Echogeleide verwijdering van een
fibroadenoom in de borst (mamma)
Kortgeleden is bij u, met behulp van verschillende onderzoeken geconstateerd dat u een
fibroadenoom in uw borst heeft en dat het verwijderd gaat worden middels de Mirabel
procedure.

Wat is een fibroadenoom
Dit is een ingekapseld stukje borstweefsel. Fibroadenomen komen zeer veel voor.
Zij worden in principe niet behandeld, tenzij u er hinder van ondervindt. Een groot
aantal fibroadenomen wordt in de loop van de tijd vanzelf kleiner. Vijf tot tien procent
kan echter groter worden, bijvoorbeeld onder invloed van zwangerschap. (hormonen)

De procedure
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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 begeleid.
Locatie Nijkerk
Voor de procedure wordt u verzocht op de behandeltafel te gaan liggen. De laborant(e)
(De Nije Veste)
legt de procedure aan u uit en de radioloog gaat met behulp van echografie
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk
(geluidsgolven) het fibroadenoom in uw borst opzoeken. Er is een steriel tafeltje klaar
gezet; de borst wordt gedesinfecteerd en de omgeving wordt steriel afgedekt. U krijgt
Postadres:
Postbus 1502
een lokale (plaatselijke) verdoving. Als deze verdoving is ingewerkt, maakt de radioloog
3800 BM Amersfoort
een klein sneetje in uw borst en wordt de biopsienaald, die is verbonden met een
Telefoonnummers:
vacuüm systeem, in uw borst geplaatst en nauwkeurig gesitueerd. Het fibroadenoom
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70
wordt nu reepje voor reepje verwijderd met behulp van de vacuümzuiger. Dit systeem
maakt tijdens de hele procedure een brommend geluid.
KvK Gooi en Eemland:
32082917
De radioloog maakt zo nu en dan een echoplaatje om de voortgang van de procedure
vast te leggen. De procedure wordt beëindigd zodra het fibroadenoom niet of
nauwelijks meer zichtbaar is. Er ontstaat vrijwel altijd een bloeduitstorting in het behandelde gebied. Om dit tot
een minimum te beperken wordt het gebied na afloop minimaal 10 minuten goed afgedrukt door de laborant(e).
Het wondje wordt daarna met hechtpleisters en afplakmateriaal verbonden.
De procedure duurt ongeveer 45 minuten. Wij adviseren u om na afloop van de procedure 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 van te
voren stoppen. Het is raadzaam om iemand mee te nemen die u vóór en ná het onderzoek begeleidt; tijdens de
procedure wordt u begeleid door de laborant(e).Voor dit onderzoek is verder geen speciale voorbereiding nodig.
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.
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Nazorg
U krijgt een nazorgformulier mee.

Uitslag
Het verwijderde 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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