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Bij een stereotactische biopsie worden stukjes weefsel (biopten)
weggenomen uit een afwijking in de borst. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van röntgenbeelden om de precieze plaats van de afwijking te bepalen. Het
weggenomen weefsel wordt daarna onderzocht in het laboratorium, om na te
gaan of er eventuele kwaadaardige cellen aanwezig zijn.
De stereotactische biopsie wordt gedaan op de afdeling Radiologie &
Nucleaire geneeskunde in Sneek.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt 45 tot 60 minuten.

Voorbereiding

• Als u medicijnen gebruikt die uw bloed verdunnen, moet u daarmee soms
      tijdelijk stoppen.
• Als u al op de Mammapoli bent geweest, is het stoppen hiervan met
u besproken door de chirurg.
• Als u nog niet op de Mammapoli bent geweest, is het stoppen 		
hiervan met u besproken bij het maken van uw afspraak.
Als u hierover nog vragen hebt, kunt u bellen met de polikliniek Chirurgie. De
polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 16:30
uur. Telefoonnummer: 0515 - 48 89 81 .
• Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion of crème op uw borst. U mag
wel deodorant gebruiken.
• Neem iemand mee naar het ziekenhuis voor vervoer en ondersteuning.
Uw begeleider kan niet bij het onderzoek aanwezig zijn.
• Draag op de dag van het onderzoek een stevige, goed zittende beha. Zo
krijgt uw borst na het onderzoek genoeg ondersteuning.

Het onderzoek

U moet zich voorafgaand aan de afspraak aanmelden bij één van de zuilen
in de centrale hal, met uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs). U krijgt een ticket waarop staat hoe laat u de afspraak hebt en welk
routenummer u moet volgen. U kunt daar plaatsnemen in de wachtruimte
Een laborant roept u op. Het onderzoek wordt gedaan door een radioloog en
2 laboranten. De kleding op het bovenlichaam moet u uitdoen.

Tijdens het onderzoek zit u op een stoel of ligt u op uw linker- of rechterzij op
een onderzoekstafel. Het is erg belangrijk dat uw borst niet beweegt tijdens
het onderzoek. Daarom wordt uw borst ingeklemd tussen 2 platen.
Er worden verschillende röntgenfoto’s gemaakt. Met behulp van die foto’s
kan de plaats van de afwijking in de borst precies worden bepaald.
Daarna krijgt u een plaatselijke verdoving. Nadat de verdoving goed is
ingewerkt, maakt de radioloog een sneetje in de huid en brengt hierdoor
een naald in. Dit kan gevoelig zijn, vooral als de afwijking diep zit. Er worden
controlefoto’s gemaakt om te zien of de naald in de afwijking zit. Als dat zo is,
worden via de naald verschillende stukjes borstweefsel weggenomen.
Op de plek van de afwijking wordt een marker achtergelaten. Dat is een klein
staafje van titanium dat zichtbaar is op de mammografie, echografie en MRI.
Hierdoor kan de biopsieplek altijd worden teruggevonden bij eventuele latere
controles. Van de marker hebt u geen last en deze kan probleemloos blijven
zitten.

Na het onderzoek

• Het wondje wordt met een pleister afgeplakt. Deze pleister kunt u na 24
uur zelf verwisselen of verwijderen. U kunt zich daarna wassen of 		
douchen. Er kan een kleine bloeduitstorting zichtbaar zijn.
• Het is verstandig om na het onderzoek rustig aan te doen. Om de borst te
ontzien, moet u zich de eerste 24 uur niet te veel inspannen.
• Draag tot 24 uur na de biopsie een stevige beha om eventuele bloedingen
te voorkomen. Deze kunt u ook ’s nachts aanhouden.
• U kunt paracetamol gebruiken tegen de pijn, maximaal 4 keer per dag
1000 mg.
• De borst kan blauwe plekken vertonen en wat opzwellen. Om de 		
bloeduitstorting tegen te gaan, kunt u ijsblokjes in een plastic zakje of
ijspakkingen uit de diepvries in een doek draaien en op uw borst leggen.
• Als de wond bloedt, druk dan 5 tot 10 minuten met een schone doek		
stevig op de wond.
Omdat het afgenomen weefsel wordt onderzocht in een laboratorium, kan
de uitslag niet direct met u worden besproken. Bij het maken van de afspraak
voor een stereotactisch biopt hebt u ook een afspraak gekregen voor de
uitslag bij de chirurg. Een half uur voor uw bezoek aan de chirurg wordt er
op de afdeling Radiologie nog een controlefoto gemaakt van de geplaatste
marker.

Schadelijkheid

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn. Daarom wordt het gebruik zoveel
mogelijk beperkt. Als u (misschien) zwanger bent of borstvoeding geeft, is het
belangrijk dat u dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons doorgeeft. Afhankelijk
van de reden voor dit onderzoek wordt het dan aangepast of uitgesteld.

Tot slot

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie, die u van
uw arts kreeg. Het gaat hier om algemene informatie. Het kan zijn dat uw
onderzoek iets anders verloopt.
Als u verhinderd bent, kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot
16:30 uur bellen met de afdeling Radiologie & Nucleaire geneeskunde.
Telefoonnummer: 0515 - 48 85 20.
Als u vragen hebt, kunt u bellen met de verpleegkundig consulent
Mammacare. De consulent is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
tussen 9:00 en 16:30 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 83 70.
Informatie over uw rechten en plichten vindt u in de folder “Uw rechten en
plichten als patiënt”.
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