Patiënteninformatie
Vacuümbiopt van de borst
Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Lange Land ziekenhuis, route nr. 8.
U heeft een afspraak op:
…………………………………………………………. om……………….uur

Inleiding
U heeft binnenkort een afspraak voor het afnemen van een vacuümbiopt op de afdeling Radiologie. In
deze folder leest u meer over dit onderzoek. Deze folder komt niet in plaats van een gesprek met uw arts.
De arts/of verpleegkundige is altijd bereid om u een en ander uit te leggen.
Doel van het onderzoek
Een vacuümbiopt is een onderzoek waarmee een klein stukje weefsel uit de borst wordt weggehaald met
begeleiding van de röntgenfoto’s.
U wordt plaatselijk verdoofd, zodat u tijdens het onderzoek zo min mogelijk pijn ervaart. Geheel pijnloos is
het onderzoek niet.
Duur van het onderzoek.
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek is er steeds een laborante aanwezig. Zij zal u uitleg geven over de handelingen
tijdens het onderzoek en zij beantwoord al uw vragen.
De procedure kan zowel zittend als liggend worden uitgevoerd, dit is afhankelijk van de plaats van de
afwijking die aangeprikt moet worden. Eerst worden opnieuw foto's gemaakt om de exacte plaats van de
afwijking te bepalen. Tijdens het onderzoek blijft uw borst beklemd tussen de röntgenplaten.
Er wordt steriel gewerkt en de huid wordt ontsmet. U krijgt een verdoving in de huid ingespoten.
De radioloog maakt daarna een kleine snede in de huid. De naald wordt hier doorheen geplaatst. Deze
naald zit vast aan een vacuümsysteem. Dit systeem maakt tijdens de hele procedure een brommend
geluid. Er worden meerdere biopten genomen, die daarna worden gefotografeerd om te controleren of de
afwijking in de biopten aanwezig is.
Na de bioptie wordt er een marker achtergelaten op de plaats van de bioptie. Deze marker is enkele
maanden zichtbaar op de echografie en altijd zichtbaar op de röntgenfoto’s.
Na het onderzoek
Het wondje wordt afgeplakt met kleine pleisterstrips. Deze strips moeten drie dagen blijven zitten. Daarna
mag u deze zelf verwijderen. Over de pleisterstrips heen wordt een tweede verband pleister geplakt. Deze
mag u zelf eventueel na 48 uur verschonen.
Het is raadzaam een goed steunende bh, zonder beugels mee te nemen naar het onderzoek. Deze bh
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moet u (tenminste) de eerste 24 uur dragen (dag en nacht). Dit zorgt voor minder pijn en verlaagd het
risico op een nabloeding.
Waarschijnlijk zal er een bloeduitstorting ontstaan in de borst. Nadat de verdoving is uitgewerkt kan de
borst gevoelig zijn. U mag paracetamol als pijnstillers gebruiken, maximaal 4 x per dag twee tabletten van
500mg. Liever geen asperine want dit werk deels bloedverdunnend.
Verder informatie over de nazorg krijgt u van de radiodiagnostisch laboranten welke bij het onderzoek
aanwezig is.
Uitslag
De radioloog zal het beloop van het onderzoek schriftelijk meedelen aan uw behandelend chirurg. De
patholoog zal de afgenomen biopten/weefsel onderzoeken en ook deze uitslag schriftelijk doorgeven aan
uw behandelend chirurg. Dit onderzoek neemt enkele dagen in beslag.
Ongeveer 4 werkdagen na het onderzoek heeft u een afspraak bij uw behandelend chirurg. Deze zal de
uitslagen met u bespreken.

Bloedverdunners/Allergie:
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt en/of allergisch bent voor bepaalde medicatie, meldt dit dan
aan de arts die u verwijst. Die kan u adviseren tijdelijk met de bloedverdunnende medicijnen te stoppen
om een bloeding tijdens of na de biopt te voorkomen en/of rekening houden met uw allergie.
Bij gebruik van Ascal (carbasalaatcalcium) dient 5 dagen voor het onderzoek te worden gestopt.
Bij gebruik van acenocoumarol (Sintrom Mitis®) en fenprocoumon (Marcoumar®) dient 1 dag voor het
onderzoek bloedafname plaats te vinden, om de INR (stollingstijd) te controleren.
Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de mammacare verpleegkundige Els Bekink en/of
Andrea Wijnen (079) 346 28 14.

Tot slot
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.

© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer

