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Stereotactische biopsie 
 
 

Inleiding 
U heeft binnenkort een afspraak voor het 
afnemen van een stereotactisch biopt op de 
afdeling Radiologie.  
 
In deze folder leest u meer over dit 
onderzoek. Deze folder komt niet in plaats 
van een gesprek met uw arts. De arts is altijd 
bereid om u een en ander uit te leggen. 
 
Doel van het onderzoek 
Om te bepalen of de afwijking in uw borst 
kwaadaardig is, moet er weefsel (biopt) 
worden afgenomen voor microscopisch 
onderzoek. Soms is de afwijking in de borst 
niet te zien op de echo. In dat geval wordt 
de punctie onder geleide van röntgenstralen 
verricht (stereotactisch biopt). 
 
Gebruikt u bloedverdunners? Neem dan 
contact met uw behandelend chirurg. Het is 
belangrijk dat u dit tijdig aangeeft. 
 
Voorbereiding op het onderzoek 

 Geen bodylotion gebruiken; 
 Eventueel gemakkelijke kleding 

aantrekken.  
 
Het  onderzoek 
Een stereotactisch biopt vindt plaats op de 
afdeling Radiologie. Op de afgesproken tijd 
meldt u zich bij de balie Radiologie (route 70).  
 
De laborant zal u vragen om op de buik op 
de onderzoektafel te gaan liggen met de 
borst in een gat in deze tafel. De radioloog 
zoekt met röntgenapparatuur de betreffende 
plek in uw borst. Zodra de plek is gevonden 
brengt de radioloog met hulp van de 
computer een holle naald in uw borst. Dit 
gebeurt onder plaatselijke verdoving.  Met 

deze holle naald kan de radioloog stukjes 
weefsel wegnemen.  
Daarna laat de radioloog een marker achter 
op de plaats van de biopsie, zodat op de 
foto zichtbaar is waar de biopten zijn 
genomen. Hierna worden er nog 2 foto’s 
gemaakt van de borst waarin de marker is 
achtergelaten. 
 
Duur van het onderzoek 
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. 
 
Na het onderzoek 
Het wondje wordt afgeplakt met een kleine 
witte pleister. Deze mag maximaal één week 
blijven zitten. Over deze pleister zit een 
grotere pleister, deze mag u na 24 uur 
verwijderen. Voor de eerste 24 uur geldt dat 
het wondje niet nat mag worden.  
Ook mag u 2 dagen geen zware arbeid 
verrichten of sporten met de arm aan de kant 
waar het biopt is afgenomen. 
Het is verstandig dat u na afloop van het 
onderzoek niet alleen naar huis gaat.  
 
Risico’s en complicaties 
Ondanks dat de insteekplaats verdoofd 
wordt, kan het onderzoek toch pijnlijk zijn. Bij 
thuiskomst kunt u eventueel de borst 
ongeveer 10 minuten koelen met 
bijvoorbeeld een plastic zakje met ijsblokjes 
gewikkeld in een handdoek. Herhaal dit na 
een uur nogmaals. Ook kunt u paracetamol 
nemen als u dat nodig vindt.  
 
Het is mogelijk dat na de stereotactische 
biopsie een bloeduitstorting of infectie 
optreedt op de plaats waar gebiopteerd is. 
Het is daarom belangrijk om bij toenemende 
roodheid of zwelling van de borst of als u 
koorts krijgt, contact op te nemen met uw 



behandeld specialist of mamma-care 
verpleegkundige via telnr. (0182) 50 59 67. 
 
Er is een kleine kans dat na de 
stereotactische biopsie een nabloeding 
optreedt. U moet dan tegendruk blijven 
geven tot de bloeding gestopt is. Indien de 
bloeding na een half uur niet gestopt is, neem 
dan contact op met uw behandelend arts.  
 
Uitslag 
De secretaresse heeft voor u een afspraak bij 
de chirurg gemaakt voor de uitslag van het 
onderzoek en de eventuele verdere 
behandeling. 
 
Vragen? 
In deze folder hebben we het een en ander 
verteld over een stereotactisch biopt. 
Misschien heeft u na het lezen van deze 
folder vragen die niet kunnen wachten tot 
het onderzoek. U kunt uw vragen stellen aan 
de mamma-care verpleegkundige van de 
polikliniek Chirurgie,  tel. (0182) 50 59 67. 
 
Tot slot 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook 
kunt u dagelijks bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50. 

 

Uw afspraak is op ………………dag 

d.d. …….……………………  

om …………….…… uur 

 

U wordt verwacht op de  

afdeling Radiologie, route 70. 

GHZ, Bleulandweg 10, Gouda. 

Als u uw afspraak niet ten minste 24 uur  
van te voren hebt afgezegd, kunnen u  
kosten in rekening worden gebracht. 
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