Stereotactisch vacuümbiopt van de borst
(mamma)
Kortgeleden is bij u een mammografie, echografie en/of MRI gemaakt waarbij een
afwijking was te zien in uw borst. Binnenkort ondergaat u daarom een stereotactische
vacuümbiopsie van uw borst. Om de aard van de afwijking te kunnen onderzoeken
worden er meerdere stukjes weefsel weggehaald. Om de plaats nauwkeurig te kunnen
bepalen maken we gebruik van röntgenstraling.

Het onderzoek
De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de kleedkamer,
waar u zich van boven uitkleedt (eventueel sieraden en riem af en schoenen uit).
Het onderzoek wordt u uitgelegd en daarna komt u op een stoel te zitten en wordt de
aangedane borst opnieuw tussen twee platen geklemd (voelt als een mammografie).
Dit blijft zo gedurende de rest van het onderzoek en is noodzakelijk om de beeldkwaliteit te vergroten en beweging te beperken. Het opzoeken van de afwijking en
het optimaal in beeld brengen ervan neemt wat tijd in beslag. Als alles in gereedheid
is gebracht komt de radioloog de plaatselijke verdoving geven en de biopsie naald
plaatsen. Deze naald is gekoppeld aan een vacuümsysteem, waardoor het mogelijk is
meerdere biopten te nemen terwijl de naald in de juiste positie blijft. Na het onderzoek
wordt een 1 mm groot clipje van titanium of stainless steel geplaatst. Dit clipje is
zichtbaar op röntgenfoto’s waardoor later nog exact te bepalen is waar het stukje
weefsel is weggehaald.
Er ontstaat vrijwel altijd een bloeduitstorting in het behandelde gebied. Om dit tot een
minimum te beperken wordt het gebied na afloop 10 minuten afgedrukt en vervolgens
met hechtpleisters en afplakmateriaal verbonden.
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Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt één tot anderhalf uur. Wij adviseren u na afloop van het onderzoek niet zelf naar huis te
rijden (of te fietsen).

Voorbereiding
Als u (sterke) bloedverdunners gebruikt moet u deze in overleg met uw behandelend arts enkele dagen voor het
onderzoek stoppen. Als u de mammografie pijnlijk hebt gevonden, dan is het raadzaam om circa 1 uur voor de
start van het onderzoek 1 à 2 tabletten paracetamol in te nemen. Op de dag van het onderzoek is het aan te
raden een stevige bh aan te doen; dit om na het onderzoek wat steun te geven en druk uit te oefenen op het
wondje. Hebt u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u iemand meenemen, die u vóór en ná het onderzoek
begeleidt; tijdens het onderzoek wordt u begeleid door de laborant(e).Voor dit onderzoek is verder geen speciale
voorbereiding nodig.

Nazorg
U krijgt een nazorgformulier mee.

Uitslag
Het te onderzoeken borstweefsel gaat naar het pathologisch anatomisch laboratorium waar het wordt
onderzocht door de patholoog. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandeld arts. U spreekt met hem/haar af
hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Mei 2018

