal   
Vacuümbiopten mamma rechts.  
  
Kliniek  via BOB, microkalk rechts   





CK5 



P63 



CASUS 8B: 
Complex scleroserende laesie 
met UDH 


