
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG, locatie West  
 

Borstpunctie 

Echografie 
 
 

Bij een punctie worden met een naald cellen of een klein weefselpijpje 

opgezogen voor pathologisch onderzoek. Er zijn twee soorten puncties: 

met een dun naaldje, zogenaamd celonderzoek, en met een iets dikkere 

naald, zogenaamd weefselonderzoek. Afhankelijk van de aard van de 

afwijking zal de radioloog de soort punctie kiezen. 

 

Zwangerschap 
Een (mogelijke) zwangerschap is geen bezwaar. Het onderzoek is niet schadelijk voor de 

ontwikkeling van het ongeboren kind. 

 

Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. 

 

Voor het onderzoek 

Medicijngebruik 
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u daar in overleg met de arts van tevoren 

mee stoppen. 

 

Celonderzoek 
Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. De borst wordt met alcohol 

schoongemaakt en de afwijking wordt met behulp van echografie in beeld gebracht. 

Vervolgens prikt de radioloog met een dun naaldje in het te onderzoeken borstweefsel. Dit 

voelt u nauwelijks. De huid is alleen even gevoelig, te vergelijken met bloedafname in de 

arm. Door de naald worden cellen in de spuit gezogen. Eventueel wordt de punctie herhaald. 

 

Weefselonderzoek 
Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. De borst wordt met alcohol 

schoongemaakt en de afwijking wordt met behulp van echografie in beeld gebracht. De huid 

wordt plaatselijk verdoofd met een prikje. Via een klein sneetje in de huid worden er 

vervolgen stukjes weefsel weggehaald met een dikkere, holle naald. Op het moment dat er 

een stukje weefsel wordt weggehaald, hoort u een ’klik’-geluid. 

 

Bijverschijnselen 
Het onderzoek kan een bloeduitstorting veroorzaken, die vanzelf weer wegtrekt. 
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Complicaties bij dikke naald-biopsie 
Om complicaties te voorkomen is het raadzaam: 

 Een dag lang niet te tillen, douchen of te sporten. 

 Bij pijnklachten paracetamol te nemen in plaats van aspirine. 

 Eventueel met een bh te slapen, als dat prettiger voelt. 

 Koude kompressen, zoals ijs in een washandje, verlichting te laten geven. 

 

De uitslag 

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken. 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Meer informatie online 
 www.olvg.nl/radiologie 

 

Contact  
afdeling Radiologie, locatie West 

T 020 510 88 98 (werkdagen 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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