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Histologisch biopt van de borst 
 

Inleiding 

U heeft binnenkort een afspraak op de 

afdeling Radiologie voor het afnemen van 

een histologisch biopt. In deze folder leest u 

meer over dit onderzoek.  

 

Doel van het onderzoek 

Om te bepalen of de afwijking in uw borst 

kwaadaardig is, moet er weefsel (biopt) 

worden afgenomen voor microscopisch 

onderzoek.  

 

Wat neemt u mee? 

• Zorgverzekeringspapieren; indien er 

persoonsgegevens zoals bijv. adres of 

zorgverzekeringsgegevens gewijzigd 

moeten worden; 

• Identificatiebewijs. 

 

Voorbereiding 

Eten en drinken 

• U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te 

zijn, dus u mag gewoon eten en drinken 

voor het onderzoek. 

 

Medicatie 

• U kunt uw medicijnen op de dag van het 

onderzoek gewoon innemen, tenzij uw 

behandelend arts anders beslist; 

• Als u bloedverdunnende medicatie 

gebruikt, zal uw behandelend arts met u 

bespreken of u deze medicatie kunt 

blijven gebruiken of dat deze tijdelijk 

vervangen moet worden door andere 

medicatie. 

 

Het onderzoek 

Tijdens het onderzoek ligt u op een 

onderzoekstafel. Op uw huid wordt een gel 

aangebracht. De radioloog bepaalt met 

behulp van de echo nauwkeurig de biopsie-

plaats.  

Nadat de plaats van het biopt is bepaald, 

wordt de huid met alcohol gedesinfecteerd. 

Vervolgens wordt de huid plaatselijk 

verdoofd.  

De radioloog maakt een klein sneetje in de 

huid. Door dit sneetje wordt een holle naald 

ingebracht tot op de plaats van de afwijking.  

Op het moment dat er met de holle naald 

een stukje weefsel uit de afwijking wordt 

genomen, hoort u een ‘klik’.  

Het weefsel-materiaal wordt opgestuurd naar 

het pathologisch laboratorium.  

 

Duur van het onderzoek 

De duur van het onderzoek is ongeveer  

20 minuten. 

 

Risico’s en complicaties 

Na afloop kan er een bloeduitstorting 

(hematoom) ontstaan. Als dit pijnlijk is kunt u 

paracetamol innemen.  

Ondanks dat de insteekplaats wordt 

verdoofd, 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.  

U kunt paracetamol nemen, als u dit nodig 

vindt.  

 

Er is een kleine kans dat na het nemen van 

het histologisch biopt 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. 

 

De uitslag 

Het biopt wordt verwerkt door de afdeling 

Pathologie. Dit duurt gemiddeld 5 tot  

8 werkdagen. De uitslag wordt aan uw 

behandelend arts doorgegeven.  



 

Verhinderd? 

Mocht u om welke reden dan ook niet naar 

uw afspraak kunnen komen, neem dan 

contact op met de afdeling Radiologie via: 

(0182) 50 50 15. Dit kan op werkdagen tussen 

8.00 uur en 17.00 uur.  

 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze folder nog 

vragen over het onderzoek of over onze 

afdeling, neem dan gerust contact op met 

de afdeling Radiologie. Wij zijn van maandag 

tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 uur 

en 17.00 uur, via telefoonnummer: 

(0182) 50 50 15.  

 

Ook kunt u uw vragen stellen aan de 

radioloog of laborant die bij het onderzoek 

aanwezig is.  

 

Algemene informatie over het GHZ 

Voor algemene informatie over het Groene 

Hart Ziekenhuis kunt u terecht op onze 

website: www.ghz.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 

Bleulandweg 10 

2803 HH Gouda  

 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  

(0182) 50 50 50 
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Uw afspraak is op: 

 

Dag: ………………..………… 

 

Datum: …….……………….…  

 

Tijd: ………….……..…….. uur 

 

U wordt verwacht op de  

afdeling Radiologie, route 70. 

 
Als u uw afspraak niet ten minste 24 uur  

van tevoren hebt afgezegd, kunnen u  

kosten in rekening worden gebracht. 

 


