
OLVG

Borst(en) biopt
röntgenonderzoek

In overleg met uw arts heeft u besloten een biopt te laten verrichten. Met
dit biopt is het mogelijk om eventuele afwijkingen in de borsten op te
sporen. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken
voor, tijdens en na het onderzoek.
Zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die
het onderzoek heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap maken we liever geen
röntgenfoto's.

Het onderzoek: stereotactisch biopt
Bij dit röntgenonderzoek zoeken we in een van uw borsten de plek die nader onderzocht
moet worden. We nemen vervolgens een stukje weefsel weg. Dit laten we nader
onderzoeken door een patholoog. De laborant vraagt u op de buik op de onderzoektafel te
gaan liggen met de betreffende borst in een gat in deze tafel. Vervolgens zoekt de radioloog
met röntgenapparatuur de betreffende plek in uw borst en fixeert deze stevig. Zodra de plek
is gevonden brengt de radioloog met hulp van de computer een holle naald in uw borst.
Hierdoor kan hij de stukjes weefsel wegnemen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Als
laatste laten we een uiterst klein stukje metaal, als markering achter in de borst en maken we
controle-foto's.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Nazorg
Het onderzoek kan een bloeduitstorting veroorzaken. Dit is normaal en de blauwe plek trekt
vanzelf weer weg. Tot een week na het onderzoek kan er bloederig vocht uit de tepel komen.
Om complicaties te voorkomen raden wij af om de eerste dag te tillen, te douchen of te
sporten.
Heeft u pijn?
 Bij pijnklachten kunt u paracetamol gebruiken (geen aspirine)
 Houd eventueel uw bh aan tijdens het slapen.
 Een koud kompres, zoals ijs in een washandje, kan verlichting geven.

De uitslag
De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen 5 dagen de uitslag van het
onderzoek.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online


www.olvg.nl/radiologie

Contact
afdeling Radiologie, locatie Oost
T
020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
radiologieoosterpark@olvg.nl
Route C1
afdeling Radiologie, locatie West
T
020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
radiologie.afdeling@olvg.nl
Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam
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