Echogeleide histologische punctie van de borst
(mamma)
Kortgeleden is bij u een mammografie, echografie en/of MRI gemaakt waarbij een
afwijking was te zien in uw borst. Om de aard van de afwijking te kunnen onderzoeken
wordt er onder lokale verdoving met een naald één of meerdere stukjes weefsel
weggehaald. Om de juiste plaats nauwkeurig te kunnen bepalen maken we gebruik van
echografie (geluidsgolven).

Het onderzoek
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De laborant(e) haalt u op uit de wachtkamer en begeleidt u naar de kleedkamer. U
wordt verzocht de bovenkleding uit te doen en u wordt naar de echokamer gebracht.
Voor het onderzoek wordt u verzocht op de behandeltafel te gaan liggen. De laborant(e)
legt het onderzoek aan u uit en de radioloog gaat met behulp van de 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. Het onderzoek duurt ongeveer 30
minuten.
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Voorbereiding

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Als u (sterke) bloedverdunners gebruikt moet u deze in overleg met uw behandelend
arts enkele dagen van tevoren stoppen. Hebt u behoefte aan ondersteuning dan kunt u
Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
iemand meenemen die u, vóór en ná het onderzoek, begeleidt; tijdens het onderzoek
Afspraken: 033 – 850 60 70
wordt u begeleid door de laborant(e). Voor dit onderzoek is verder geen speciale
KvK Gooi en Eemland:
voorbereiding nodig.
32082917
Het is niet wenselijke dat u jonge kinderen (die toezicht behoeven) meeneemt naar uw
onderzoek. Mocht het
u niet lukken opvang te regelen, dan kunt u gebruik maken
van de kinderopvang van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort (Laan 3 in het
ziekenhuis). De opvang is bedoeld voor kinderen van 1 tot 6 jaar en is geopend maandag
t/m donderdag van 9:00-17:00 en vrijdag van 9:00-13:00.
Zie voor meer informatie onderstaande link:
https://www.meandermc.nl/wps/wcm/connect/www/d73b355a-f71f-4ed2-80f103caed015fe9/KinderPark+Meander.pdf?MOD=AJPERES
of zoekt u op de internetsite van het Meander Medisch Centrum naar KinderPark onder patiëntfolders.

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 behandelend arts. U spreekt met hem/haar af
hoe en wanneer u de uitslag krijgt.
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Wat neemt u mee?




Aanvraagformulier radiologie (indien in uw bezit)
Geldig zorgverzekeringbewijs of zorgpas
Geldig identiteitsbewijs

Let op de juiste locatie!
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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