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Inleiding
U heeft zojuist een mammabiopsie gehad. Dat wil zeggen dat er een stukje borstweefsel
is weggenomen voor verder onderzoek in het laboratorium.
Aandachtspunten









Wij raden u aan om de eerste 24 uur na het biopt, de wond niet nat te maken.
Na de eerste dag kunt u douchen (ook met pleisters).
U kunt na drie dagen de hechtpleisters verwijderen. Indien de pleisters eerder
loslaten, hoeft u deze niet te vervangen.
U kunt wat last van het wondje hebben en er kan een blauwe plek ontstaan.
Bij pijn kunt u paracetamol innemen, geen aspirine of ibuprofen (deze werken
bloedverdunnend).
Het kan prettig zijn om de eerste nacht een bh te dragen tijdens het slapen.
Om een eventuele zwelling en pijn te verzachten, kunt u koude kompressen op de
borst leggen.
Verricht de eerste 24 uur na de biopsie geen zware handelingen (ook niet intensief
sporten).

Uitslag
Bent u door uw huisarts voor onderzoek naar de radiologie afdeling verwezen dan dient u
voor de uitslag van het weefselonderzoek een afspraak te maken op de polikliniek
chirurgie van ons ziekenhuis. De uitslag van het weefselonderzoek gaat namelijk niet
naar uw huisarts, de uitslag van de mammografie en echografie wel.
Vragen en/of problemen
Bij langdurige pijn of zwelling, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.
Bereikbaarheid
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte problemen krijgt dan kunt u altijd
naar de onderstaande nummers bellen. Buiten kantooruren neemt u contact op met de
receptie van Ziekenhuis Amstelland en vraagt u naar het dienstdoende avond- of
nachthoofd, telefoonnummer 020 - 755 7000.
Ziekenhuis Amstelland
Telefoonnummer: 020 - 755 6023
E-mailadres: mammapoli@zha.nl
Telefoonnummer Polikliniek Chirurgie: 020 – 755 7014
VUmc
Telefoonnummer: 020 - 444 3391 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag)
E-mailadres: mammacare.info@vumc.nl
Telefoonnummer Polikliniek Heelkunde: 020 – 444 1100

