Onderzoek

Biopsie van de borst met een echo
Bij dit onderzoek wordt een biopt (stukje weefsel) uit de afwijking van de borst genomen, om de
aard van deze afwijking te bepalen.
Als u een verwijzing voor het Borstcentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft, is de eerste stap een bezoek aan de afdeling
Radiologie.
Het onderzoek naar - en de behandeling van - borstafwijkingen bij mannen is vrijwel hetzelfde als bij vrouwen. Deze informatie is
zowel van toepassing op vrouwen als op mannen. Omdat borstafwijkingen en borstkanker vooral voorkomen bij vrouwen is sommige
informatie specifiek voor vrouwen.
LET OP! U moet zich voor dit onderzoek voorbereiden. Lees daarom deze informatie minstens EEN DAG vóór het onderzoek goed
door! Het is belangrijk dat u deze instructies goed opvolgt. Het onderzoek kan anders misschien niet doorgaan.

(073) 553 36 00
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Hoe verloopt het onderzoek?
Hier vindt u alle belangrijke informatie over het onderzoek.

Voorbereiding
Verzorging
Graag van tevoren baden of douchen.

Begeleiding
Wij raden u aan u door een vertrouwd persoon te laten begeleiden, die tijdens het onderzoek op u wacht in de wachtkamer.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of heeft u een stoornis van de bloedstolling?
Dan is het belangrijk dat de arts die dit onderzoek/deze behandeling aanvraagt dit weet. Uw behandelend arts zal u vertellen of u
moet stoppen met de bloedverdunners of dat u ze mag blijven gebruiken.

De dag van het onderzoek
Wat voor kleding trekt u aan?
Tijdens het onderzoek moet uw bovenlichaam ontbloot worden. Houdt u hiermee rekening bij uw kledingkeuze. Wij raden u aan na het
onderzoek een stevige (sport-)BH te dragen.

Waar meldt u zich?
Meldt u zich op tijd voor uw afspraak bij de afdeling Radiologie, op de locatie die op de afspraakbevestiging staat die u heeft
ontvangen. Meldt u aan bij de gele aanmeldzuil of bij de balie. Hierna neemt u plaats in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent
wordt u opgehaald.

Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
Voor dit onderzoek ligt u op de rug op de onderzoekstafel. Er wordt wat echogel op de borst aangebracht. Met behulp van het echoapparaat zoekt hij het gebied op waar de afwijking zich bevindt. Als de plaats van de afwijking bepaald is, krijgt u een plaatselijke
verdoving. Daarna worden met een speciale naald een aantal kleine stukjes weefsel uit de afwijking in de borst gehaald.

Zijn er bijwerkingen of risico's?
U kunt wat last krijgen van het wondje. Soms krijgt u een bloeduitstorting.

Leefregels en adviezen na het onderzoek
U mag de eerste 24 uur niet baden. U mag wel douchen.
U mag de eerste 24 uur geen zware arbeid verrichten en ook niet intensief sporten.
We raden u aan om de eerste nacht een stevige (sport-)BH te dragen.

Veelgestelde vragen
Hoe lang duurt het onderzoek?
Dit onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Van wie krijg ik de uitslag?
U krijgt de uitslag van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.
Is er met u nog geen afspraak gemaakt voor de uitslag van dit onderzoek? Belt u dan zelf naar de polikliniek waar u onder
behandeling bent om hiervoor een afspraak te maken.

Ik kan niet naar de afspraak komen, wat moet ik doen?
Kunt u niet naar de afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk (minstens 24 uur voor het onderzoek/behandeling) aan ons door
via telefoonnummer (073) 553 26 00. We kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Ik heb nog vragen, waar kan ik die stellen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling
is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (073) 553 26 00.

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

De afdeling Radiologie
Op de afdeling Radiologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/radiologie) is de radioloog verantwoordelijk voor de
onderzoeken. De radioloog is een arts die gespecialiseerd is in het uitvoeren en beoordelen van deze onderzoeken. De
radiodiagnostisch laborant of physician assistent assisteert de radioloog bij de uitvoering van de onderzoeken. Ook kunnen zij deze
onderzoeken in opdracht van de radioloog zelfstandig uitvoeren.

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens
inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Betrokken afdelingen
Radiologie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/radiologie)
Borstcentrum (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/borstcentrum)
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