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Beste patiënt

Uw arts heeft een bijkomend borstonderzoek op de dienst 
radiologie aangevraagd.  Soms kan een vergelijking met vorige 
onderzoeken, een klinisch onderzoek of een echografie al 
voldoende zijn.  In andere gevallen is het noodzakelijk om 
een klassiek borstonderzoek aan te vullen met meerdere 
onderzoeken. Eén van deze bijkomende onderzoeken kan 
een echogeleide punctie van de borst zijn. In deze brochure 
willen we informatie geven over wat het onderzoek inhoudt en 
hoe u zich daarop best kunt voorbereiden.
Als u vragen hebt, kunt u ons altijd contacteren. 

De dienst radiologie

Het onderzoek
Bij een punctie van de borst wordt met een naald een stukje 
weefsel uit de borst gehaald om te laten onderzoeken in het lab  
en zo een definitieve diagnose te stellen over het type letsel met 
name goedaardig of kwaadaardig.

Verloop onderzoek

Het onderzoek gebeurt in strikt steriele omstandigheden en na 
lokale verdoving van de huid en borstklierweefsel. De radioloog 
brengt na het inwerken van de lokale verdoving de naald in 
onder echografische begeleiding.
Als de naald in het letsel of juiste zone zit, wordt een stukje 
weefsel weggenomen. Op het moment dat de naald opengaat, 
hoort u een geluid en voelt u een lichte prik/slag. Dit wordt 
vaak een drietal keer uitgevoerd zodat er voldoende stukjes 
weefsel zijn voor het laboratorium.

Informatie vóór de ingreep

De verpleegkundige geeft u vooraf de nodige uitleg. Voor het 
onderzoek start moet u bevestigen dat u akkoord gaat met deze 
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ingreep door een een document 'Vereiste toestemming door de 
patiënt'  te ondertekenen.
De verpleegkundige legt het materiaal klaar en assisteert 
tijdens de ingreep. De ingreep duurt ongeveer 25 minuten.
Na de ingreep kunt u het ziekenhuis verlaten. Vaak ontstaat een 
blauwe plek op de huid waar de naald is ingebracht. Als deze te 
pijnlijk is, mag u een pijnstiller nemen.

Mogelijke verwikkelingen

Er mag geen nabloeding noch ontsteking optreden. Als dat 
toch het geval is, neemt u contact op met uw arts of de dienst 
radiologie. Er wordt een pleister aangebracht op de huid, maar 
deze kan enkele uren later verwijderd worden.  Er is geen 
verdere nazorg nodig. 

Wat wordt van u verwacht?
• U komt op tijd naar uw afspraak en u hebt uw 

identiteitskaart mee.
• U meldt duidelijk voor de start van het onderzoek aan de 

verpleegkundige of u zwanger bent/allergieën hebt. 
• U brengt vroegere beeldvorming i.k.v. borst mee die 

eventueel in een ander centrum zijn genomen. 

Onvoorziene omstandigheden
Wij doen ons uiterste best om u op het uur van uw afspraak te 
onderzoeken. Wij hopen evenwel op uw begrip bij vertragingen 
in geval van onvoorziene omstandigheden zoals spoedgevallen 
of technische defecten.

Kostprijs
De rekening krijgt u opgestuurd met de post. Voor vragen rond 
de kostprijs kunt u terecht bij factuur@azdelta.be of via het 
telefoonnummer 051 23 76 66. 

2

3
4



AZ Delta  Deltalaan 1, 8800 Roeselare  t 051 23 71 11  e info@azdelta.be  w www.azdelta.be
0520 5885-NL Deze brochure is laatst aangepast op 04/10/2022

Contact
Secretariaat dienst radiologie

CAMPUS BRUGSESTEENWEG

t 051 23 61 50

CAMPUS MENEN

t 056 52 23 47

CAMPUS RUMBEKE

t 051 23 70 19

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 25 21

www.azdelta.be

Bron: info dienst radiologie

Artsen
Dr. Thomas Backaert

Dr. Marc Baekelandt

Dr. Karolien Boeren

Dr. Stefaan Brijs

Dr. Ilse Crevits

Dr. Thomas Debrouwere

Dr. Kristof De Smet

Dr. Alexander Favril 

Dr. Fabienne Govaere

Dr. Stefaan Gryspeerdt

Dr. Birgit Heremans

Dr. Murielle Herman

Dr. Emanuel Laridon

Dr. Philippe Lefere

Dr. Frederik Rosseel

Dr. Thomas Ryckaert

Dr. Bernard Sneyers

Dr. Ann Tieleman

Dr. Ruben Vandenbulcke 

Dr. Bartel van Holsbeeck

Dr. Frédérique Van Robaeys


