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Aanvullende informatie  
stereotactische biopsie  
Bij een stereotactische biopsie worden er kleine stukjes weefsel uit uw borst gehaald
voor nader onderzoek. Dit doen we met behulp van een mammografie-apparaat. 
Hieraan zit een computer gekoppeld die de juiste plaats van de afwijking berekend. 

Voorbereiding op het onderzoek
Wanneer u bloedverdunners gebruikt, is het van belang dat u dit gebruik in overleg met 
uw arts aanpast om de kans op een nabloeding zoveel mogelijk te beperken. In principe 
kunt u andere medicijnen gewoon innemen. 
Gebruik voor het onderzoek geen bodylotion, crème of talkpoeder op de borsten, want dit 
vermindert de kwaliteit van het onderzoek. Het is aan te raden om na het onderzoek een 
stevige bh te dragen. U hoeft niet nuchter te zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?
• De afwijking in de borst wordt in beeld gebracht met het mammografie apparaat. 
• U moet hiervoor zo comfortabel mogelijk op uw buik op een onderzoekstafel liggen
• Het is erg belangrijk dat uw borst niet beweegt tijdens het onderzoek. Daarom ligt 

uw borst tijdens de hele procedure iets vastgeklemd tussen het apparaat.
• Met het apparaat wordt de precieze plaats van de afwijking berekend aan de hand 

van foto's die in verschillende richtingen worden genomen. 
• Wanneer het plekje goed in beeld is gebracht, wordt de borst plaatselijk verdoofd. 
• Nadat de verdoving goed is ingewerkt, wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt. 
• Hierdoor wordt de naald ingebracht en op juiste plaats gepositioneerd.
• Door deze holle naald kan met een speciaal apparaatje weefsel uit de borst worden 

gehaald. 
• Er zijn minimaal vier stukjes weefsel nodig om voldoende informatie te verkrijgen.
• Het weefsel wordt in het laboratorium onderzocht.

Complicaties
De kans op complicaties is gering. In enkele gevallen kunnen de volgende complicaties 
zich voordoen:
• napijn
• nabloeding: als het wondje heel erg bloedt of er vormt zich een mandarijn grote 

zwelling neen dan contact op met onze afdeling op onderstaand nummer.

Heeft u pijnklachten? Dan kunt u bijvoorbeeld paracetamol 500 mg innemen (max. 6 
tabletten per 24 uur).
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Uitslag van het onderzoek 
De afdeling Radiologie zorgt dat de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts 
gestuurd wordt. U spreekt met uw specialist af wanneer hij/zij de uitslag met u zal 
bespreken.

Begeleiding
Hoewel de radiologen en radiologisch laborant(e) begrip hebben voor het feit dat uw 
eventuele begeleider/ster een grote steun voor u betekent bij een ziekenhuisbezoek, wordt 
hen gevraagd de onderzoekkamer tijdens het onderzoek te verlaten en te wachten in de 
wachtkamer. 
Het verrichten van een onderzoek vergt uiterste concentratie van de onderzoeker. Wij 
vragen uw begrip voor deze gang van zaken. In overleg met de laborant kan hiervan 
worden afgeweken.


