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Röntgen- of echogeleide 

lokalisatie  

Patiënteninformatie 

Inleiding 

Bij u is een afwijking gevonden in de 

borst die door de chirurg zal worden 

verwijderd. Soms is de tumor wél 

zichtbaar op het mammogram, maar niet 

of moeilijk te voelen door de chirurg.  
Een peroperatieve echo met een 

huidmarkering (of een röntgen– of 

echogeleide draadlokalisatie) is dan 

nodig om het operatiegebied te bepalen. 

Zo weet de chirurg waar de tumor zit en 

waar hij/zij moet opereren.  

De lokalisatiemethoden zijn erop gericht 

om de tumor in zijn geheel te 

verwijderen.  

 

Wat houdt het lokalisatieonderzoek 

in? 

De radioloog bepaalt op welke manier 

het onderzoek plaatsvindt. Er zijn drie 

lokalisatiemogelijkheden: 

• Echogeleide huidmarkering 

• Echografische draadlokalisatie 

• Stereotactische draadlokalisatie 

Het onderzoek kan plaatsvinden op de 

dag van de operatie of een dag voor de 

operatie. Uw behandelend specialist 

vertelt u hier meer over. 

Echografische huidmarkering 

Het onderzoek vindt plaats op de dag 

voor de operatie. De afwijking in de 

borst is goed met de echografie in beeld 

te brengen. De radioloog zal tijdens de 

operatie op de OK aanwezig zijn om de 

chirurg te begeleiden en de grenzen van 

de tumor aan te geven. Hiervoor wordt 

de dag voor de operatie de plaats van de 

afwijking in de borst op de huid 

aangetekend met watervaste stift. De 

aantekening wordt afgeplakt met een 

waterbestendig folie. U kunt hiermee 

kort douchen.  

Echografische draadlokalisatie 

Het onderzoek vindt plaats op de 

afdeling Radiologie en duurt ongeveer 

een half uur.  

Door middel van een echo 

(geluidsgolven) worden de borst en de 

afwijking zichtbaar op een beeldscherm. 

Een echografie is pijnloos en 

ongevaarlijk. Als de afwijking gevonden 

is, wordt uw huid ontsmet met alcohol. 

De huid wordt plaatselijk verdoofd. 

Daarna wordt een klein sneetje in de 

huid gemaakt. Er wordt een dunne naald 

ingebracht met een metalen draadje 

erin. De naald wordt verwijderd en het 

draadje blijft in de borst achter. De punt 

van de draad geeft de plaats aan van de 

afwijking in uw borst.  

Er worden controlefoto’s gemaakt, die de 

chirurg voor de operatie nodig heeft en 

soms bespreekt met de radioloog. Een 

deel van de draad bevindt zich buiten de 

borst en wordt stevig vastgeplakt. U 

ondervindt van de draad geen hinder. U 

kunt zich normaal bewegen.  

De pleisters waarmee de draad wordt 

vastgeplakt zijn waterbestendig. U kunt 

hier op de dag van de operatie dus 

voorzichtig en kort mee douchen of u 

wassen.  



 

 

Stereotactische draadlokalisatie 

Het onderzoek vindt plaats op de 

afdeling Radiologie en duurt ongeveer 

drie kwartier (45 minuten).  

In liggende houding worden 

röntgenfoto’s van uw borst gemaakt. 

Hierop wordt de plaats van de tumor 

bepaald. Als de afwijking gevonden is, 

wordt uw huid ontsmet met alcohol. De 

huid wordt plaatselijk verdoofd. Daarna 

wordt een klein sneetje in de huid 

gemaakt. Een dunne naald met een 

metalen draadje wordt op de plek 

gebracht, waarna de positie met foto’s 

wordt gecontroleerd. De naald wordt 

verwijderd en het draadje blijft in de 

borst achter. De punt van de draad geeft 

de plaats aan van de afwijking in uw 

borst.  

Er worden controlefoto’s gemaakt, die de 

chirurg voor de operatie nodig heeft en 

soms bespreekt met de radioloog. Een 

deel van de draad bevindt zich buiten de 

borst en wordt stevig vastgeplakt. U 

ondervindt van de draad geen hinder. U 

kunt zich normaal bewegen.  

Géén bodylotion of crème 

Wij verzoeken u op de dag van het 

onderzoek géén bodylotion of andere 

crèmes te gebruiken. Dit bemoeilijkt het 

maken van foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

Als u na thuiskomst nog vragen heeft of 

onverwachte problemen krijgt, dan kunt 

u altijd tijdens kantooruren naar de 

onderstaande nummers bellen. 

 
Ziekenhuis Amstelland 

Telefoonnummer Polikliniek Chirurgie: 

020 – 755 7014 

Afdeling Radiologie: 020 – 755 7078 

E-mailadres: mammapoli@zha.nl 

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. 

 


