Mammatumorlokalisatie onder röntgengeleide
Naar aanleiding van eerdere onderzoeken, die u hebt ondergaan op de afdeling
Radiologie (mammografie, echografie, naaldbiopt van de borst) bent u nu opgenomen
en wordt u op de afdeling Radiologie verwacht voor een mammatumorlokalisatie onder
röntgengeleide. Met behulp van deze procedure kan de chirurg de weg naar de afwijking
goed volgen en zoveel mogelijk borst besparend opereren.

De procedure
U wordt in bed, door de laborant(e), opgehaald uit de wachtkamer en naar de
röntgenkamer gebracht, alwaar de lokalisatie plaatsvindt. Voordat u op de buik op tafel
komt te liggen legt de laborant(e) de procedure aan u uit, daarna wordt u op de
behandeltafel gepositioneerd met de te onderzoeken borst door een ronde opening in
de tafel. Uw borst wordt vervolgens tussen 2 platen geklemd (voelt als mammografie).
Dit blijft zo gedurende de rest van de procedure 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
plaatst de radioloog een lokalisatienaald (daarin bevindt zich een lokalisatiedraad)
precies op de afwijking. Hierna wordt de naald voorzichtig verwijderd en blijft de draad,
die 2 weerhaakjes heeft, in uw borst achter om zo de plaats goed aan te geven. Nadat
het draadje is geplaatst worden er, direct aansluitend in de mammografiekamer, twee
röntgenfoto’s gemaakt om te controleren of het draadje precies in/bij de afwijking is
geplaatst. Het draadje zit met 2 weerhaakjes goed vast in het borstweefsel, maar om te
voorkomen dat het draadje tóch wat verplaatst wordt het afgeplakt en krijgt u nog
instructies om zo min mogelijk te bewegen. Hierna wordt u naar uw bed begeleid en
gaat u weer terug naar de afdeling.
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Duur van het onderzoek
De procedure duurt ongeveer 30 minuten.

Voorbereiding
Gekleed in een O.K.- jasje en met pantoffels of slippers bij u, wordt u in bed op de
afdeling Radiologie verwacht op de dag van de operatie. Verder zijn er geen speciale
voorbereidingen nodig. Voor en na de procedure mag er ter ondersteuning iemand bij u
blijven. Tijdens de procedure wordt u begeleid door de laborant(e). Voorafgaand aan de
procedure worden er 2 mammografiefoto’s vervaardigd i.v.m. controle van de plaats
van de clip, die eerder bij u geplaatst is.

Tijdens de operatie
Om te beoordelen of de afwijking in zijn geheel is verwijderd, wordt gedurende de
operatie het verwijderde stukje borstweefsel, inclusief het draadje naar de afdeling
Radiologie gebracht. Er wordt een röntgenfoto van gemaakt en de radioloog belt naar
de betreffende chirurg.

Contact
Bij verhindering of eventuele vragen over het onderzoek kunt u ons bereiken via
telefoonnummer 033 8505050, vragen naar de afdeling Radiologie.
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