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Aanvullende informatie 
echo-geleid verwijderen 
fibroadenoom
(Mirabel procedure)
Voorbereiding
Wanneer u bloedverdunners gebruikt, is het van belang dat u dit gebruik in overleg met 
uw arts aanpast om de kans op nabloeding zoveel mogelijk te beperken. Andere 
medicijnen kunt u gewoon innemen.

Korte beschrijving onderzoek
• Binnenkort komt U bij ons op de afdeling radiologie om echogeleid een 

fibroadenoom te laten verwijderen. 
• De behandeling vindt plaats onder begeleiding van echografie en een biopsienaald, 

die is verbonden met een vacuümzuiger. 
• Er wordt steriel gewerkt en de omgeving van de borst zal steriel worden afgedekt.
• De borst zelf wordt gedesinfecteerd. 
• Daarna krijgt u een lokale verdoving. Een bijkomend voordeel van de verdoving is 

dat de bloedvaatjes vernauwen. Hierdoor wordt bloedverlies zoveel mogelijk 
voorkomen. 

• Vervolgens kan er via een klein sneetje in de huid een de biopsienaald worden 
ingebracht. 

• Het fibroadenoom wordt nu reepje voor reepje verwijderd met de vacuümzuiger. Dit 
systeem maakt tijdens de hele procedure een brommend geluid. 

• De behandeling gaat door totdat het fibroadenoom niet of nauwelijks meer zichtbaar 
is. 

• Er ontstaat vrijwel altijd een bloeduitstorting in het gebied waar het biopt genomen 
is. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen wordt het gebied na afloop van de 
behandeling tenminste 10 minuten dichtgedrukt. 

• Het wondje wordt met hechtstrips dichtgeplakt en verbonden.
• De procedure neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

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.
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Complicaties
De kans op complicaties is gering. In enkele gevallen kunnen de volgende complicaties 
zich voordoen:
• Napijn
• Nabloeding/lage bloeddruk
Bij pijnklachten kunt U , als U op een verpleegafdeling bent opgenomen de 
verpleegkundige om pijnstillers vragen. Thuis kunt U bijvoorbeeld paracetamol 500 mg 
(max. 6 tabletten/24 uur) innemen.
Er ontstaat vrijwel altijd een bloeduitstorting in het gebied waar het biopt genomen is..

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 het 
kleedkamertje of 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, bijvoorbeeld als u mee komt als 
begeleider van een kind.


