
 
 

 
 

 
 

 

Punctie onder echogeleide 

bij een afwijking in de borst en/of oksel 

 
Als er een afwijking in uw borst en/of oksel zichtbaar is op de mammografie of bij de echografie, krijgt u 
verder onderzoek. Een punctie wordt dan gedaan om op geleide van echografie met een naald weefsel uit 
de borst en/of oksel weg te nemen. 
Is de afwijking op de echo te zien, dan kan de punctie meteen worden gedaan. Is de afwijking alleen op de 
mammografie zichtbaar, dan krijgt u een nieuwe afspraak omdat het onderzoek meer tijd in beslag neemt.  
 
Voorbereiding 

Bloedverdunners 
Gebruikt u bloedverdunners dan willen we dit graag weten. Ook is het belangrijk welk type bloedverdunners 
dit zijn. Met de arts overleggen we of de punctie door kan gaan zonder eerst te stoppen met de 
bloedverdunners. 
Verder is er voor de punctie onder geleide van echografie geen voorbereiding nodig. 
 
De punctie 

Een borstpunctie of okselklierpunctie kan op twee verschillende manieren worden verricht: 
 Cytologisch: Met een dunne naald wordt in de afwijking geprikt. Zo worden cellen opgezogen die door de 

afdeling Pathologie worden onderzocht.  
 Histologisch: Nadat u een plaatselijke verdoving heeft gekregen, wordt met een dikkere naald wat 

weefsel weggenomen. Deze stukjes weefsel worden door de afdeling Pathologie nader onderzocht. De 
plaats waarin is geprikt, wordt door de laborante afgeplakt met een drukverbandje. 

 
Duur en plaats 

De punctie duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming (route 
0.13).  
 
De uitslag 

De uitslag van het weefsel onderzoek ontvangt u via de aanvragend arts.  
 
Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen kunt u deze stellen aan de laborante. 
 
Verhinderd 

Neemt u bij verhindering a.u.b. tijdig contact op met de afdeling Medische Beeldvorming, tel. (0475) 38 2358 
of 38 2258. 
 

Laurentius Ziekenhuis 
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