Echogeleid jodiumzaadje plaatsen

Graag 10 minuten voor uw afspraaktijd aanwezig zijn!
Het onderzoek
Op eerder gemaakte borstfoto’s (mammografie) en echografie is bij u een
afwijking gevonden die niet of nauwelijks te voelen is. Deze moet gelokaliseerd
worden voor de operatie.
Het lokaliseren gebeurt d.m.v. het aanbrengen van een jodiumzaadje in de borst,
om zo de plaats van de afwijking aan te geven. Hierdoor kan de chirurg de
afwijking makkelijk vinden en verwijderen.
Dit is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een echoapparaat. Het
onderzoek wordt verricht door een radioloog (arts) met hulp van een
doktersassistente.
Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.
Hulpbehoevend
Wilt u vooraf aangeven wanneer u hulpbehoevend bent en u verwacht dat het
onderzoek daardoor langer duurt? Wij proberen hier dan zoveel mogelijk rekening
mee te houden door bijvoorbeeld extra tijd in te plannen.
Mocht u hulpbehoevend zijn, dan is het toegestaan dat u één begeleider mee
naar binnen neemt.
Kleding
Het is voor u en voor ons prettig als u gemakkelijke kleding draagt. Laat sieraden
zoveel mogelijk thuis. Het te onderzoeken deel van het lichaam dient tijdens het
onderzoek ontbloot te zijn.
Het onderzoek
U meldt zich 10 minuten voor de afgesproken tijd op de afdeling Radiologie. Hier
wordt u opgehaald en naar een kleedkamer gebracht waar u de gevraagde
kleding uit mag doen. De radioloog brengt de plek van de tumor in beeld met
behulp van de echografie, maakt dit gebied schoon en verdooft het. Vervolgens
maakt de radioloog een klein sneetje in de huid en brengt een naald (waarin het
jodiumzaadje zich bevindt) in uw borst. Met behulp van deze naald wordt het
jodiumzaadje op de juiste plaats in het borstweefsel gebracht. Ter controle wordt
er nog een mammografie gemaakt.
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Na het onderzoek
Na het onderzoek mag u direct naar huis. Er kan een hematoom (blauwe plek)
ontstaan.
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 T 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
T 0187 60 74 99.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
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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