radiologie

Stereotactische punctie
Onlangs is bij u een mammogram gemaakt. Hierop is een kleine afwijking gezien.
Daarom is u geadviseerd om nader onderzoek te laten verrichten. Op die manier kan
de aard van de afwijking (goedaardig of kwaadaardig) worden bepaald. Hiervoor is
het noodzakelijk een stukje weefsel (biopt) uit uw borst weg te nemen.
Belangrijk om te weten
 Op de dag van het onderzoek mag u geen
bodylotion, crème of talkpoeder gebruiken
op uw borst(en).
 Draag losse, comfortabele kleding.
 Draag een stevige BH, of neem er een
mee, voor steun van de borst na het
onderzoek.

Dit gebeurt zo vaak als nodig is, om
voldoende weefsel voor microscopisch
onderzoek te verzamelen.

Zwangerschap
Röntgenstralen kunnen gevaarlijk zijn voor
het ongeboren kind. Als u zwanger bent, of
denkt te zijn, moet u dit vóór het onderzoek
melden.

Nazorg
Het wondje wordt afgedrukt en gekoeld met
een ice-pack.

Verloop van het onderzoek
U ligt op uw buik op de onderzoekstafel. Uw
borst wordt in een opening geplaatst en
gedurende het hele onderzoek stevig
aangedrukt door twee platen. De laborant
maakt eerst enkele beelden van uw borst uit
verschillende richtingen. Met behulp van deze
beelden kan de computer precies bepalen
waar de afwijking zich bevindt. Op deze plek
krijgt u een plaatselijke verdoving.
De radioloog zal een klein sneetje in de huid
maken, waarna een holle naald ingebracht
wordt. Met een speciaal voor dit onderzoek
gemaakt apparaat verwijdert de radioloog,
via de holle naald, meerdere stukjes weefsel
(biopten).

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de
arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, stel deze gerust. Wij willen ze
graag voor u beantwoorden.
Op werkdagen zijn wij tussen 08.00 en 16.30
telefonisch bereikbaar:
telefoonnummer: 088 - 708 37 00.
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Medicijnen
Als u bloedverdunners gebruikt, moet u dit
vooraf melden bij de mammacareverpleegkundige. Afhankelijk van het soort
bloedverdunner kan het zijn dat u tijdelijk
met de bloedverdunners moet stoppen.

Er wordt op de plaats waar het biopt
genomen is een marker achtergelaten om
later, indien nodig, deze plek goed terug te
kunnen vinden.

