Mammografie / Echografie / Histologische
punctie (mammapoli)
Binnenkort komt u voor onderzoeken van de borst ( mamma).
De volgorde van onderzoeken staan hieronder beschreven.

Mammografie
De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de kleedkamer waar u
de bovenkleding uit kunt doen. Voordat de foto’s worden vervaardigd, zal de
laborant(e) u enige vragen stellen over de familieanamnese, onder andere of er
borstkanker in uw familie voorkomt, zo ja bij wie en op welke leeftijd. Voor het maken
van de röntgenfoto’s plaatst de laborant(e) uw borst op een steunplaat en drukt met
behulp van een tweede plaat het borstweefsel samen. Meestal is deze druk wat
vervelend, soms zelfs wat pijnlijk. Het samendrukken is echter noodzakelijk om de foto’s
goed te kunnen beoordelen. Elke borst wordt in twee verschillende richtingen
gefotografeerd. Het kan voor komen dat uw borsten door het samendrukken tijdens het
onderzoek nog enige tijd wat gevoelig zijn. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Echografie en histologische punctie
Voor dit onderzoek wordt u verzocht op de behandeltafel te gaan liggen in de
echokamer. De laborant(e) legt het onderzoek aan u uit en controleert uw gegevens.
De radioloog gaat met behulp van echografie(geluidsgolven) de afwijking in uw borst
opzoeken. Rondom dit gebied wordt u plaatselijk verdoofd en met een naald worden
enkele stukjes weefsel uit de borst verwijderd. Na afloop wordt het wondje goed
afgedrukt en vervolgens met hechtpleisters en afplakmateriaal verbonden.
Dit onderzoek (echografie en histologische punctie) duurt ongeveer 30 minuten.
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Voorbereiding
Gebruik vóór het onderzoek geen bodylotion, crème of talkpoeder op de borsten en
geen deodorant in de oksels. Als u ( sterke) bloedverdunners gebruikt moet u deze in
overleg met uw arts enkele dagen van te voren stoppen. Wanneer u behoefte heeft 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).

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 arts.
U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

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

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