
www.ziekenhuiswaregem.be

Infobrochure 
RADIOLOGIE

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

Auteur: Dienst Radiologie
Publicatiedatum: Januari 2021
Doc: 5702

Contact
Secretariaat radiologie:
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Telefoonnummer onthaal: 
056/ 62 31 11

Stereotaxie
  

Afspraak
Uw afspraak is op  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  /  . . . . . . . . 

om . . . . . . . .  :  . . . . . . . .  uur

 
Bent u verhinderd? Bel de afdeling radiologie voor een 
nieuwe afspraak, zo kan een andere patiënt in uw plaats 
worden geholpen.

Telefoon: 056/ 62 33 55 
Openingstijden: Maandag tot vrijdag van 8u tot 19u
Zaterdag van 9u tot 12u 

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kan U steeds terecht 
op het secretariaat van de Dienst Radiologie.
Telefoon: 056/ 62 33 55

Radiologen
Dr. E. Janssens
Dr. F. Van Geluwe
Dr. J. Van Melkebeke
Dr. Tom D'Hoore



Na het onderzoek
Na het verwijderen van de naald is het belangrijk  om 
krachtig en lang te drukken op de insteekplaats om 
bloeden te voorkomen. 

Daarna wordt het wondje verzorgd door de verpleeg-
kundige. Na een vijftal dagen mag U de pleisters 
verwijderen. 

Thuis mag u, indien nodig een pijnstiller nemen 
(Bv. Dafalgan, geen Aspirine of Asprinebevattende 
medicatie). 

Een blauwe plek na de punctie is volledig normaal..

Duur
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Resultaat
De bekomen borstweefselstukjes worden in het labo 
onderzocht en het resultaat is na enkele dagen bekend. 
De resultaten worden naar de behandelende arts door-
gestuurd.

Wat?
Bij een stereotaxie van de borst neemt de radioloog een 
klein stukje weg uit de borst aan de hand van mam-
mografie opnames. Dit stukje borstklierweefsel wordt 
nadien opgestuurd voor verder onderzoek.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij borstletsels die 
echografisch niet zichtbaar zijn (zoals kleine verkalkingen 
in de borst).

Voorbereiding
Als U bloedverdunners of Aspirine neemt, moet u dit op 
voorhand melden aan de radioloog.

Verloop van het onderzoek
Voor dit onderzoek moet u het bovenlichaam volledig 
vrij maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een 
speciale onderzoekstafel (in liggende of zittende houding).

De borst wordt door het mammografietoestel lichtjes 
samengedrukt en de radioloog bepaalt de exacte punc-
tieplaats.

De huid wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd. In 
de huid wordt een kleine snede gemaakt waardoor 
de punctienaald gemakkelijk ter plaatse kan worden 
gebracht.

Er worden opnames gemaakt vanuit verschillende 
hoeken om de juiste diepte en plaats van het letsel te 
bepalen.  Na het plaatsen van de biopsienaald worden 
verschillende stukjes weefsel weggenomen. U ervaart 
geen pijn gedurende deze procedure omdat de huid 
en het omliggende weefsel verdoofd zijn. Enkel bij het 
aanzuigen van het weefsel kan men iets gewaarworden.


