Echogeleide mammalokalisatie

Op eerder gemaakte borstfoto’s (mammografie) is bij u een afwijking
gevonden die niet of nauwelijks te voelen is. Deze moet gelokaliseerd
worden voor de operatie.
Doel van het onderzoek
Het lokaliseren gebeurt d.m.v. het aanbrengen van een dun metalen draadje in de
borst, om zo de plaats van de afwijking aan te geven. Hierdoor kan de chirurg de
afwijking makkelijk vinden en verwijderen.
Duur van het onderzoek
Gemiddeld duurt dit onderzoek 30 tot 45 minuten.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig. Als u bloedverdunners
gebruikt dient u dit aan te geven aan de aanvragend arts. Mogelijk moet het
gebruik hiervan tijdelijk worden stopgezet. Overige medicijnen kunt u volgens
voorschrift van uw arts in blijven nemen. Op de verpleegafdeling krijgt u een OK
jasje.
Mocht u zwanger zijn of denken het te kunnen zijn, dan kan het röntgenonderzoek
geen doorgang vinden!
Hoe gaat het onderzoek
Voordat het onderzoek plaatsvindt wordt u opgenomen op een verpleegafdeling.
Vanaf de verpleegafdeling gaat u met een bed naar de afdeling Radiologie. Als u
in de echokamer komt geeft de doktersassistente u uitleg over het onderzoek. Zij
brengt warme gel op de borst aan. Vervolgens beweegt de radioloog een
apparaatje over de borst en brengt hij/zij het gebied in beeld waar hij/zij de
lokalisatiedraad plaatst.
Als de afwijking in de borst is gelokaliseerd, desinfecteert de radioloog de huid.
Eventueel wordt de huid plaatselijk verdoofd, dit is afhankelijk van de diepte van
de afwijking. De radioloog brengt vervolgens een naald (waarin de
lokalisatiedraad zich bevindt) in uw borst. Met behulp van deze naald wordt de
lokalisatiedraad op de juiste plaats in het borstweefsel gebracht. Als de holle
naald met daarin de lokalisatiedraad in de afwijking zit, verwijdert de radioloog de
naald. De lokalisatiedraad blijft in de borst achter. Na afloop worden er twee
röntgenfoto’s in een andere onderzoekskamer gemaakt op het
mammografietoestel. Deze foto’s worden gemaakt om te controleren of de draad
inderdaad op de juiste plaats zit.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt u weer naar de verpleegafdeling gebracht. Het is
wenselijk dat u de armen, na het inbrengen van het draadje, zo min mogelijk
beweegt om verschuiven van het draadje te voorkomen.
De uitslag
U krijgt geen uitslag van dit onderzoek. De chirurg zal na de operatie het
vervolgtraject met u bespreken.
Complicaties
De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is
zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook als u
meerdere onderzoeken heeft ondergaan
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de
afdeling Radiologie op telefoonnummer 0187 60 74 99.
Vragen
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u tussen
08.30 - 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie op
telefoonnummer 0187 60 74 99.
Afspraak
U wordt voor het onderzoek verwacht op:
………………………...dag………./………/…….om ………………………uur
Vergeet het aanvraagformulier van de dokter niet! Indien de aanvraag al door de
arts digitaal is 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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