Inbrengen van een marker in de
mamma onder echogeleide

Wij adviseren u deze informatie ruim van te voren zorgvuldig door te lezen.
Het onderzoek
Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een marker in de borst te laten
aanbrengen. Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een
echoapparaat. Het onderzoek wordt verricht door een radioloog (arts) met hulp
van een doktersassistente.
Doel van het onderzoek
Bij patiënten met borstkanker die met chemotherapie worden behandeld voor een
borstoperatie, onder echogeleide een marker inbrengen ter plaatse van de tumor.
Na de chemotherapie wordt het overgebleven tumorweefsel operatief verwijderd.
De marker geeft de plaats aan waar de tumor is/was. Dit is vooral belangrijk als
de tumor na de behandeling niet meer zichtbaar en/of voelbaar is.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.
Als u bloed verdunnende middelen gebruikt geeft u dit aan bij uw behandelend
arts. Mogelijk moet het gebruik hiervan tijdelijk worden stopgezet.
Overige medicijnen kunt u volgens voorschrift van uw arts in blijven nemen.
Begeleider
Mocht u hulpbehoevend zijn dan is het toegestaan dat u een begeleider mee naar
binnen neemt.
Kleding
Het is voor ons prettig als u gemakkelijke kleding draagt. Wij vragen u om uw
horloge, sieraden, bankpasjes etc. zoveel mogelijk thuis te laten. De kleedkamer,
waarvan u gebruikt maakt, kunt u desgewenst op slot doen. De afdeling radiologie
is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen.
Het onderzoek
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling radiologie. Een
medewerker haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de kleedkamer waar u
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de bovenkleding kunt uittrekken. De radioloog brengt de plek van de tumor in
beeld met behulp van de echografie. Hij maakt dit gebied schoon en verdooft het.
Vervolgens maakt de radioloog een klein sneetje in de huid en brengt de marker
met behulp van een naald op de plek van de tumor. De marker wordt in de tumor
achtergelaten. Tot slot verwijdert de radioloog de naald.
Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u direct naar huis. Er kan een hematoom (blauwe plek)
ontstaan.
Uitslag
De uitslag hoort u later van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze
bespreekt het verder met u.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op telefoonnummer
0187 - 607499.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie,
telefoonnummer: 0187-607499.
Afspraak
U wordt voor het onderzoek verwacht op
……………………..….dag………/………/………Tijdstip: ……………..………...uur
Vergeet uw aanvraagformulier van de dokter niet! Als uw behandelend arts de
aanvraag digitaal heeft verzonden, hoeft u geen aanvraagformulier mee te
nemen.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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