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Om te bepalen of een afwijking in de borst goedaardig of kwaadaardig is, kan er een
borstpunctie nodig zijn om cellen of weefsel (biopsie) nader te onderzoeken. Er zijn 2
methodes te onderscheiden: met behulp van echografie of röntgenstraling. 

Punctie met behulp van echografie
De afwijking wordt met behulp van echografie in beeld gebracht, waarna er met een
naald cellen of wat weefsel afgenomen wordt. Dit weefsel wordt in het laboratorium
door de patholoog onderzocht. 

Punctie met behulp van röntgenstraling
Als de afwijking in de borst niet met echo te zien is, wordt er gekozen voor een punctie
met behulp van röntgenstraling: een stereotactische punctie. Hiervoor moet een
aparte afspraak gemaakt worden. Dit wordt op zo kort mogelijke termijn gepland. U
moet er rekening mee houden dat dit onderzoek ongeveer 45 minuten duurt.

Hoe verloopt het onderzoek
Het onderzoek vindt liggend op de buik plaats, waarbij de borst in een uitsparing van
de onderzoektafel komt te hangen. De borst wordt onder de tafel tussen twee plaatjes
samengedrukt. Om de afwijking nauwkeurig te bepalen worden er röntgenfoto’s
gemaakt. De radioloog bepaalt de exacte plaats met behulp van een computer. De
borst wordt plaatselijk verdoofd en met een speciale naald wordt wat weefsel
afgenomen. Dit weefsel wordt in het laboratorium door de patholoog onderzocht.

Om de punctieplaats terug te kunnen vinden wordt er meestal een ‘marker’ in de borst
achtergelaten. 

Na een punctie ontstaat vaak een bloeduitstorting op de aanprikplaats. Deze verdwijnt
na verloop van tijd. Thuis kunt u de borst koelen om de bloeduitstorting te laten
afnemen. Lees hierover meer in de folder 'Nazorg borstpunctie'.

Tips van onze specialisten

https://www.st-anna.nl/media/7400/040-nazorg-borstpunctie.pdf


D. (Dorothy) Heijmans

verpleegkundig
specialist mamma

  

Patient Journey app

In de app 'Patient Journey' is informatie over uw behandeling te vinden.
Via de app krijgt u stap voor stap belangrijke informatie over onder
andere het onderzoek, de operatie, revalidatie en nazorg. Download de
app Patient Journey via de App store of Play Store voor praktische
informatie en handige video’s. Zoek vervolgens naar 'St. Anna
ziekenhuis' en selecteer de gewenste behandeling.

D. (Dorothy) Heijmans Bekijk profiel

Vindt u deze informatie nuttig?

Goede tip Niet nuttig

https://apps.apple.com/us/app/patient-journey/id1295563778
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.interactivestudios.bpglobalpja&hl=nl
https://www.st-anna.nl/specialisten-en-professionals/dorothy-heijmans/


Goed om te weten

Borstpunctie met behulp van röntgenstraling (stereotactische punctie)

Nazorg borstpunctie

Stel uw vraag
Wij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

https://www.st-anna.nl/onderzoeken/rad036-borstpunctie-met-behulp-van-roentgenstraling-stereotactische-punctie/
https://www.st-anna.nl/onderzoeken/rad040-nazorg-borstpunctie/
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E-mailadres
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Ja, ik heb kennisgenomen van het privacy statement van de Anna
Zorggroep.
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