Uw arts heeft een borstonderzoek
Medische Beeldvorming aangevraagd.

op

dienst

In deze brochure krijgt u meer uitleg over deze
onderzoeken.
Aarzel niet om uw aanvragende arts te contacteren
indien u nog verdere inlichtingen wenst.

Inschrijving
1.
2.
3.

U dient zich 30 minuten voordien aan te melden
op de dienst ‘Inschrijvingen’ van het ziekenhuis.
Vervolgens gaat u naar het secretariaat van
de dienst ‘Medische Beeldvorming’.
Breng steeds volgende documenten mee:
Identiteitskaart
Aanvraagformulier van de verwijzende arts
Eventueel vorige foto’s van de borst

Echografische corebiopsie

Vacuümbiopsie onder mammografie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens een echografie.
De radioloog maakt enkele echobeelden en prikt na lokale
verdoving met een naald in de borst om zo een stukje
weefsel te verwijderen. Dit weefsel wordt in het
laboratorium verder onderzocht.

Bij een vacuümbiopsie plaatst de radioloog na een
plaatselijke verdoving een naald in de borst.
De arts kan zo weefsel (microverkalkingen) uit de borst
nemen voor verder onderzoek in het laboratorium.

Voorbereiding
U mag GEEN bloedverdunners innemen.
Informeer uw arts als u bloedverdunners inneemt.
Na het onderzoek mag u NIET zelf met de auto rijden.
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Het onderzoek
De verpleegkundige roept u binnen in de kleedkamer,
waar u het bovenlichaam ontbloot. Tijdens het onderzoek
ligt u op een aangepaste tafel.

Het onderzoek
De verpleegkundige roept u binnen in de kleedkamer,
waar u het bovenlichaam ontbloot. Tijdens het onderzoek
ligt u in zijligging op een aangepaste tafel. Het is heel
belangrijk om stil te liggen tijdens het onderzoek!

De dokter zoekt via echografie het letsel in de borst op.
De borst wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd met een
kleine prik.

Er worden een paar foto’s genomen. Onder plaatselijke
verdoving plaatst de arts een naald en neemt zo enkele
biopsieën.

Daarna wordt het letsel aangeprikt met een speciale
naald. Dit is bijna pijnloos: u voelt alleen het schokje en
hoort een luide knal op het ogenblik van de biopsie.
Op deze manier worden twee of drie biopsieën genomen.

Na het nemen van het weefsel uit de borst, wordt de
biopsieplaats
aangedrukt
en
dichtgekleefd
met
Steristrips®. Het wondje wordt afgedekt met een
verband. Dit verband moet één week ter plaatse blijven
en goed droog gehouden worden. Na die week mag u het

Na de punctie wordt het wondje wat aangedrukt en wordt
een verband aangebracht. Dit verband moet 24u op het
wondje blijven. Gelieve dit verband ook droog te houden.
Na het onderzoek moet u het gedurende 24u wat kalmer
aan doen en geen zware arbeid verrichten.

verband en de Steristrips® zelf verwijderen.
Als u erge pijn heeft, mag u een pijnstiller nemen (type
Dafalgan®). Neem GEEN aspirine, want dit is een lichte
bloedverdunner!

Dit onderzoek kan enkel doorgaan in campus Aalst.

Vacuümbiopsie onder MR

Resultaten van het onderzoek

Bij een MR geleide vacuümbiopsie wordt met een dunne
lange naald een stukje weefsel uit de borst gehaald.
Vooraf wordt er met MR een nauwkeurige plaatsbepaling
gedaan van het letsel.

Afhankelijk van het type onderzoek, ontvangt de
aanvragende arts het resultaat meestal na een
drietal werkdagen.

Voorbereiding
U mag GEEN bloedverdunners innemen.
Informeer uw arts als u bloedverdunners inneemt.
Vraag ook aan uw arts om een kalmeringsmiddel voor te
schrijven. Dit mag u dan innemen op het moment dat u
aankomt in het ziekenhuis. Breng ook een spannende bh
mee en gebruik liever geen bodylotion.
Na het onderzoek mag u NIET zelf met de auto rijden.
Het onderzoek
Het onderzoek start op dezelfde wijze als een gewone
MR-scan van de borsten. Alleen wordt op de verkregen
beelden een nauwkeurige plaatsbepaling gedaan van het
letsel. Het is heel belangrijk om stil te liggen tijdens het
onderzoek.
De borst wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd met een
kleine prik. Daarna wordt het letsel aangeprikt met een
speciale naald. Dit is bijna pijnloos. We maken een aantal
keren een controle-scan om er zeker van te zijn dat de
naald zich in de regio van het letsel bevindt. Vervolgens
zal de radioloog starten met het nemen van het biopt. Dit
gebeurt met een toestel dat een zoemend geluid maakt.
Als laatste maken we nog een controle-scan.
Als het onderzoek afgelopen is, wordt de biopsieplaats
aangedrukt en dichtgekleefd met Steristrips®. Het
wondje wordt afgedekt met een verband. Dit verband
moet één week ter plaatse blijven en goed droog
gehouden worden. Na die week mag u het verband en
de Steristrips® zelf verwijderen. Probeer om gedurende
twee dagen geen zware voorwerpen te heffen. Bij pijn
mag u Dafalgan® nemen. Neem GEEN aspirine, want dit
is een lichte bloedverdunner!

Dit onderzoek kan enkel doorgaan in campus Aalst.

Het is aan de aanvragende arts om u het resultaat van
het onderzoek mee te delen.
Meer inlichtingen hieromtrent kan u inwinnen op het
secretariaat van Medische Beeldvorming.

Biopsie van de borst
onder
medische beeldvorming
OLV Ziekenhuis
Dienst Medische Beelvorming
Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
Contact
T. 02 300 62 57
F. 02 300 62 59
E-mail: mbv.asse@olvz-aalst.be

