radiologie

Echopunctie mamma/oksel
Onlangs is bij u een echografie van de borst en/of oksel gemaakt. Hierop is een kleine
afwijking gezien. Daarom is u geadviseerd om nader onderzoek te laten verrichten.
Om te bepalen of de afwijking goedaardig of kwaadaardig is, is het noodzakelijk dat er
een klein stukje weefsel wordt verwijderd. Dit noemen wij een biopsie.
Belangrijk om te weten



Draag losse, comfortabele kleding.
Draag een stevige BH, of neem er een
mee, voor steun van de borst na het
onderzoek.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding
nodig.

Medicijnen

In principe kunt u uw medicijnen op de
gebruikelijke manier innemen. Als u met
medicijnen moet stoppen, wordt u door uw
behandelend arts op de hoogte gesteld.

Verloop van het onderzoek

Met behulp van echografie kan de juiste
plaats voor een eventuele punctie worden
bepaald. Aan de hand van de structuur van
de borst die met de echo te zien is, wordt
bepaald of het te puncteren gebied wel of niet
verdoofd wordt.

Wanneer er gekozen wordt voor een punctie
zonder verdoving, dan wordt er met een
dunne naald met daaraan een slangetje
materiaal uit het te puncteren gebied
opgezogen. De reden dat dit niet verdoofd
wordt, is dat bij deze punctie geen sneetje in
de huid wordt gemaakt en dat de injectie voor
de verdoving net zo gevoelig is als de punctie
zelf. Zo nodig wordt dit materiaal opgestuurd
naar het pathologisch laboratorium.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen, stel deze gerust. Wij willen ze graag
voor u beantwoorden.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
uur telefonisch bereikbaar op het volgende
telefoonnummer: 088 708 37 00.

Wordt er gekozen voor een punctie met
verdoving, dan krijgt u een plaatselijke
verdoving door middel van een injectie. Er
wordt een klein sneetje in de huid gemaakt
zodat er via een naald materiaal verkregen
kan worden. Dit materiaal (biopt) wordt
opgestuurd naar het pathologisch
laboratorium voor microscopisch onderzoek.
De uitslag krijgt u van de chirurg op de
mammapolikliniek.
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