Biopsie van de borst
Stereotactische
mammotome

U heeft een afspraak voor een biopsie van de borst.
Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van
HMC Westeinde. Als u de datum en tijd van het onderzoek heeft
ontvangen, wilt u deze afspraak dan telefonisch bevestigen via
telefoonnummer 088 979 46 00? En wilt u zich tien minuten
vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling
Radiologie?

HMC-patiëntenpas
Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee.
Als u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór het onderzoek
laten maken. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor
15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw
afspraak?

Verhinderd
Als u verhinderd bent voor het onderzoek, geeft u dit dan uiterlijk
24 uur van te voren door aan de afdeling Radiologie. Dit kan via
telefoonnummer 088 979 46 00. Dit nummer is tussen 08.00 en 17.00 uur
bereikbaar. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt
gebruikt worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening
gebracht.

Voorbereiding
Bloedverdunners
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, bijvoorbeeld Sintrom of
Marcoumar? In overleg met de arts moet u hier enkele dagen voor de
behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u
hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts of de
mammacareverpleegkundige.

Zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek
contact opnemen met de afdeling Radiologie? Het kan zijn dat het
onderzoek dan niet door kan gaan.
Huidverzorging
Gebruik enkele dagen voor het onderzoek geen talkpoeder op uw borsten
en op de dag van het onderzoek geen bodylotion of crème. Dit geeft soms
vlekken op de röntgenopnamen, waardoor de beoordeling lastig wordt.
Waardevolle zaken
Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten.
Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van
uw persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek
De laborant haalt u op uit de wachtkamer en geeft u uitleg over het
onderzoek. In de onderzoekskamer neemt u plaats op een stoel voor
het röntgenapparaat. De radioloog en de laboranten zullen u het hele
onderzoek begeleiden.
De te onderzoeken borst wordt, net als bij de mammografie, tussen twee
platen vastgezet. Dit gebeurt zodat de borst niet kan verschuiven. Tijdens
het hele onderzoek moet u in deze positie blijven zitten.
Er worden eerst verschillende foto’s gemaakt om de juiste plaats voor de
biopsie te bepalen. Daarna wordt de borst plaatselijk verdoofd, zodat het
afnemen van het weefsel geen pijn doet. Met een speciale naald worden
vervolgens kleine stukjes weefsel weggenomen. Op de plek waar een stukje
weefsel is weggenomen, wordt een clip geplaatst. Deze clip markeert de
bioptlocatie voor volgende onderzoeken. U krijgt een drukverband dat u
24 uur moet laten zitten.
Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis. Het is beter om na het
onderzoek rustig aan te doen; in het bijzonder met de arm aan de zijde van
de borst die is gebiopteerd. Wij raden u aan om de nacht na de biopsie een
stevige bh te dragen om zo extra druk op de biopsieplaats te houden.
Drukverband
Het drukverband moet u 24 uur laten zitten. Na 24 uur mag u weer
douchen. We raden u aan het drukverband tijdens het douchen te
verwijderen.
Pijn
Uw borst kan als gevolg van de biopsie pijnlijk en blauw worden. Hier hoeft
u zich geen zorgen over te maken. U kunt bij pijnklachten twee tabletten
paracetamol 500 mg innemen. U kunt dit eventueel na enkele uren
nogmaals herhalen.

Complicaties
Krijgt u na de biopsie ernstige klachten of heeft u toch nog vragen? Dan
kunt u ons van 08.00 tot 17.00 uur bellen op telefoonnummer 088 979 46 00.
Buiten kantooruren kunt u bij acute problemen bellen met de Spoedeisende
Hulp. Als u vertelt dat u voor een mammotome-onderzoek geweest bent,
wordt u met iemand doorverbonden die uw vraag kan beantwoorden. De
telefoonnummers van de Spoedeisende Hulp zijn:
SEH HMC Bronovo:
088 979 44 45
SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80

De uitslag
Van de radioloog hoort u of het onderzoek technisch gelukt is. De patholoog
beoordeelt de stukjes weefsel en geeft de uitslag door aan de arts die voor u
het onderzoek heeft aangevraagd. Deze arts vertelt aan u de uitslag.

Vragen
Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u bellen naar de afdeling
Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. De afdeling is bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt voor andere vragen ook bellen met uw contactpersoon
van de Mammapolikliniek. De Mammapolikliniek is bereikbaar via
telefoonnummer 088 979 47 80.
Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de
Spoedeisende Hulp.
SEH HMC Bronovo:
088 979 44 45
SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80
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