Patiënteninformatie
Mamma-excisiebiopsie met voorafgaand een lokalisatie op de afdeling
Radiologie
Binnenkort wordt u opgenomen voor een mammabiopsie met voorafgaand een lokalisatie
procedure.
Bij een mammabiopsie wordt er tijdens een operatie een deel van het borstweefsel verwijderd
om dit vervolgens in het laboratorium te kunnen onderzoeken.
Er is op de mammografie (borstfoto) een afwijking te zien, welke niet door de chirurg te voelen
is. Daarom wordt voor de operatie op de afdeling Radiologie, een dun metalen draad in de
afwijking geplaatst met behulp van een lokalisatienaald. Als de radioloog de naald (met daarin
het dunne draadje) precies op de goede positie geplaatst heeft, wordt de naald verwijderd. De
dunne draad blijft in uw borst achter. Aan het uiteinde van de draad zit een weerhaakje, zodat de
draad op zijn plaats blijft zitten.
Het plaatsen van de lokalisatienaald
Het inbrengen van deze lokalisatienaald wordt gedaan door de radioloog. Als de radioloog de
naald (met daarin het dunne draadje) precies op de goede positie geplaatst heeft, wordt de
naald verwijderd. De dunne draad blijft in uw borst achter. Aan het uiteinde van de draad zit een
weerhaakje, zodat de draad vast blijft zitten op de plaats waar de radioloog hem heeft
achtergelaten. Het uiteinde van het draadje wordt goed vastgeplakt zodat het niet kan
verschuiven. Er worden ter controle twee röntgenfoto’s gemaakt.
Het plaatsen van de lokalisatienaald kan op twee manieren:
 indien het plekje echografisch te zien is kan het onderzoek door middel van echografie
gedaan worden. Het plekje wordt echografisch opgezocht.
 Is de afwijking alleen op de mammografie te zien, dan wordt het onderzoek uitgevoerd
door middel van een mammografie. Bij dit onderzoek wordt u op een stoel geplaats
waarbij zittend de foto's van de borst worden gemaakt. U moet hiervoor ongeveer twintig
minuten stil te zitten, waarbij de borst tussen twee platen geklemd zit, weliswaar niet zo
strak als bij de mammografie. Er wordt een aantal foto’s gemaakt.
Bij dit onderzoek wordt u begeleid door een mammografielaborant. Indien u vragen heeft, kunt u
deze aan de mammografielaborant stellen.
Belangrijk!
De plek waar de naald ingebracht wordt in principe niet verdoofd. Omdat de verdovingsprik net
zo gevoelig is als de lokalisatie prik en omdat er bij elke prik een risico is op een haematoom
(blauwe plek), als deze te groot is kan de operatie mogelijk niet doorgaan.
Wanneer wordt de lokalisatienaald geplaatst
De lokalisatie kan plaats vinden op de dag voorafgaand aan de operatie of op dag
van de operatie zelf.
 Indien de lokalisatie plaatsvindt de dag voor de operatie geldt het volgende:
Het draadje dat achtergebleven is wordt zorgvuldig afgeplakt.
Deze pleister mag niet nat worden.
U kunt en mag zich verder normaal bewegen, echter zware belasting, zoals sporten of
huishoudelijke werkzaamheden kunt u beter niet doen.
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Wij adviseren u om overdag en s' nachts een BH te dragen, deze geeft steun aan de
borst.
Bij vragen of problemen na de lokalisatie kunt u contact via het algemene nummer
(079) – 346 26 26 en vragen naar dienstdoende avond / nacht röntgenlaborant.


Indien de lokalisatie plaats vindt op de dag van de operatie wordt u, na de lokalisatie
teruggebracht naar de opnameafdeling, waar u wacht tot aan de operatie.

De operatie
Voor de operatie gaat u onder narcose. Tijdens de operatie zal de chirurg het weefsel rondom
het draadje weghalen. Dit weefsel wordt daarna opnieuw gefotografeerd om te zien of de
afwijking in het weefsel zit.
Meestal wordt de wond gesloten met oplosbare hechtingen, die niet hoeven worden verwijderd.
Afhankelijk van het tijdstip van opereren en hoe u zich voelt na de operatie is de opname
 in dagbehandeling (u kunt nog dezelfde dag naar huis) of
 de opname is twee dagen (u kunt de dag na de operatie, in de ochtend naar huis)
Het is handig om naar de afdeling Radiologie een ochtendjas en pantalon/pyjamabroek en
pantoffels mee te nemen.
Het afwijkende weefsel wordt door de patholoog-anatoom onderzocht. De uitslag van dit
onderzoek zal na veertien dagen bekend zijn. U krijgt een poliafspraak voor de chirurg mee.
Wondzorg
De eerste dagen na de operatie kunt u enige pijn hebben aan de wond.
De pleister mag 24 uur na de operatie worden verwijderd (douchen mag dan weer)
Na het douchen de wond voorzichtig afdrogen en een schone pleister gebruiken. Als de wond
droog is hoeft er geen pleister meer op.
Tot slot
Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de mammacare verpleegkundigen;
Els Bekink en/of Andrea Wijnen via telefoonnummer (079) 346 28 14. Dagelijks van 9.0013.00
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer
of via info@llz.nl.

