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Doel van de lokalisatie 
 

In overleg met uw behandelende arts heeft u 
beslist om een plaatsbepaling (lokalisatie) te laten 
uitvoeren van een afwijkende zone in uw borst.  
Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling medische 
beeldvorming (radiologie) en wordt uitgevoerd 
door een radioloog.   
 
Wanneer het letsel niet zichtbaar is onder 
echografie, maar enkel op de mammografie, kan dit 
onderzoek uitgevoerd onder ‘stereotaxie’  
(= stereotactische harpoenmarkage).  
Dit gebeurt met behulp van mammografie.  
Meestal gaat het dan om een letsel dat omschreven 
wordt als een zone (groepje of cluster) van 
‘verdachte microcalcificaties’ of als een zone van de 
borst met een abnormale structuur (= ‘distorsie’). 
 

Voorbereiding  
 

 Bent u zwanger? 
Meld dit zeker aan de arts en verpleegkundige.  
 

 Gebruikt u bloedverdunners?  
Meld dit zo snel mogelijk aan de behandelende 
arts in de borstkliniek, liefst meteen al bij het 
vastleggen van de datum voor uw ingreep.  
Uw arts beslist of u tijdelijk moet stoppen met 
het nemen van deze medicatie. 
 

 Heeft u borstprothesen? 
Meld dit tijdig aan arts of verpleegkundige. 
 

 De dag van het onderzoek:  
Smeer uw borsten niet in met zalf, crème of 
poeder. 

 
 
 
 

Het onderzoek zelf 
 

Voor deze ingreep wordt u opgenomen in het 
ziekenhuis. U wordt op uw kamer opgehaald en naar 
de dienst medische beeldvorming gebracht.  
 
Bij u vindt het onderzoek plaats onder de 
mammograaf. Dit gebeurt door een nieuwe 
borstfoto te maken. Speciale meetapparatuur 
berekent de plaats en diepte waar het naaldje moet 
ingebracht worden. 
 
De radioloog brengt onder lokale verdoving van de 
borst (kan wat prikken) het naaldje in. In die naald 
zit een soepel metalen draadje.  
Het weerhaakje (harpoentje) van het draadje zorgt 
ervoor dat het draadje goed in de cluster of groepje 
blijft zitten. Als de afwijkende zone  groter is, kan het 
zijn dat de radioloog  meerdere draadjes plaatst.   
 
U blijft tijdens het onderzoek met uw borst tussen 
het mammografieapparaat zitten.  
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. U blijft 
ondertussen zo stil mogelijk zitten of liggen.   
 
Daarna wordt nog een controlefoto en echografie 
gemaakt om te zien of de lokalisatiedraad op de 

juiste plaats zit. 
 
De verpleegkundige legt rond het harpoentje een 
verband aan.  
 
 
 

 

  

Na het onderzoek 
 

U wordt terug naar uw kamer of meteen naar het 
operatiekwartier gebracht in functie van het 
operatieprogramma. 

 

Wij raden u aan om na het onderzoek niet te veel 
met de arm te bewegen zodat het harpoentje 
perfect blijft zitten. 

 

Na de operatie wordt er altijd een foto gemaakt 
van het verwijderde stuk weefsel om te 
controleren of de afwijkende zone voldoende 
verwijderd is. Dit noemen we ‘stukradiografie’.  
Deze stukradiografie gaat daarna naar de dienst 
pathologische anatomie voor verder onderzoek.  
Na enkele dagen is het resultaat bekend. Uw arts 
zal dit resultaat met u bespreken.  

 

 

Vragen? 
 

Heeft u na het lezen van deze folder nog extra 
vragen? 
Stel ze gerust aan de verpleegkundige, de 
radioloog of de borstchirurg. 
 
 

Bent u verhinderd op de dag van het 
onderzoek? 
 

Verwittig tijdig het secretariaat van de dienst 
medische beeldvorming: 052 25 26 95  
of de borstverpleegkundige:  052 25 22 99. 
 
Nuttig om te weten  
Het ereloon van de radioloog en de kosten van het 
materiaal zijn deels ten laste zijn van de patiënt. 
Deze worden dus aangerekend op uw factuur.  
Vóór het onderzoek zullen we u vragen om een 
document te ondertekenen met meer concrete 
informatie hierover. 
 

 
 
 


