
Patiënteninformatie 
Mammabiopsie met röntgen

Algemeen
Door middel van deze brief wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een mammabiopsie met röntgen. Wij 

adviseren u deze informatie zorgvuldig door te lezen.

Wat is een mammabiopsie met röntgen?
Mamma is de medische term voor borst. Bij een mammabiopsie wordt een klein stukje weefsel uit uw borst 

gehaald. De plaats waar dit stukje weefsel weggehaald wordt, wordt bepaald met röntgenstraling.

Doel van het onderzoek
Het onderzoek dient om een diagnose te stellen bij een afwijking gevonden op een mammogram of echografie. 

Dit gebeurt door een klein stukje weefsel uit uw borst te halen. Het verwijderde stukje weefsel wordt in het 

pathologisch laboratorium onderzocht.

Zwangerschap
Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, belt u dan de arts die u heeft verwezen voor nader overleg.

Voorbereiding
 − Wij adviseren u geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis.

 − u bloedverdunners gebruikt, is het noodzakelijk dit voor de procedure te melden aan de chirurg. Het kan zijn 

dat u voorafgaand aan het onderzoek enige tijd moet stoppen met het gebruik van de bloedverdunners.

 − Het is gewenst dat u geen bodylotion, zalf of talkpoeder op uw borst aanbrengt.

 − Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis (het is echter niet altijd mogelijk om iemand 

mee te nemen in de onderzoekskamer).

Het onderzoek
Het onderzoek wordt zittend uitgevoerd. De borst wordt samengedrukt tussen de platen van het röntgenapparaat 

omdat het van groot belang is dat uw borst niet verschuift tijdens het onderzoek. Dit wordt soms als pijnlijk 

ervaren.

De röntgenlaborant(e) maakt eerst een aantal computergestuurde röntgenfoto’s van uw borst om nauwkeurig 

te kunnen vaststellen op welke plaats de afwijking in uw borst zit. Als duidelijk is waar de afwijking zich bevindt, 

wordt de borst plaatselijk verdoofd. Aansluitend wordt een naald ingebracht, waarbij enkele stukjes weefsel uit uw 

borst gehaald worden. Deze stukjes weefsel worden door het pathologisch laboratorium onderzocht. Bij bepaalde 

afwijkingen wordt een markering in de borst achtergelaten.

Het onderzoek duurt 30 tot 45 minuten.
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Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek zelfstandig naar huis. De uitslag van het pathologisch onderzoek van het weefsel wordt 

op de eerstvolgende afspraak met u besproken door uw behandelend arts. U krijgt een aparte brief mee met de 

nazorg bij dit onderzoek.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of 

de röntgenlaborant(e). Telefonisch kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie via (010) 291 22 00.


