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Mammotomie - borstbiopsie 

Informatiebrochure voor patiënten 

Beste patiënt 

 

U zal een mammotomie-borstbiopsie ondergaan.  

 

Wat is een mammotoom 

De mammotoom is een nieuw ontwikkeld toestel waarmee de geneesheer-radioloog 
een precieze borstbiopsie kan nemen onder lokale verdoving. 
 

Voor alle zekerheid 

Uw arts heeft beslist tot het nemen van een borstbiopsie omdat er tijdens de  
voorafgaande onderzoeken (mammografie, echografie, NMR) een wijziging in het 
borstklierweefsel werd ontdekt. 
 
Op basis van de beelden alleen kan men niet met 100 % zekerheid stellen dat het om 
een goedaardige verandering gaat (in 70 % van de gevallen is dit zo). Daarom neemt 
men een biopsie. 
 
Een biopsie is een punctie waarbij enkele stukjes weefsel verwijderd worden die nadien 
onder de microscoop worden onderzocht. 
Het nemen van een biopsie gebeurt met een mammotoom, onder plaatselijke  
verdoving. 
Dit is nagenoeg pijnloos en erg betrouwbaar. 
 

 



  

 

Hoe verloopt de ingreep? 

De ingreep wordt uitgevoerd op de dienst Medische Beeldvorming.  
De ingreep gebeurt onder computergeleiding, onder RX, echografie of NMR. 
 
Er wordt onder lokale verdoving een kleine insnede gemaakt in de huid (3 mm) waar-
langs de naald wordt ingebracht. Vervolgens worden de biopsies genomen. 

Na de biopsiename verwijdert men de naald en zal men op de biopsieplaats druk  

uitoefenen met de hand en eventueel een ijszakje leggen om het bloeden te  
voorkomen. 

De kleine insnede wordt dichtgemaakt met Steristrips®. 

 

Wat na de ingreep? 

Een biopsiename laat vrijwel geen litteken na op de huid. 
Deze ingreep wordt zeer goed verdragen. 

 
Wij raden aan tot 24 uur na de ingreep geen al te zware lichamelijke inspanningen te  
leveren. 
Draag de eerste dagen na de biopsie een goed ondersteunende bh. 
Vermijd ook de eerste 10 dagen contact met water zodat de wonde mooi kan genezen. 

 
Uw arts zal eventueel een lichte pijnmedicatie voorschrijven voor wanneer de  
verdoving is uitgewerkt. 
De pijnstillers moeten aspirine®-vrij zijn, daar aspirine® het eventueel risico op 
bloeding vergroot (bv. Dafalgan® of Perdolan® mogen wel). 

 
Bij mogelijke verwikkelingen na de ingreep, zoals een pijnlijke zwelling of hevig 
bloedverlies, moet u goed, met de vlakke hand, op de biopsieplaats drukken (niet op 
de insnedeplaats). Eventueel kan u ijs aanbrengen. 
Op die manier stopt u het bloeden. 

Neem desgevallend contact op met uw huisarts of arts in het ziekenhuis. 

 
 
 
 



  

 

Een aantal raadgevingen 

Vóór het onderzoek: 

 Licht uw arts in indien u problemen heeft met uw bloedstolling. 

 Neemt u bloedverdunnende medicatie? 

 Heeft u de laatste week geregeld aspirine® genomen? 

 Blijft u gemakkelijk nabloeden? 

 Lichte maaltijd vóór het onderzoek. 

 Breng een goed ondersteunende bh mee. 

 Zorg voor begeleiding naar huis. Niet zelf rijden. 
 
Tijdens het onderzoek: 
 

 Meld u aan op de dienst Medische Beeldvorming (Gouwelozestraat 100, Oostende) 
op de afgesproken datum en tijdstip 

 Men moet ongeveer een 30-tal minuten op de tafel kunnen liggen, zonder te 
bewegen. 

 Na de biopsie blijft u nog ongeveer 30 minuten op onze dienst voor opvolging en 
begeleiding. 

 
Na het onderzoek: 
 

 Verricht de eerste 24 uur geen zware lichamelijke arbeid. 

 In het algemeen wordt de ingreep goed verdragen. Mocht u toch pijn hebben mag 
u een pijnstiller nemen zonder aspirine (Dafalgan® of Perdolan®). 

 De eerste I0 dagen de wonde watervrij houden: best een douche nemen en geen  
bad. 

 Bij mogelijke verwikkelingen (bloeding of infectie) contacteer uw huisarts  of  
 behandelende ziekenhuisarts. 
 

 



  

 

Vragen of problemen? 

Indien u nog vragen heeft of in geval  van problemen, kunt u de ziekenhuisarts steeds 

contacteren op het onderstaande nummer. 

Secretariaat Radiologie - Medische  Beeldvorming:  

 059 41 60 40 

Fax: 059 41 60 45 
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